
Az önkormányzat a hagyományos, ked-
vezményes burgonyavásárlási akciót ok-
tóber 16-án és 17-én rendezi.

A veszélyes hulladéknak minõsülõ elektro-
mos és elektronikai hulladékokat ingyene-
sen adhatják le a lakosok október 11-én.

Az Aquincumi Technológiai Intézet (ATI)
a tervek szerint 2010-ben nyitja meg ka-
puit az Óbudai Gázgyár területén.5 21

Kedvezményes burgonyavásár Magánegyetem épül Óbudán

12
Veszélyes hulladékok begyûjtése

XIV. évfolyam 19. szám   2008. október 1. 

„Minden ország jövõjét a
gyermekek biztosítják. Az
idõsek pedig olyan böl-
csesség birtokában van-
nak, amelyre az egész
társadalomnak szüksége
van.” (Paulo Coelho)

Tisztelettel köszöntöm minden kerületünk-
ben élõ idõsebb honfitársunkat az idõsek
október 1-jei világnapja alkalmából.
Sokat beszélünk a nyugdíjakról mostanában,
keveset a tisztes munka alapján nyugdíjat
szerzõ emberekrõl, Önökrõl. Sokat beszélünk
adatokról, számokról, keveset a tiszteletrõl,
megbecsülésrõl. Szigorú tények fedezéke mö-
gül hallatszik a kimért szó: a legtöbb nyugdíjas
Budapesten, illetve a kistelepüléseken él, 61
százalékuk nõ. Ma Magyarországon minden
ötödik ember elmúlt hatvan éves, s évrõl évre
egyre többen lesznek. Bár tudjuk, hogy a ten-
denciák aggasztóak, nekünk, az aktív korúak-
nak mégis az a feladatunk, hogy a szorító kö-
rülmények között is módot találjunk a méltó-
ságteljes öregkor megõrzésére.
A kerület minden idõs polgárának jó egészsé-
get, és kiszámítható békés éveket kívánok!

Bús Balázs
polgármester

Polgármesteri köszöntõ 
az idõsek világnapján

B ús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer pol-

gármestere még 2007.
május 21-én kezdemé-
nyezte az Alkotmánybíró-
ságnál (AB) az egészség-

ügyi ellátórendszer fej-
lesztésérõl szóló törvény
több rendelkezésének, il-
letve az annak végrehajtá-
sáról szóló miniszteri ren-
delet alkotmányellenessé

minõsítését és megsem-
misítését. A testület szep-
tember 23-ai döntése a
kerület vezetõjének állás-
pontját erõsítette meg. 

INFORMÁCIÓ A 3. OLDALON

Törvénytelen ágyszámleépítés 
a Margit Kórházban

A z egészséges táplál-
kozásra az iskolák-

ban eddig nem figyeltek
eléggé. Ezen kívánt vál-
toztatni Óbuda-Békás-

megyer vezetése, amikor
meghirdette az Iskolabü-
fé programot. A bio élel-
miszereket és italokat
elõállító termelõk, a ke-

rületi ÁNTSZ és a tanin-
tézmények együttmûkö-
désétõl a káros tendenci-
ák megszakadását vár-
ják. BÕVEBBEN A 11. OLDALON

Az egészséges táplálkozást támogatja az önkormányzat

Biotermékek az iskolabüfékben

B udapesten tervek
szerint 2008 és 2010

között 300 kilométernyi
utat újíttatott volna fel a
Fõvárosi Önkormányzat.

Az augusztus 26-ai fõvá-
rosi kabinetülés döntése
alapján azonban több mint
felére csökkentették a fel-
újításra szánt utak számát,

kevesebb pénzügyi forrás-
ra hivatkozva. A tervezett
300 helyett 114 kilométer-
nyi út újulhat meg csupán. 

CIKK A 9. OLDALON

A budai alsó rakpart csak jövõre épül

Ígérete ellenére kevesebb utat újít fel a fõváros

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete szep-
tember 24-én tartotta so-
ron következõ rendes ülé-
sét a Városháza tanácsko-

zótermében. A fórumon a
megszokottnál kevesebb,
ugyanakkor a városrész
életében igen fontos elõ-
terjesztés volt napirenden. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Tudósítás az ülésterembõl

Elsõ ízben, hagyományteremtõ szándékkal rendezi
az önkormányzat október 4-én 10 órától a Civil és
Kisebbségi Napot az Óbudai Kulturális Központban.

RÉSZLETES PROGRAM A 7. OLDALON

Lapunk következõ száma október 15-én, szerdán jelenik

meg! Újságunk olvasható a www.obuda.hu honlapon.

Civil és Kisebbségi Nap

Egészséges ételek bemutatója
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Önkormányzat

Több mint 123 millió fo-
rinttal károsítja meg az
óbudai középiskolákban
tanulókat és családjaikat
a Fõvárosi Önkormányzat. 

Ö sszesen ennyi
pénzt, azaz 80 ezer

forintot fizet kiegészítõ
támogatásként minden
egyes diák után azoknak
a helyi önkormányzatok-
nak, melyek a Fõvárosi
Önkormányzat feladatát
átvéve eddig mûködtet-
ték, most azonban vissza-
adták a gimnáziumukat,
szakközépiskolájukat a
középfokú oktatás bizto-

sítására kötelezett buda-
pesti helyhatóságnak. 

Ez a gyakorlat súlyos
esélyegyenlõtlenséget
teremt budapesti és bu-
dapesti diák között. 

A III. kerület vezetése
azért nem fordult ilyen
szándékkal a Fõvárosi
Önkormányzathoz, mert
a Kossuth Zsuzsa Szak-
középiskola szétzilálásá-
nak intõ példája, azaz a
támogatás „mellékhatá-
saként” a fellengzõsen
intézmény-racionalizá-
lásnak, praktikusan isko-
la összevonásnak veszé-
lyét el akarta kerülni. 

Bús Balázs, polgár-
mester lapunknak úgy
fogalmazott: az a legfon-
tosabb, hogy a diákok
kezelhetõ osztálylétszám
mellett, jól felkészült és
kiegyensúlyozott taná-
rok közremûködésével

zavartalanul tanulhassa-
nak iskolájukban, és
semmiképpen se érhesse
hátrányos megkülönböz-
tetés õket és családjaikat
csak azért, mert kerületi
fenntartású intézményt
választottak.

Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdánként
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stoll-
mayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os te-
lefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Középiskolai diákonként 80 ezer forintot vesz el a fõváros az óbudai családoktól

Diszkriminált középiskolák
Intézmény neve 9-12  Elvonás 

évfolyam az óbudaiaktól 
létszám (fõ) (80000/fõ)

Árpád Gimnázium 440 35 200 000
Óbudai Gimnázium 498 39 840 000
Veres Péter Gimnázium 349 27 920 000
Kerék Általános Iskola 252 20 160 000
és Gimnázium
Összesen: 1539 123 120 000

Magyarországon 13 máltai
játszótér van, ennek több
mint a fele Óbudán találha-
tó. Itt mûködik ugyanis a
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat budapesti központja.
A III. kerületi Önkormányzat
folyamatosan együttmûkö-
dik velük, kiemelten támo-
gatva õket, fõként a játszó-
térépítést és -korsz-
erûsítést. 

Mint arról beszámol-
tunk, befejezõdött a

Zemplén Gyõzõ utcai
Máltai játszótér felújítása:
az önkormányzat rendbe
hozatta a viszonylag nagy
területen fekvõ játszótér
közelében lévõ, hosszú
idõ óta használhatatlan
domboldalt, melyre a Sze-
retetszolgálat új várrend-
szert épített a gyerekek
örömére. 

A kerületben lévõ hét
Máltai típusú játszótér kö-
zül - a Solymár utcait ki-
véve - mindegyiknél vé-
geztek felújítási munkála-
tokat, valamint új, kültéri
játszószereket helyeztek
el. A békásmegyeri, Gyû-
rû utcai téren a kis- és
nagydombot is helyreállít-
ják, emiatt csak részlege-
sen van nyitva a játszótér.
A Huszti úton, a Kerék ut-
cában, a Lajos utcában és

a Silvánus sétányon az el-
múlt hetekben helyeztek
el új játszószereket. 

A Máltai játszóterekre
összességében körülbelül
10 millió forint értékben
vásároltak új játékokat.
Ebben nincs benne azok
telepítésének, valamint az
önkormányzat által vé-
geztetett tereprendezés-
nek a költsége. 

Avárosrész vezetése ki-
emelt figyelmet fordít ar-
ra, hogy minél több, az
EU-szabványoknak min-
denben megfelelõ Máltai
típusú játszóterek épül-
hessenek, ezzel párhuza-
mosan a korszerûtlen, oly-

kor kifejezetten balesetve-
szélyes, régi játszótereket
felszámolják. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata az utolsó
három Máltai játszóteret
önerõbõl építtette. Ezeket
a nagyobb lakótelepeken
helyezték el, és a nyitva
tartással is a kerület lakói-
ra gondolnak. A létesítmé-
nyek 18-19 óráig várják a
családokat a Gyûrû utcá-
ban, a Zemplén Gyõzõ ut-
cában, a Kerék utcában, a
Huszti úton, a Lajos utcá-
ban, a Silvánus sétányon
és a Solymár utcában.

A Szeretetszolgálat
„Játszva megelõzni” ját-

szóház-játszótér program-
jában több mint egy évti-
zede az összes Máltai tí-
pusú játszótéren szakkép-
zett munkatársak, játékpe-
dagógusok várják a láto-
gatókat. Télen-nyáron a
legkülönbözõbb progra-
mokat szerveznek a gye-
rekeknek, hogy szabad-
idejüket tartalmasan tölt-
hessék.

A játszóterek a panel-
rengetegben lévõ kis szi-
getekként a fiataloknak új,
értékes programokat
nyújthatnak a televízió és
számítógép börtöne, vala-
mint az utcai bandázások
helyett.

Gyerekszigetek a panelrengetegben

Új játékok a Máltai játszótereken
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Bús Balázs polgármester
utólagos normakontrollra
irányuló indítványában kifo-
gásolta, hogy a törvény nem
fogalmaz meg semmilyen, a
miniszteri döntés meghoza-
talakor mérlegelendõ szem-
pontot, így alapot teremt az
önkényes, szubjektív jogal-
kalmazói döntéshez. 

Atörvény felhatalma-
zása alapján a szak-

ellátási kapacitások fel-
osztásának szempontjai-
ról, és a szakellátási eléré-

si szabályokról szóló ren-
delettel sem értett egyet,
alkotmányellenesnek tart-
va kérte megsemmisíté-
sét, mert álláspontja sze-
rint ezek nem tették lehe-
tõvé, hogy az állam alap-
jog-védelmi kötelezettsé-
gét teljesítse, mert az nem
felel meg a jogállamiság
követelményének.

Az Alkotmánybíróság
szeptember 23-ai döntése
megerõsítette a kerület
vezetését abban, hogy he-
lyesen járt el, amikor a
Szent Margit Kórház ágy-
számainak radikális le-
csökkentése ellen fel-
emelte a szavát. 

Bús Balázs a testület
által megerõsített állás-
pontja szerint a törvény
és a miniszteri rendelet

sarkalatos pontjai nem
állták ki az alkotmányos-
ság próbáját. Ebbõl kö-
vetkezik, hogy a Szent

Margit Kórház sebészeti
és nõgyógyászati ágyait
is törvénytelenül szüntet-
ték meg. Ennek értelmé-
ben pedig a 2007 decem-
berében, a Fõvárosi Ön-
kormányzat által végre-

hajtott Észak-budai kór-
ház integráció eredmé-
nyeként, a Szent Margit
Kórház is, mint önálló
intézmény, a jogsértõ
baloldali koalíció áldoza-
ta lett.

Díjátadás
Lapzártakor érkezett: a
Jó tanuló, jó sportoló dí-
jakat adták át az arra ér-
demeseknek szeptem-
ber 26-án a polgármes-
teri hivatal tanácskozó-
termében. (Tudósítás kö-
vetkezõ számunkban.)

Fogadóórák 
új helyszínen
• Laukonidesz Lilla (Pol-
gári-frakció) önkormány-
zati képviselõ fogadóórájá-
nak helyszíne megválto-
zott: a Hímzõ utca 1.
szám alatti Fidesz irodá-
ban (Békásmegyeren),
minden hónap elsõ csütör-
tökén 18-tól 19 óráig tart
fogadóórát.
• Désiné Németh Éva
(Polgári-frakció) önkor-
mányzati képviselõ foga-
dóórájának új helyszíne:
az Árpád Gimnázium-
ban (Nagyszombat utca
19.) kereshetik fel a polgá-
rok minden hónap utolsó
keddjén 17-tõl 18 óráig.
• Fejes István (Polgári-
frakció) önkormányzati
képviselõ a Szent Péter
és Pál Katolikus Iskolá-
ban (Fényes Adolf utca
10.) tart fogadóórát. Az
idõpont változatlan: min-
den páros hét keddjén 17-
tõl 19 óráig.

Ügyfélfogadás 
a hivatalban
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje: hét-
fõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól
12 óráig.Kedden és pén-
teken nincs félfogadás.

FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttmûködve kiírja a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot a 2009.évre.További információ, pályázati kiírás
és ûrlap október 1-jétõl letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Harrer Pál utca 2.)

Megbukott a kórháztörvény

Törvénytelen ágyszámleépítés a Margit Kórházban

Az Óbudán és az agglomerációban élõ polgárok többször tüntettek a Szent Margit Kór-
ház megmentéséért

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testü-
letének a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításá-
ról és adományozásának rendjérõl szóló 32/2005. (IX.6.)
rendelete alapján idén is kiosztjuk a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díjat, melyhez önkormányzatunk várja a
lakosság és a kerületünkben a szociális ágazatban tevé-
kenykedõ személyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mindazok-
nak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ természetes sze-
mélyeknek, csoportoknak (szervezeteknek vagy intézmé-
nyeknek), akik Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásai-
nak, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint a hátrányos
helyzetû lakosai életminõségének javításához kimagasló
teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. A díj
évenként, a „Szociális Munka Napján”, ünnepélyes kere-
tek között, egy fõ vagy egy csoport (szervezet vagy intéz-
mény) részére adható.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján
a szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslatára - az
odaítélés indokait is tartalmazó határozatban - a képvise-
lõ-testület dönt.

Az indítvány feltételei
A díjazott személyére nyilvános felhívás alapján, a
felhívásban megjelölt határidõ alatt bárki tehet in-

dítványt. Az indítványban minimum egy oldal
terjedelemben be kell mutatni az érintett sze-
mély vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer érde-
kében kifejtett tevékenységét, illetve részletezni
kell a javaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazására nem
tehet indítványt. Az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata fenntartásában mûködõ intézmények
csak indítványozóként vehetnek részt az eljárás-
ban, az ezen intézményekre tett indítvány érvényte-
len. Nem részesülhet a díjban olyan személy, illetve
szervezet, amely mûködési engedélyhez kötött te-
vékenységet a szükséges mûködési engedély hiá-
nyában végez.

Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Bu-
dapest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ
részére, illetve postai úton (levelezési cím: 1300 Bp. Pf.:
102) lehet benyújtani.Felvilágosítás dr.Andráczi-Tóth Ve-
ronikától, az intézményi hatósági osztály vezetõjétõl kér-
hetõ a 437-8660-as telefonszámon.
Benyújtási határidõ: 2008. október 8.

Bús Balázs
polgármester

Felhívás a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozására

„Mentsük meg Ópusztaszert együtt!” címmel a második
hangversenyt a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom-
ban október 18-án 19 órától rendezik. Az érdeklõdõk a
Budapesti Vonósnégyes koncertjét hallhatják.
A hangverseny fõvédnöke:dr.Khirer Vilmos atya, az Óbu-
dai Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom plébánosa,
Óbuda díszpolgára. A hangverseny védnökei: Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és Molnár Bé-
la, a KDNP alelnöke, parlamenti képviselõ.

Koncert a Feszty-körkép megmentéséért
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Tudósítás az ülésterembõl

Elsõ és kiemelt napirendi
pontként vitatták meg az
idei költségvetésrõl szóló
rendelet módosítását a
szeptember 24-ei ülésen. 

E bben többek közt a
városrészben meg-

valósítandó kiemelt fej-
lesztések szerepeltek,
úgy mint: Belsõ-Óbuda
parkolási rendjének fi-
zetõ övezetté alakításá-
nak megkezdése; kör-
forgalom kialakítása a
Vihar és a Raktár, vala-
mint a Kiscelli és a Szõ-
lõ utca balesetveszélyes
keresztezõdéseiben; a
polgármesteri hivatal Fõ
tér 3. szám alatti épüle-
tének felújítási és kor-
szerûsítési munkáinak
elvégzése, ezen belül is
a házasságkötõ terem, a
porta és a mosdók kor-
szerûsítése; a Békásme-
gyeri Ifjúsági Park létre-
hozása a „Játszva, spor-
tolva megelõzni!” prog-
ram megvalósítása érde-
kében; a Fõ tér közterü-
leti rehabilitációja; vala-
mint az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit
Kft. létesítményeinek
felújítására, karbantar-
tására további forrás el-
különítése. A többlet
forráshiány elõirányza-
tát az éves pénzügyi-lik-
viditási egyensúly meg-
tartása érdekében a fo-

lyószámla hitelkeret
emelésébõl kívánják fi-
nanszírozni a képvise-
lõk többségének döntése
értelmében. 

A vita során felmerült,
helyes döntés-e a hitel-
keret emelése a fejlesz-
tések kivitelezéséhez?
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettes kifej-
tette: a hitelkeret emelé-
se a biztonságos mûköd-
tetéshez kell. Ez, és a
beruházások nem mos-
hatók össze. Az egyes,
fent említett tételek
mindegyikének megva-
lósítására igen nagy
szükség van.

A továbbiakban elfo-
gadták költségvetési
összeg elkülönítését a

karácsonyi támogatá-
sokra, illetve azok pá-
lyázati kiírásaira.

Ismét napirendre ke-
rült az üzletek éjszakai
nyitva tartására vonat-
kozó rendelet. A Szent-
endrei út- Reményi Ede
utca közelében találha-
tó, volt gyárterületen lé-
võ vendéglátóhely került
a bõvített idõsávba. 

Ezt követõen döntöt-
tek az Óbudai Nevelési
Tanácsadó igazgatójá-
nak kinevezésérõl. A jö-
võben Kovács Szilvia
vezeti az intézményt. 

„Port kavartak” az
illegális hulladéklerakók

Az egyik legnagyobb
„port kavaró” napirendi

pont az illegális hulla-
déklerakó-helyek fel-
számolásához szükséges
költségvetési kötelezett-
ségvállalás, majd köz-
beszerzési eljárás indítá-
sa volt. Az MSZP-frak-
ció támadta az elõter-
jesztést, mivel állás-
pontjuk szerint mindez
csak arra jó, hogy a reni-
tenseket további hulla-
déklerakásra ösztönözze
a közterületeken. Mint
fogalmaztak: így a sze-
metelõk biztosak lehet-
nek abban, hogy az ön-
kormányzat elviteti,
amit õk felhalmoztak. 

Páll Attila, az
SZDSZ-frakció nevében
elmondta: azzal a felté-
tellel szavazzák meg az
elõterjesztést, ha a to-
vábbiakban nagyobb
hangsúlyt helyeznek a
prevencióra e téren. 

Bús Balázs polgár-
mester válaszában hang-
súlyozta: eddig is min-
dent megtettek az illegá-
lis hulladéklerakás meg-
akadályozása érdeké-
ben, azonban egyes he-
lyeken folyamatosan
„falakba ütköznek”.
Ilyen a Mocsárosdûlõ is,
melynek egy jelentõs ré-
sze a fõváros kezelésé-
ben van, mely akadá-
lyozza az illegális cse-
lekmény megszûnteté-
sét, de valódi „gazdája”
nincs a területnek. Elõ-

relépés várható ugyan-
akkor a közterület-fel-
ügyelõk, illetve a nem-
régiben munkába állt
közhasznú alkalmazot-
tak tevékenységének
köszönhetõen. 

Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter megragadta az alkal-
mat, hogy köszönetét
fejezze ki a kerületben
rendszeresen nagytaka-
rítást rendezõ civil szer-
vezeteknek. 

2 millió forint
buszmegállókra

A „hozzájárulás tö-
megközlekedés fejlesz-
téséhez” javaslat a Bé-
kás-busz BKV-nak tör-
tént átadása kapcsán
merült fel. Eszerint az
önkormányzat az eddig
üzemeltetésre fordított
összeg felszabadulását
követõen most 2 millió
forintot szán buszmeg-
álló-kialakításra, rend-
betételre. Idõközben
szóba került a Paramé-
terkönyv módosítása. 

Bús Balázs köszöne-
tet mondott a frakciók-
nak az ügyben tanúsított
konstruktív magatartá-
sáért, melynek eredmé-
nyeként a kerület lako-
sai számára egy jóval el-
fogadhatóbb anyag szü-
letett. 

Elfogadták egyebek
mellett: az önkormány-
zat 2008/2009-es tanév-
re vonatkozó, mindenki
által színvonalasnak
ítélt fejlesztési tervét, az
óvodák szervezeti és
mûködési szabályzatát,
illetve azt a javaslatot,
mely szerint valamilyen
módon megörökítik
Antonio Bonfini emlé-
két a kerületben.

Az ülés végén jóvá-
hagyták a II. féléves va-
gyonhasznosítási beszá-
molót, illetve az idei
sport-, illetve a civil mû-
ködési pályázatok elbí-
rálásáról szóló elõter-
jesztést. 

Szeberényi Csilla

Fizetni  kel l  a  parkolásér t  Belsõ-Óbudán •  I f júsági  park Békásmegyeren

Fejlesztések, beruházások indulnak a városrészben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Kerületi Lakosok !
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - pártoktól
független - kedvezményes burgonyavásárlási ak-
ciót rendez.
Vásárlásra jogosultak kizárólag a kerületben ál-
landó bejelentett lakcímmel rendelkezõ
• havi 95.000 forint alatti nyugdíjjal rendelkezõ
nyugdíjasok;
• a rendszeres szociális ellátásban (rendszeres
szociális segélyben; idõskorúak járadékában; ápo-
lási díjban) részesülõ személyek, valamint a
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ille-
tõleg kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra jogo-
sult családok (családonként 1 zsák).
A vásárolható mennyiség: 1 zsák (18 kg)/fõ,
melynek vételára 300 forint.
A jogosultság igazolása: az akcióban való részvé-
teli jogosultságot  
• a nyugdíjasok a szeptemberi nyugdíjszelvény,
vagy banki átutalás esetén átutalási bizonylat + a
személyi igazolvány bemutatásával;
• a rendszeres szociális ellátásban részesülõk a
szeptember havi postai utalás szelvénye vagy ban-
ki átutalási bizonylat és személyi igazolvány bemu-
tatásával;
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ille-
tõleg kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra jogo-
sult családok a jogosultságot megállapító határozat
bemutatásával igazolhatják.
Az átvételt aláírással kell igazolni.
Elõre elkészített listákat az osztás helyszínein nem
fogadnak el! 
Az akció idõpontja: 2008. október 16-a és 17-e
(csütörtök-péntek), naponta 7-tõl 17 óráig, illetõ-
leg ameddig a  készlet tart.

Az akció helyszínei 
• Csobánka téri szakorvosi rendelõintézet és a Ve-
res Péter Gimnázium közötti parkoló.
• KIÚT Családsegítõ Központ (Kelta utca 5.)
• Csillaghegyi Kulturális Központ (Mátyás király út
13-15.)
• Római tér.
• Pethe Ferenc tér mellett, a Kaszásdûlõ utca 5-11.
számú ház nyugati oldalán lévõ parkoló.
• Krúdy Gyula Általános Iskola (Gyógyszergyár utca
28.)
• Raktár utca - Vihar utca közötti parkoló.
• Mókus utca 1-3.
• Tímár utca 2.
• az Árpád Gimnázium udvara (Szõlõ utca 2.), a
Szépvölgyi út-Bécsi út-Nagybátonyi út-Perényi
út-Remetehegyi árok által határolt terület lakói
részére.
Minden helyszínhez utcajegyzékben meghatározott
körzetek tartoznak, melyek a helyszínen megtekint-
hetõk.
A jogosultak csak a lakóhelyük szerinti körzetben
vásárolhatnak burgonyát.
A burgonyaosztás helyszíneinek területét kérjük a
gépkocsik által szabadon hagyni.

Bús Balázs 
polgármester

Kedvezményes burgonyavásár 
október 16-án és 17-én tíz helyszínen 

S zépvölgyi út - Mon-
tevideo utca - Sere-

gély köz - Seregély utca
- Kecske utca - Nagy-

szombat utca - Végvár
utca - Doberdó út - Bécsi
út - Vörösvári út - Héví-
zi út - Bogdáni út - óbu-

dai rakpart - budai alsó
rakpart által határolt te-
rület, beleértve a határo-
ló utakat és tereket, a
Doberdó út, a Podolin
utca, a Szépvölgyi út (a
Montevideo utca és a Fo-
lyondár utca közötti sza-
kasza) és a Tégla utca.

Parkolási övezetek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tájékoztatja a kerü-
let lakosságát, hogy az alább felsorolt utcákban kívánja
a fizetõ parkolási zónákat létrehozni a Fõvárosi
Közgyûlés döntése után.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Abékásmegyeri ok-
mányirodába a 454-

7632-es telefonszámon lehet
idõpontot foglalni. AHarrer
Pál utcai okmányiroda a
437-8777-es telefonszámon
valamint interneten a
www.magyarorszag.hu il-
letve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fogad-
ja az ügyfelek bejelentkezé-
sét. Az interneten történõ
idõpontfoglalás csak a

Harrer Pál utca 2. (ügyfél-
szolgálati iroda) és a Harrer
Pál utca 9-11. szám alatti
irodába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti irodában to-
vábbra is mûködik a posta-
hivatal az ügyfélfogadási
idõvel azonos nyitva tar-
tással, valamint az irodá-
ban található alkuszcég se-
gítségével az ügyfelek
megköthetik gépjármûvük

kötelezõ felelõsségbiztosí-
tását is.

A békásmegyeri és a
Harrer Pál utca 9-11. szám
alatti okmányirodában az
ügyfelek személyesen is fog-
lalhatnak idõpontot. 

Az okmányirodában az
alábbi ügyek intézhetõk:

Békásmegyer (Medgyes-
sy Ferenc utca 4.): személy-
azonosító igazolvány; lak-
címbejelentési ügyek; útlevél;
vezetõi engedély; ügyfélkapu
ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-11.:
személyazonosító igazol-
vány; lakcímbejelentési
ügyek; vezetõi engedély; jár-
mûigazgatási ügyek; egyéni
vállalkozói igazolvány; ügy-
félkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2. (ügy-
félszolgálati iroda): útlevél;
mozgáskorlátozottak parkolá-
si igazolványa.

Anyitva tartási idõ mind-
három irodában azonos. Hét-
fõ: 10-tõl 18 óráig. Kedd: 8-
tól 14 óráig. Szerda: 8-tól 14
óráig. Csütörtök: 8-tól 14
óráig. Péntek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés,
nyitva tartás az okmányirodákban
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Önkormányzat

F ontos megjegyez-
ni, hogy a beruhá-

zás megvalósítása kap-
csán az önkormányzat
fel tudja használni azt
a 2006-ban elnyert Eu-
rópai Uniós pályázati
forrást, amely egy 800-
900 lakásos panelépü-
let felújítását irányoz-
za elõ. Több szempont-
ból is jó választás a Fa-
luház. Tizenöt lépcsõ-
házával, majd 900 la-
kásával Magyarország
legnagyobb lakóépüle-
te. Tagolatlan homlok-
zatával jóval kisebb a
külsõ felszíne, mint
több, összességében
ugyanennyi lakást magában
foglaló különálló háznak, így a
tervezett hõszigetelés
is kevesebbe kerül
majd. Nem elhanya-
golható szempont a
Faluház elhelyezkedé-
se sem. A Pestrõl az
Árpád hídon Óbudára
érkezõket a Faluház -
jelenleg nem túl szép -
látványa fogadja. A
felújítás során az épület telje-
sen új külsõ megjelenést, új ar-
culatot kap, melynek eredmé-

nyeképpen Óbuda legújabb ko-
ri jelképévé válhat. 

- Természetesen 2009-
ben is tervezünk forráso-
kat biztosítani kerületi
panelházak felújításának
támogatására. A jövõre
kiírásra kerülõ pályázat
várhatóan nem tartalmaz
majd, a mostanihoz ha-
sonló, „szigorú” feltéte-
leket, hiszen nem kötik

majd meg a kezünket az EU-s pá-
lyázat elõírásai - hangsúlyozta
nyilatkozata végén Puskás Péter.

Megújul az ország legnagyobb 
lakóháza, a Szõlõ utcai Faluház
Megítélésem szerint történelmi döntést hozott a képviselõ-testület akkor,
amikor a Faluházat hirdette ki gyõztesnek a pályázaton. A tervezett beru-
házás, amely a teljes homlokzat szigetelését, a külsõ nyílászárók cseré-
jét valamint a használati melegvíz ellátást biztosító napkollektor-rend-
szer telepítését foglalja magába, mind a finanszírozását, mind a várható
eredményeket tekintve is országos jelentõségû - mondta lapunknak
Puskás Péter alpolgármester.

A mûhely célja, hogy a képzést
megvalósító családsegítõ szol-

gálatot, gyermekjóléti központot és
családok és gyermekek átmeneti ott-
honát integráló intézmény példáján

keresztül bemutassa, elemezze, egy
gyakorlati tapasztalatcsere után érté-
kelje a szociális és gyermekvédelmi
alapellátás általános tevékenységét
kiegészítõ, speciális szolgáltatáso-
kat, módszereket. 

A szakmai mûhelyben fókuszba
állítják a szociális- és gyermekvédel-
mi alapellátás általános szolgáltatá-
sait kiegészítõ, kötelezõen beveze-
tett, vagy a lakossági igényekhez il-
leszkedõ, speciális szolgáltatásokat
(az adósságkezelést; a pár és család-
konzultációt; a jelzõrendszeri koor-
dinációt; a munka-, pálya- és karrier-
tanácsadást; a kórházi és utcai szoci-

A képviselõ-testület augusz-
tus végi ülésén hirdetett

eredményt: a mindösz-
sze két pályázó közül a
884 lakásos, Szõlõ utca
72. szám alatti Faluház
Társasházat nyilvá-
nította érvényesnek,
majd nyertesnek. A ta-
nácskozáson vita ala-
kult ki a döntés elõtt, az
MSZDP-frakció tagjai
elmondták aggályaikat a kérdés-
sel kapcsolatban.

Mihalik Zoltán (MSZDP), a
képviselõcsoport vezetõje la-
punknak adott nyilatkozata ele-
jén hangsúlyozta: félreértés ne
essék, nem a sikeres pályázóval,
a Faluházzal van gondjuk, ha-
nem azzal, hogy a pályázati ki-
írás túlságosan leszûkítette a pá-
lyázók körét. Szerintük az 1
milliárd 160 millió forintos
összköltséggel megvalósuló be-

ruházást nem egyetlen
társasházra kellene kon-
centrálnia az önkor-
mányzatnak, több lakó-
közösségnek lehetett vol-
na lehetõséget adni há-
zuk felújítására. Fõként
arra a tényre figyelem-
mel, hogy az EU-tól ér-
kezõ 225 millió forinthoz
238 milliós önkormány-
zati támogatás társul,
mely kiegészül a társas-
ház 309 millió forintos
önrészével, ehhez jön
még a Panel Plusz pályá-
zaton elnyerhetõ pénz. A
helyhatóság - mivel a Fa-
luház hitelt kénytelen fel-
venni - vállalta még azt

is, hogy 10 évig fizeti a kama-
tot, de csak akkor, ha a társasház

sikeresen pályázik a
Panel Pluszon.

Mint a frakcióvezetõ
rámutatott: a testületi
döntésnek abban az
esetben örülnének fel-
hõtlenül, ha ezt a fajta
támogatást az elkövet-
kezendõ években is fo-
lyamatosan biztosítani

tudná az önkormányzat vala-
mennyi III. kerületi, iparosított
technológiával felépített házak-
ban élõk számára, illetve ha a pá-
lyázatra való jelentkezés egyenlõ
esélyekkel történt volna a város-
rész társasházai között.

Az MSZDP képviselõcsoport-
ja azt javasolta, hogy a képvise-
lõ-testület a 2009-es költségve-
tésben hasonló nagyságú forrást
biztosítson erre a célra.

K. M.

Vita a Faluházról
„Többfelé oszthatták 
volna a pályázati pénzt”
Idén júliusban tette közzé az önkormányzat azt a pályázatot, mely az
iparosított technológiával készült lakóépületek energia-megtakarí-
tást eredményezõ korszerûsítését és felújítását segíti. Olyan finan-
szírozási rendszert dolgoztak ki, mely egyesíti az Európai Uniós, az
önkormányzati forrásokat, és a Panel Plusz pályázat révén az állami
támogatásokat úgy, hogy a nyertes társasháznak a költségek mind-
össze alig több, mint egynegyedét kell vállalnia. 

ális munkát; a fejlesztõpedagógi-
át; a családterápiát; a kapcsolattar-
tási ügyeletet; a mediációt és a
gyermekekkel folytatott csoport-
munkát). A 15 kreditpontra érté-
kelt szakmai mûhelyre ezért elsõ-
sorban a Családsegítõ Szolgála-
tokban, Gyermekjóléti Közpon-

tokban és Családok-Gyermekek
Átmeneti Otthonában dolgozó
szakembereket várják.

(Bõvebb információt ad Ta-
pasztó Gábor program koordi-
nátor a 06-20-576-8976-os tele-
fonszámon, vagy a cstan.info@
kszki.obuda.hu-n.)

Új szakmai mûhely októbertõl
Az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekjóléti Központ „A Családse-
gítõ Szolgálat és a Gyermekjóléti
Központ speciális szolgáltatásainak
és gyakorlatának módszertani ta-
pasztalatai” címmel szakmai mû-
helyt indít  október 3-án. A képzést
hat alkalommal, kéthetente pénte-
kenként tartják az intézmény Szent-
endrei út 85. szám alatti telephelyén.

FOTÓ: MEZEI PÉTER
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Beruházás – Közlekedés

Esély a megegyezésre
Az M0 Érdekvédelmi
Egyesület - alelnök Bús
Balázs polgármester -
tagjai a Közlekedési,
Hírközlési és Energia-
ügyi Minisztérium meg-
hívására a szeptember
19-ei egyeztetés óta
több pontban látnak
esélyt a megegyezésre
a Megyeri híd átadását
követõ új forgalmi rend,
a „kishíd” kompenzáci-
ós csomag tartalma,
valamint az elkerülõ
utak és egyéb beruhá-
zások vonatkozásában.

Új vonalhálózati 
térkép
A napokban szállítja ki
a pénztárakba az új vo-
nalhálózati térképet a
BKV Zrt. A kiadványban
már az új paraméter-
könyv szerinti járatokat
találjuk (a 204-est még
nem), és tájékozódha-
tunk az egyéb tudniva-
lókról is. A térkép 500
forintba kerül és több
ezer példányban nyom-
tatták.

AColas-Eger Zrt. végzi
szeptember közepé-

tõl az Erdõalja, Királylaki,
Máramaros út felújítási
munkáit a Fõvárosi Ön-
kormányzat megbízásából.
A felújítandó útszakasz az
Erdõalja út - Viharhegyi út
csomópontjától a Mára-
maros úton található busz-
fordulóig tart (137-es busz
útvonala). Afelújítás során
az út teljes pályaszerkezet-
tel újjáépül kétoldali sze-
géllyel, a járda is teljes sza-
kaszon megújul. 

Az érintett útszakaszon
szakaszosan, három ütem-
ben, dolgoznak. Az elsõ
ütemben, szeptember 16-
tól október7-ig az Erdõal-
ja út - Viharhegyi út cso-
mópontja és az Erdõalja

lejtõ - Erdõalja út csomó-
pontja közötti szakaszon,
valamint a Máramaros úti
buszforduló és a Királylaki
köz-Máramaros út csomó-
pontja között folynak a
munkák. 

A második ütem októ-
ber 8-tól október 28-ig
tart. Ezen idõszakban az
Erdõalja lejtõ - Erdõalja út
csomópontja és a Királyla-
ki köz - Máramaros út cso-
mópontja között zajlik az
építkezés. A két ütemben
kötõréteg szintjén megépül
az új út. 

A harmadik ütemben,
október 29-tõl november
4-ig kopóréteget építenek
mindhárom úton.

A befejezés várható idõ-
pontja: november 4-e.

A kivitelezés idejére az
útszakaszokat teljesen le
kell zárni, csak építési for-
galom történhet a fenti idõ-

szakokban. Kérik, hogy az
érintett területen ne par-
koljanak. Személygépko-
csival a házakhoz nem tud-
nak eljutni. 

A 137-es busz a Vihar-
hegyi útról nem kanyaro-
dik be a Máramaros út irá-
nyába. A kiesõ buszjáratot
6-tól 18 óráig kisbusszal

pótolják, mely a Bécsi útig
viszi az utasokat. Ideigle-
nes buszmegálló létesül a
Máramaros úti buszfordu-
lóban és az Erdõalja út,
Remetehegyi út csomó-
pontjában. A kisbusz a Vi-
harhegyi és Farkastorki
úton a 137-es busz megál-
lóiban is felveszi az utaso-

kat. A szemétgyûjtõ edé-
nyeket a megszokott mó-
don tudják kihelyezni. 

A kivitelezés folyamán
felmerülõ kellemetlensé-
gekért, illetve az esetleges
közlekedési nehézségekért
elõre is elnézést kér a cég.
Kérdéseikkel forduljanak a
zrt. helyszíni képviselõjé-
hez. (Colas-Eger Zrt., 06-
24-620-300.)

Útlezárás az Erdõalja, Királylaki, Máramaros úton 

Bár ismét járnak vonatok
az északi összekötõ vasúti
hídon, a Budapest és Esz-
tergom között közlekedõ
utasoknak továbbra is ér-
demes tájékozódniuk a me-
netrendet illetõen, a még
tartó rekonstrukciós mun-
kák miatt ugyanis korláto-
zásokra kell felkészülni. 

M int arra a MÁV-
Start közleményé-

ben figyelmeztet, október
21-ig, valamint november
7-tõl 9-ig, hétköznapokon
a késõ esti órákban és hét-
végéken az átkelõt megint
lezárják: a 22.20-kor és a
23.20-kor induló vonatok
a Nyugati pályaudvar he-
lyett a Margit hídtól in-
dulnak, ezek a szerelvé-
nyek a Margit híd és Ka-
szásdûlõ között a HÉV
vonalán közlekednek. Az
Esztergomból 22.09-kor
érkezõ vonat szintén a
HÉV vonalán halad, a
Nyugati pályaudvar he-

lyett a Margit hídnál lesz a
végállomása. Ezek a vo-
natok a megváltozott út-
irány miatt a Nyugati pá-
lyaudvar, Rákosrendezõ,
Budapest-Angyalföld,
Újpest és Aquincum állo-
másokat és megállóhelye-
ket nem érintik.

Az utasok a MÁV-
Start internetes oldalán
(www.mav-stat.hu) va-
lamint a MÁV Direkt-
nél, a 06-40-494-949-es
telefonszámon érdek-
lõdhetnek a pontos me-
netrendrõl. M. P.

Változások
a vasúti menetrendben

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakosságot, hogy 2008. október 15-
ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfél-
fogadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em. 38/A.)
a Budapest, III. kerület Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Nagyszombat
utca-Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve 
megtekinthetõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre ügyfélfogadási idõben a fõ-
építészi iroda munkatársaitól kérhetõ tájékoztatás.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

Három ütemben (szeptember 16-tól október 7-ig; október 8-
tól október 28-ig; október 29-tõl november 4-ig) újítják fel az
Erdõalja, Királylaki és Máramaros utat. A munkálatok idején
az útszakaszokat teljesen lezárják a forgalom elõl, csak az
építéshez anyagot szállító jármûvek hajthatnak be a munka-
területre. A 137-es busz a Viharhegyi útról nem kanyarodik
be a Máramaros út irányába. A kiesõ járatot 6-tól 18 óráig
kisbusszal pótolják, mely a Bécsi útik viszi az utasokat.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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M egint hátrányba
kerültek a kerületi

útfelújítások, és ami a
legérdekesebb,
p o n t o s a b b a n
legfelháborí -
tóbb, hogy a bu-
dai alsó rakpart
fe lú j í tásának
kezdetét idén
õszrõl jövõre
tették át. Ebben
az évben tehát
deklaráltan neki sem
akarnak már állni a mun-
kálatoknak. Bárki láthat-
ja, hogy a hetek óta lezárt
rakparti úton semmiféle
munka nem folyik, talán

néhány embert látni a
Margit híd elõtt. Mind-
ezek ismeretében még

furcsább, hogy
a fõváros telje-
sen elzárkózott
attól, hogy eb-
ben az idõszak-
ban legalább a
Szépvölgyi útig
tegyék járható-
vá ezt a sza-
kaszt - mondta a

polgármester-helyettes. 
Emellett, korábban

tervbe vett fõbb útvona-
lak rekonstrukciójának
kezdetét is jövõre halaszt-
ják. Ahozzánk küldött lis-

tában a Pomázi út, a Pók
utca, a sorok között elrejt-
ve harmadikként a budai
alsó rakpart, a Nagy-
szombat utca, a Farkas-
torki, a Jablonka és a Vi-
harhegyi út szerepel. A
felújítások elkészülte
2010-re, a választások
évére tolódik. Sokáig a
Nánási úti kishídon sem

lehetett áthajtani, miköz-
ben nem történt olyan
munkavégzés, ami ne ten-
né lehetõvé, hogy leg-
alább csúcsidõben ne tud-
ták volna átengedi az au-
tósokat, még ha útszûkü-
let mellett is. 

Szepessy Tamás hang-
súlyozta: mindenki ta-
pasztalja, hogy lehetetlen

helyzet alakult ki a fõvá-
ros közlekedésében,
melynek egyik neuralgi-
kus pontja Óbuda. Az
ember gyakran másfél
órát araszol a dugóban,
mire átér a városrészen a
párhuzamos lezárások, az
átgondolatlan forgalom-
szervezés miatt. Kinek áll
ez érdekében? Sz. Cs.

A budai alsó rakpart csak jövõre épül

Ígérete ellenére kevesebb utat újít fel a fõváros

Jelentõs állomásához ér-
kezett az északi összekö-
tõ vasúti híd újjáépítése.
Az átkelõ elemeinek ösz-
szeszerelését követõen
elindult a vasúti közleke-
dés. A kerékpárosok, gya-
logosok azonban csak a
jövõ év elején kelhetnek
át rajta. 

L átványosan halad-
nak a munkálatok,

melyek a június 21-ei
vágányzár óta tartanak.
Az átkelõre alaposan
ráfért a rekonstrukció.
Az 1896-ban épült,
majd a II. világháború-
ban lebombázott hidat
ideiglenes alkatrészek-
bõl, a jellegzetes K rá-
csozású elemekbõl
1955-ben szerelték ösz-
sze, akkor úgy tervez-
ték hogy csak néhány
évig áll majd ebben a
formában. Valójában 54
évig maradt a helyén a

vasszerkezet, melynek
helyére most új, korsze-
rû, többtámaszú acélhíd
került. 

A tervezés 2007-ben
kezdõdött, a vágányzár
idén szeptember 22-én
ért véget. Az igen szo-
ros határidõ rendkívüli
megoldásokat követelt
a Hídépítõ Zrt-tõl. A
készre szerelt, 93 méte-
res, 500 tonnás hídele-
met a Dunán úsztatták
fel, és úszódarukkal
emelték a pillérekre.
Ezután csavarozással és
hegesztéssel erõsítették
egymáshoz a darabokat.
A híd összesen 675 mé-
ter hosszú. A Duna fe-
letti teljes szerkezetet
kicserélték, míg a Váci
út feletti rácsos acélhi-
dat és a mellette lévõ
vasbeton teknõhidat,
valamint a Népsziget
öble felett vezetõ szer-
kezetet felújítják. A

vasúti töltést csaknem
egy méterrel megemel-
ték, megerõsítették. Az
átalakításokra a nyom-
vonal kisebb változtatá-
sa miatt volt szükség, a
hajózási magasság nö-
velése érekében ugyan-
is teljes hosszában
megemelték a hídpálya
síkját. 

A vonatközlekedés
szeptember végén indult
újra. A hídon továbbra is
egy vágányra szûkül az
útpálya, ám a korábbi 20
helyett immár 80 kilo-
méteres sebességgel ha-
ladhatnak a vonatok. A
vasúti pályát mûgyantá-
val rögzítették a híd-
elemhez, így a szerelvé-
nyek csendesen suhan-
hatnak. 

Az összekötõt a déli
oldalon a gyalogosok,
az északin pedig a ke-
rékpárosok jövõ év ele-
jén vehetik birtokba. 

Elindult a vonatközlekedés az újpesti vasúti hídon • Gyalog és biciklivel csak jövõre

Rekord gyorsasággal készül az összekötõ

Nem építik a budai alsó rakpartot, mégis lezárták, mert
szükségük van a területre - egyebek mellett errõl kapott
értesítést Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának veze-
tése. A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. levélben jelez-
te, hogy az augusztus 26-ai fõvárosi kabinetülésen ho-
zott döntés értelmében a tervezett útfelújítás fele való-
sulhat meg, forráshiány miatt - errõl tájékoztatta lapun-
kat Szepessy Tamás polgármester-helyettes.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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egészségügy

A San Marco Szabadegye-
tem õszi elsõ elõadásán
prof. Dr. Kopp Mária, a
Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Magatar-
tástudományi Intézetének
vezetõje „Boldogság,
egészség, betegség” cím-
mel tart elõadást október
13-án 18 órától az Óbudai
Kulturális Központban.

Tudományos kutatá-
sokból kiderült,

hogy a valóban boldog
emberek egészségeseb-
bek és sokkal tovább él-

nek, mint a boldogtala-
nok. Az országok között
is évek óta vizsgálják a
boldog és boldogtalan
országokat. Oroszor-
szágban annak a valószí-
nûsége, hogy egy férfi
megéri a 65. évét, csak
42 százalék, míg a své-
deknél, hollandoknál,
ahol kifejezetten magas
a boldogság értéke,
majdnem 90 százalék. 

Betegséghez vezet
a depresszió

- Minden második em-
ber lelki eredetû problé-
mákkal küzd. Melyek
azok a lélektani „tip-
pek”, melyekkel elkerül-
hetjük, hogy egészségi
állapotunk ne vezessen
betegségek kialakulásá-
hoz?

- Valójában mit értünk
valódi boldogságon? A
modern társadalom azt
hirdeti, hogy attól boldog
valaki, ha elõrelép a tár-
sadalmi ranglétrán, jobb
kocsija van, vagy a meg-
unt feleségét fiatalabbra
cserélheti. Ez a fogyasz-
tói értékrend, és az embe-
rek azt hiszik, hogy ez a
fajta hedonista boldogság
teszi az embert valóban
boldoggá. Közben kide-
rült, hogy ez az állandó
elégedetlenség, az újabb
és újabb fogyasztási cik-
keknek a megszerzése
nem hogy nem ad bol-
dogságot, hanem éppen
boldogtalansághoz és
egészségromláshoz ve-
zet. Az igazi boldogság-
nak a jellemzõje - amit
már Arisztotelész leírt an-
nak idején -, hogy valaki
hisz abban, hogy az életé-
nek van célja és értelme. 

A korábbi évszáza-
dokban mindenki egy
nagyon szoros közös-
ségben élt, ahol ponto-
san tudták, hogy mit
várnak el a másiktól.
Szoros közösségi háló is
védte az embert, ami el-
len sokan lázadtak, de
azért valójában ez az
emberi személyiségfej-

lõdésnek sokkal jobban
megfelelt. A XIX. szá-
zad végétõl kezdve elin-
dult az a folyamat, amit
úgy hívnak, hogy
anómiás, vagyis érték-
vesztett állapot. Az em-
berek nagy tömegei be-
özönlöttek a városokba,
elvesztették a gyökerei-
ket, azokat a közössége-
ket, melyekhez tartoz-
tak. Nincsenek közös
értékeik, nincsenek kö-
zös céljaik és ebben a
helyzetben az emberek
között sokkal gyakorib-
bak a lelki zavarok, de-
pressziótól szenvednek
és kialakulnak náluk az
úgynevezett civilizációs
megbetegedések, mint
például a magas vérnyo-
más betegség legtöbb
formája. 

- Empirikusan kimu-
tatható a depresszió és a
testi betegségek kapcso-
lata?

- Igen. Most már na-
gyon sok követéses
vizsgálat volt, ahol
olyan emberek sorsát
követték, akik nem vol-
tak szívbetegek, semmi
szervi elváltozásuk nem
volt, de depressziósak
voltak. 8-10 év múlva
azt tapasztalták, hogy
azok között, akik de-
pressziósak voltak ko-
rábban, négyszer gyako-
ribb volt a szívinfarktus
miatti halálozás. Érde-
kes módon ez csak a fér-
fiak esetében volt így. 

Magyar lelkiállapot 2008
- A társadalmi köz-

hangulat miként hat az
emberek egészségi álla-
potára?

- Nagyon komolyan
befolyásolja. Most jele-
nik meg egy kötetünk,
október 16-án lesz a be-
mutatója. A címe: „Ma-
gyar lelkiállapot 2008”.
Ebben azt írtuk le, hogy
ma Magyarországon na-
gyon rossz ez a bizo-
nyos anómiás, érték-
vesztett állapot. Az em-
berek 80 százaléka

mondja, hogy senki sem
törõdik a másik ember-
rel, és ez együtt jár az-
zal, hogy a súlyos, fel-
tétlen kezelésre szoruló
depressziósoknak az
aránya a 2002-ben mért
13 százalékról 18 száza-
lékra emelkedett. Az
emberek magányosnak
érzik magukat. Egy bíz-
tató jelenség van, amit
2002 és 2006 között ta-
pasztaltunk: az általá-
nos társadalmi érték-
vesztést az emberek a
családi kötelékek szoro-
sabbá fonásával próbál-
ják ellensúlyozni. 

- A mindennapi gya-
korlatban az orvosok a
test mellett elegendõ fi-
gyelmet fordítanak a be-
teg lelki állapotára?

- Ez alapvetõ volna.
Intézetünket, az orvos-
egyetem Magatartástu-
dományi Intézetét 1993-
ban azért is hoztuk létre,
hogy az orvosok tanulja-
nak orvosi pszichológi-
át, orvosi szociológiát,

bioetikát, orvosi antro-
pológiát, pszichoszoma-
tikus orvoslást, orvosi
kommunikációt, ami
rendkívül fontos. Ezzel
remélem, kicsit javul a
helyzet, de sajnos Ma-
gyarországon még min-
dig jellemzõ, hogy az
egészségügyben a sze-
mély elvész, és szervek
összességének tekintik.
Ma, amikor több króni-
kus beteget kezel egy or-
vos, nem figyel oda,
hogy a betegnek milyen
a lelkiállapota, hogy mi-
lyen a társas környezete,
családi helyzete. Egy de-
pressziós beteg nem ve-
szi be a gyógyszereket,
nem figyel oda a diétára,
tehát ha az orvoslás nem
tud odafigyelni a lelki és
szociális tényezõkre, ak-
kor nem tud eredményes
lenni. Ezt ma már Nyu-
gat-Európában nagyon
egyértelmûen kimondja
minden orvoslással fog-
lalkozó tanulmány. 

Cukorbetegek klubja
a Margitban
Az Óbudai Cukorbete-
gek Klubja minden hó-
nap második keddjén
(október 14-én) 16 óra-
kor tartja klubdélutánját
a Margit kórház fõépü-
letének elsõ emeletén,
a tárgyalóteremben. Té-
ma ezúttal a cukorbete-
geket érintõ egyik igen
kellemetlen tünet, a láb-
ban érzett idegfájdalom
lesz. (Cím: Bécsi út
132.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Elõzetes: minden hó-
nap utolsó keddjén, 18
órától Bástyai Frigyes
természetgyógyász tart
fórumot az Óbudai Kul-
turális Központ-Békás-
megyeri Közösségi
Házban (BKH). „A pá-
nikbetegség és a de-
presszió” címû elõadás-
ra október 28-án várja
az érdeklõdõket. (A be-
lépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

1 % 1 % 1 %
Az Óbuda-Békásme-
gyer Mentõalapítvány
(Mátyás király út 52.
Adószám: 18081864-1-
41) ezúton köszöni a
2007-ben kapott 1 szá-
zalékos támogatást, a
149 ezer 976 forintot,
melyet az OMSZ Csil-
laghegyi Mentõállomás
felújítására fordítottak.

Beszélgetés prof. Dr. Kopp Mária pszichológussal, a SOTE Magatartástudományi Intézetének vezetõjével

A gyógyító boldogság 

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

Prof. Dr. Kopp Mária pszic-
hológus, a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem
Magatartástudományi In-
tézetének vezetõje és egy-
ben alapítója. Az intézet
orvosi szociológiát, orvosi
antropológiát, kommuniká-
ciót, orvosi pszichológiát,
bioetikát és pszichoszo-
matikus orvoslást oktat az
orvostanhallgatóknak. Kö-
zel 40 éve végez kutatásokat a magyar lakosság kö-
rében, a boldogság, a jólét, a bizalom, a depresszió, a
stressz mértékének változásait figyelve.
A nemzeti, történelmi hagyományok és a keresz-
tény értékek következetes képviselõje. Férjével kö-
zösen kezdeményezõje a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem alapításának. A Professzorok Batthyányi
Körének tagjaként õ írta a nemzet felemelkedésé-
vel foglalkozó Szent István-terv több fejezetét.
Tudományos kutatói tevékenységének fõ területe, a
magyar nép lelki és testi egészségének kutatója-
ként ismertté vált kutatási módszerei, eredményei
nagy nemzetközi elismerést váltottak ki. Ma szakte-
rületének legtöbbet idézett szerzõje.
Magas színvonalú tudományos munkáját 2004-ben
Szent-Györgyi Albert-díjjal jutalmazták egyetlen nõi
díjazottként. Pócsmegyer Önkormányzata 2006-ban
a község díszpolgára címet adományozta részére.

Szakmai életút
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2008/19. szám egészségügy
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Beteg a társadalom, en-
nek egyik tünete a materi-
ális javak habzsolása, ez-
zel párhuzamosan pedig a
nem kézzelfogható dolgok
leértékelõdése - mondta
Bús Balázs polgármester
az Árpád Gimnáziumban
tartott „Iskolabüfé Év” cí-
mû szeptember 17-ei kon-
ferencia megnyitóján. A
közismert amerikai táplál-
kozási szokások kapcsán
kifejtette: a legjobb véde-
kezés a korai elhízás ellen
a sport. 

- A magunk részérõl
ezt támogatjuk, amikor
a kerületben nyolc kü-
lönbözõ helyszínen ala-
kíttattunk ki többfunkci-
ós, sötétedés után is
használható mûfüves
sportpályát. A sportnak

ugyanis a fizikai erõnlét
javításán túl olyan kö-
zösségteremtõ ereje
van, mely az öncélú és
sokszor káros délutáni
idõfecsérlés megfelelõ
alternatívája lehet a di-
ákság, a fiatalok köré-
ben. 

Utalt arra is, hogy az
iskolabüfé és személy-

zete döntõ hatással van
a késõbbi táplálkozási
szokások kialakításá-
ban. Ezért nem mind-

egy, hogy kik és milyen
termékek forgalmazásá-
ra kapnak megbízást a
kerület tanintézményei-
ben. 

- Szeretnénk minden-
kiben tudatosítani, hogy
melyek azok a táp-
anyagok, melyek az
adott életkorban a leg-
megfelelõbbek - mond-
ta Kovács Judit, az ön-
kormányzat egészség-
ügyi fõtanácsadója.
Mint jelezte, az akció
nem elõzmények nélkü-

li, a fõvárosi ÁNTSZ
már 2006-ban kezdemé-
nyezte. Erre válaszul
hozta létre Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata azt a munkacsopor-
tot, melynek tevékeny-
sége eredményeként a
mai napon útjára indul-
hatott az egészséges
táplálkozást elõsegítõ
„Iskolabüfé Éve” prog-
ram, melyhez a kerület-
ben tizenkilenc iskola
csatlakozott. 

(szeberényi)

Az egészséges táplálkozást támogatja az önkormányzat

Biotermékek az iskolabüfékben

A stressz veszélyei
- Mi az, amit szeretne

bevinni az orvostársa-
dalomba, és nemcsak
Magyarországon?

- Vizsgálatainknak
legfontosabb üzenete,
hogy a tartós stresszhely-
zet veszélyeztetõ ténye-
zõ a világban. Azért is
fontos ezt Magyarorszá-
gon hangsúlyoznunk,
mert Selye János is ma-
gyar volt. Tavaly ünnepel-
tük születésének 100. év-
fordulóját. Tudjuk, hogy
Selye János laboratóriu-
mában minden egyes pat-
kány elpusztult a tartós
stresszhelyzet következ-
tében. Ugyanez vonatko-
zik az emberre is. Ha tar-
tósan megoldhatatlan
helyzetbe kerül, munka-
helyi bizonytalanság, csa-
ládi feszültség miatt, ha
úgy érzi, hogy nincs célja
és értelme az életének, ak-
kor ez a fajta tartós
stresszhelyzet egyrészt
fokozza a kóros alkohol-

fogyasztást, dohányzást,
egészségtelen táplálkozás
valószínûségét. Amikor
viszont tartósan fennáll
egy megoldhatatlannak
ítélt helyzet, akkor ettõl
bizony meg lehet bete-
gedni, bele lehet halni. A
mai, idõ elõtti egészség-
romlás-mutatóknak a hát-
terében ezt tartjuk a leg-
fontosabbnak. 

- A környezeti hatások
hogyan vezethetnek testi
betegségekhez, testi el-
változásokhoz a lelki té-
nyezõkön keresztül?

- Ezt nagyon jól leírta
Selye János. Amikor az ál-
lat tartósan megoldhatat-
lan helyzetben van, kiala-
kul a tanult tehetetlenség
lelki állapota, amikor úgy
érzi, akármit csinál, úgy-
sem fog sikerülni. Ez egé-
szen mélyre hat, az úgyne-
vezett hipotalamusz-
hipofízis-mellékvese ten-
gelyre. Ez a szervezet en-
dokrin, belsõ elválasztású
mirigyeinek szabályozását

alapvetõen befolyásolja,
és a legkülönbözõbb tüne-
tek, immunrendszeri, szív-
és érrendszeri elváltozá-
sok, gyomor- és nyombél-
fekély alakulhatnak ki. Ál-
landó izomfeszültség,
izomtensio is felléphet.
Ezek a tünetek állatkísér-
letekben elõállíthatóak,
csak valahogyan mégsem
vesszük tudomásul, hogy
az emberre is ugyanúgy
hatnak. 

- Hallottam profesz-
szor asszonyról, hogy
szeretett verseket írni.
Van most is ideje erre és
publikálja-e a mûveit?

- Nem. Sajnos, amit
írok, az mind szakmai
írás. Nem tudom magam
utolérni a különbözõ
megírandó cikkekkel.
Talán egyszer majd lesz
idõm arra is, hogy szép-
irodalmat írjak.

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete októberben az alábbi idõpontokban és hely-
színeken szervez nyilvános véradásokat 
Október 4-én 11-tõl 16 óráig: a Civil és Kisebbsé-
gi Napon, melyen lesz ingyenes testzsírszázalék
mérés is az Óbudai Kulturális Központban (San
Marco utca 81.)
Október 20-án 14.30-tól 18 óráig: a Szentlélek té-
ren, a véradó kamionban.
Október 22-én 15-tól 18 óráig: az Auchan Aquin-
cumnál, a véradó buszban (Szentendrei út 115.)
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét és úgy érzi, hogy se-
gíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a vér-
adásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2008/19. szám12
Környezetünk

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata õsszel két
alkalommal szervez a la-
kosság számára ingyenes
elektromos és elektroni-
kai, illetve veszélyes hul-
ladék begyûjtést. 

Elsõ alkalommal október
11-én a kerület északi

részén, az alábbi helyszíne-
ken 8-tól 14 óráig adhatók le
a megjelölt hulladékfajták. 

Helyszínek (október 11.
/szombat/ 8-tól 14 óráig)

1. Békásmegyer Duna fe-
lõli oldal, Heltai Jenõ tér - Ju-
hász Gyula utca sarkánál ta-
lálható parkoló: E+E, veszé-
lyes hulladék, használt gu-
miabroncs. 

2. Békásmegyer-hegy fe-
lõli oldal, az orvosi rendelõ
mögötti parkoló: E+E, veszé-

lyes hulladék, használt gu-
miabroncs.

3. Csillaghegy, Mátyás Ki-
rály út - Lehel utca sarka (a
TIC nagy parkolója): E+E,
veszélyes hulladék, használt
gumiabroncs.

4. Mocsárosdûlõ, Gladiátor
utca, a Családi pihenõpark
(játszótér) elõtti parkoló: E+E,
használt gumiabroncs.

5. Pók utcai lakótelep, Ró-
mai téri parkoló: E+E, hasz-
nált gumiabroncs.

Tájékoztatásul közöljük,
mi minõsül elektromos és
elektronikai, illetve ezen felül
veszélyes hulladéknak. 

Elektromos 
és elektronikai (E+E) 

Háztartási gépek: vil-
lanyborotva; hajnyíró; haj-
szárító; kézszárító; elektro-
mos fogkefe; körömszárító;

napozólámpák, -ágyak; cent-
rifuga; mosógép; szárítógép;
vízmelegítõ; hõtárolós radiá-
tor; személymérleg; vasaló;
varrógép; porszívó; hõsugár-
zó; légkondicionáló; ventilá-
tor; párásító készülék.

Szórakoztató elektroni-
kai és híradástechnikai be-
rendezések: tv-készülék; rá-
dió; hangszóró; lemezjátszó;
kazettás magnó; szalagos
magnó; videokészülék; vi-
deokamera; DVD-készülék;
MP3 lejátszó; CD-lejátszó
walkman; elektromos játé-
kok; diavetítõ, stb.

Számítástechnikai be-
rendezések: számítógép;
monitor; billentyûzet; egér;
nyomtató; szkenner; telefon;
faxkészülék.

Barkácsgépek: fúrógép;
csavarhúzó; dekopir fûrész;

gyalu; körfûrész; szivattyú;
csiszológép; hegesztõtrafó;
akkumulátor-töltõ, stb.

Egyéb a háztartásban
elõforduló elektromos be-
rendezések: mobiltelefon;
csengõ; sziréna; riasztóké-
szülék; karóra; zsebóra; éb-
resztõóra; fényképészeti na-
gyítógép; vaku; fénymérõ;
megvilágítás-mérõ; lámpák;
fénymásoló gép; fényképezõ-
gép; számológép, stb.

Általában minden olyan
gép, készülék, ami árammal,
akkumulátorral, vagy elem-
mel mûködik.

Veszélyes hulladék 
Savas akkumulátorok; szá-

razelemek; gombelemek;
fényforrások; folyékony és
szilárd növényvédõ- és
rovarölõszerek; lejárt szava-
tosságú gyógyszerek; festék-

és lakkmaradékok; szerves
oldószerek; festékes textíliák;
-ecsetek; festékespatronok;
fáradt olaj; olajszûrõk; leve-
gõszûrõk; olajos textíliák;
olajos flakonok; használt sü-
tõzsírok és olajok.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata együttmûködõ
partnere az E+E hulladék in-
gyenes begyûjtésében az
ÖKOMAT Kht., a használt
gumiabroncsok ingyenes be-
gyûjtésében a Körkoor Kht. 

Óbuda déli területein no-
vember8-án tartjuk a begyûj-
tést. Ennek pontos helyszíneit
az Óbuda Újság következõ
számában tesszük közzé.

Kérjük, éljenek a lehetõ-
séggel környezetünk tisztasá-
ga és megóvása érdekében!

Szabó Magdolna
alpolgármester

Október 11-én öt helyszínen

Veszélyes hulladékok ingyenes begyûjtése

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete jóváhagyta a Fõ-
városi Közterület-fenntartó
Zrt. közterület-használati
kérelmét. A társaság 18 új
helyszínen alakíthat ki hul-
ladékgyûjtõ szigeteket.

AKirályok útja 192.
számú házhoz beve-

zetõ út bal oldalán, a Víz-
mû és a fenti ház parkoló-
jának kijárata között, a

zöld sávban. * A Jós utca
2-16. számú házzal szem-
ben, a Budakalász utcai
parkoló sarkában, L alak-
ban. * A Madzsar József
utca 9-11. számmal (szol-
gáltató ház) szemben, a
parkoló buszmegálló fe-
lõli oldalán. * Az Ezüst-
hegy utca 28. számmal
szemben, a Jendrasik utca
8. számú ház elõtti járda
belsõ felén. * A Zsirai
Miklós utca 3. számmal

szemben, az óvoda sarka
után, a térfigyelõ kamera
alá, a parkolóban, L alak-
ban. * A Lukács György
utca 5. számmal szem-
ben, a külsõ parkolóban, a
lámpaoszlophoz (a Tán-
csics Mihály utca 32-34.
vonalában). * A Hollós
Korvin Lajos utca 6.
szám elõtti második par-
koló-sziget végével szem-
ben, a Szentendrei út felõ-
li zöldterületen. * A Búza
utca 10. számmal szem-
beni parkoló végében. *

A Hévízi út 9. szám elõtt,
a Meggyfa utca kereszte-
zõdésénél, a járda és út-
test között. * A Föld utca
és a Teszársz Károly utca
keresztezõdésében, a
Föld utcai oldalon, a böl-
csõde kerítése melletti
parkolóban. * Az Orbán
Balázs utca 35. számú
házzal szemben, a trafó-
ház oldalában. * A Láng-
liliom utca 4. számmal
szemben, a zöldsávban. *
Az Erdõalja út 136. elé, a
buszforduló közepére. *

A Máramaros utca 40.
szám elõtt, a buszforduló
közepén. * A Vízimolnár
utca 2. szám déli homlok-
zata elõtt, az „S” kanyar-
nál lévõ aszfaltozott, be-
ugró járdáján. * Bogdáni
út 4. (Szentendrei út 36.),
a járda belsõ felén. * A
Szentendrei út 13-17.
szám közötti parkoló
északi végénél, a zöldfe-
lületen. * A Bécsi út 136.
számmal szemben
(Váradi utcai keresztezõ-
dés), a parkoló sarkában.

Elõzetes: a hagyományos
szemétgyûjtõ akciót októ-
ber 18-án tartja a kerület-
rész közterületein a Csil-
laghegyi Polgári Kör Egye-
sület. 

A z eseményen kihir-
detik a virágosítási

verseny eredményét. Is-
mét lesz kedvezményes
virág, dísznövény és
gyümölcsfa vásár 8-tól
13 óráig a Csillaghegyi
Közösségi Ház udvarán,
ahol a Csillaghegyi
Díszfaiskola munkatár-
sai árusítanak.

A szervezõk azzal a ké-
réssel fordulnak a környé-
ken élõkhöz, amennyiben
az önkormányzat által
biztosított konténert igé-
nyelnek az utcán össze-
gyûlt szemét elszállításá-
hoz, azt legkésõbb októ-
ber 10-én estig jelezzék a
következõ telefonszá-
mokon: Debreczenyné
Pósa Katalin (240-9065);
Bakóczy Eszter (06-70-
967-1493.)

Gyülekezõ a takarításra:
október 18-án 9 órakor a
közösségi ház (Mátyás ki-
rály út 13-15.) udvarán.

Õszi szemétszüret Csillaghegyen

A San Marco és a Tímár utca sarkán új parkot építtetett ki országos akcióján egy is-
mert pénzintézet. A korábban elhanyagolt területre a virágok mellett fákat ültettek,
padokat és új szemeteskukákat is kihelyeztek a környéken élõk örömére

Új park Belsõ-Óbudán

Hol lesznek még szelektív
hulladékgyûjtõ szigetek?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ LAPSZÁMBÓL

„Hazánk közlekedéspoli-
tikai programját - amely
a „Magyar Közlekedés-
politika 2003-2015” cí-
met viseli - az Ország-
gyûlés 2004 elején fo-
gadta el. A programban,
amelynek elfogadásakor
hazánk még nem volt az
EU tagállama, a közössé-
gi szándéknál valame-
lyest enyhébb célkitûzé-
seket fogalmaztak meg.
Ezek a következõk: a
személysérüléses balese-
tek és a halálos áldozatok
számának 2010-ig törté-
nõ 30 százalékos, vala-
mint 2015-ig történõ 50
százalékos csökkentése. 

A kitûzött célok job-
ban megfelelnek a ma-
gyar valóságnak, reáli-
sabban tükrözik a közle-
kedésbiztonsági helyzet-

ben rejlõ lehetõségeket.
Infrastruktúránk kedve-
zõtlenebb, anyagi lehetõ-
ségeink korlátozottab-
bak, így az 50 százalékos
csökkenés elérése hazán-
kat a fejlettebb uniós tag-
államoknál jóval na-
gyobb kihívás elé állíta-
ná. Érveinket az EU is
elfogadta. Magyarország
tehát a 30 százalékos
vállalásával kíván hoz-
zájárulni a 2010-ig kitû-
zött európai célok teljesí-
téséhez. 

Az 1990 és 2000 kö-
zötti egy évtized alatt a
személysérüléses bal-
esetek száma több mint
37 százalékkal, a meg-
halt személyek száma
51 százalékkal, ezen be-
lül pedig a közlekedési
balesetek következté-
ben elhunyt gyermekek

száma 65 százalékkal
csökkent. Az adatok
alapján kijelenthetõ,
hogy Magyarország a
‘90-es években egyszer
már megvalósította azt a
célkitûzést, amelyet a
„Fehér könyv” jelenleg
meghatározott. Ebben az
idõszakban a balesetek
súlyossági fokát is ked-
vezõ változások jelle-
mezték, ugyanis az ezer
balesetre jutó halálos
áldozatok száma 87-rõl
67-re esett vissza. Ezek
a változások olyan kör-
nyezetben zajlottak, ami-
kor a gépjármûvek szá-
ma évrõl évre növeke-
dett, s ezzel párhuzamo-
san a közúti forgalom is
zsúfoltabbá vált. Míg
1968-ban kevesebb, mint
egymillió gépjármû köz-
lekedett hazánk útjain,

addig 2007-ben a forga-
lomba helyezett gépjár-
mûvek száma már meg-
haladta a 3,5 milliót. A
gépjármûpark növekedé-
se és a balesetek számá-
nak csökkenése azt jelzi,
hogy a mobilizációs szint
fejlõdése nem feltétlenül
jár együtt a közúti bal-
esetek számának növeke-
désével. Az ezredfordu-
lót követõen - 2001 és
2006 között - hazánk
közlekedésbiztonságát
összességében kedvezõt-
len statisztikai adatok jel-
lemezték. 2007-ben

azonban a baleseti szá-
mok alapján már a közle-
kedésbiztonsági helyzet
javulása figyelhetõ meg.
2007-ben 20 ezer 630
személysérüléses közúti
közlekedési baleset tör-
tént, 1,65 százalékkal
kevesebb, mint 2006-
ban. A halálos, a súlyos
és a könnyû sérüléses
balesetek száma biztató
módon egyaránt csök-
kent. Míg a ‘90-es évek
elején a közúti áldozatok
száma meghaladta a
2100 fõt, az ezredforduló
évéig ez a szám jelentõ-
sen, 1200 fõre csökkent.
2007-ben 1203 ember
vesztette életét Magyar-
ország közútjain, közel 8
százalékkal kevesebben,
mint az elõzõ évben.”

(Következõ lapszáma-
inkban továbbra is rész-
letekben közöljük, foly-
tatjuk dr. Bencze József
rendõr altábornagy, or-
szágos rendõrfõkapitány
írását - a szerk.)

Bencze József országos rendõrfõkapitány értékelése

Közlekedési korkép – körkép

N em véletlenül vá-
lasztották ezt a hely-

színt, hiszen a Duna ára-
dáskor szinte minden év-
ben próbára teszi az itt la-
kókat és a mentéshez ki-
vezényelt katasztrófa-el-

hárítókat. Az utóbbi idõ-
ben többször olvashat-
tunk a napi sajtóban az
építkezések, útfelújítások
során elõkerült II. világ-
háborús robbanószerke-
zetekrõl. Ezek kapcsán

nagy érdeklõdés mutatko-
zott a tûzszerészek sátrá-
nál munkájuk iránt. A leg-
nagyobb sikere mégis a
mentõkutyás bemutató-
nak volt, az ebek fegyel-
mezetten, néha mókásan
hajtották végre a gyakor-
latokat. A Magyar Vörös-
kereszt is kivonult, vér-
adásra is lehetõségük
nyílt az embertársaikon
segíteni szándékozóknak.

Hogyan ment egy mentõszervezet?

Mentõkutyákkal, tûzoltókocsikkal, helikopterekkel és más,
a gyermekes családoknak is érdekes látványosságokkal
szolgáló polgári védelmi bemutatónapot tartottak a múlt hó-
nap elején a Római-parton, a Fõvárosi Központi Rendelteté-
sû Mentõ Szervezet fennállásának 10. évfordulóján. 

A z oltást hátráltatta,
hogy tûzoltó gép-

jármûvel csak nehezen,
vagy nem megközelíthe-
tõ helyen csaptak fel a
lángok, és a tûleveles,
gyantás, tõzeges talaj-
felszín miatt csak a tel-
jes terület áztatásával le-
hetett véglegesen oltani.
A környéken lakók is ki-
vették részüket a mun-
kálatokból: többször
ásóval és lapáttal „fel-
fegyverkezve” segítet-
ték az oltást. 

A tûzesetek okaiként a
szándékos tûzokozás és
a tûzgyújtás szabályai-
nak megszegése merült
fel. Jelenleg ugyan nincs
tûzgyújtási tilalom el-

rendelve, de tüzet rakni
az erdõben és 200 méte-
res körzetében csak kije-
lölt helyen szabad, nem
megfeledkezve az oltás-
hoz szükséges kéziszer-
számokról és oltóvízrõl. 

Sajnos megfigyelhetõ a
gondatlan dohányzás is.
Az égõ cigarettacsikk fe-
lelõtlen eldobása könnyen
meggyújthatja a száraz
aljnövényzetet. 

Megyeri László 
tûzoltó százados

Erdõtüzek Péterhegyen

Békásmegyeri
rendõrõrs 
A Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti békás-
megyeri rendõrõrs tele-
fonszáma: 243-2511.

Az utóbbi hetekben több tûzeset történt a szabad terüle-
teken, a város határában, mezõkön, illetve az erdõkben.
Kiemelkedõ számban (19!) az Ürömhöz és Óbuda-Békás-
megyerhez tartozó Péterhegyen. Csak itt, több mint két
hektáron pusztított a vörös kakas. A Pilisi Parkerdõ Rt.
budapesti erdészete becslése szerint mintegy 10 millió
forintos kár történt az új telepítésû erdõrészen. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Célja: a III. kerületben mûködõ önkormányzati in-
tézmények által, a III. kerületi lakosság részére az
ünnep szellemiségében és hagyományai szerint
szervezett karácsonyi ünnepségek, rendezvények,
valamint a rendezvények keretein belül történõ,
nem nagy összegû ajándékok átadásának támoga-
tása, illetve azon intézmények esetében, ahol az el-
látotti kör nem teszi lehetõvé a közös ünneplést, az
egyéni ajándékozás lehetõségének megteremtése. 
A támogatás összege pénz- és utalvány formájában
nem használható fel.
A pályázatot a 8/1996.(IV.1.) ÖK. rendelet 21/D. §
(12) bekezdése alapján Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási
Bizottsága bírálja el.
A pályázati keretösszeg összesen: 12.500.000 Ft. 
Az elnyerhetõ támogatás mértéke: az önkormány-
zati intézmények legfeljebb 300.000 Ft összegre pá-
lyázhatnak intézményenként, mely összeg teljes egé-
szében ünnepségek szervezésére fordítandó.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
• az intézmény nevét, címét, e-mail címét, valamint
a megvalósításért felelõs személy nevét és elérhetõ-
ségét;
• a program leírását, tervezett helyét, idõpontját és
a rendezvényen résztvevõk várható létszámát;
• a rendelkezésre álló saját erõforrást;
• az igényelt támogatás összegét.

Feltételek:
• hiánytalan elszámolás a tárgyévet megelõzõ 2 év-
ben az önkormányzattól kapott egyéb támogatással;
• egy szervezet csak egy kérelmet nyújthat be (az in-

tézmény és az intézmény segítésére létrehozott ala-
pítvány egy pályázó szervezetnek minõsül), többes
pályázat esetén valamennyi pályázat érvénytelen-
nek tekintendõ;
• az Óbudai Gondozási Központ Gondozási
Központjai és Idõsek Klubjai nevében összesen
kettõ; az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központja, Családok Átmeneti Ott-
hona, és Gyermekek Átmeneti Otthona nevé-
ben összesen három; továbbá az Óbudai Reha-
bilitációs és Foglalkoztatási Központ a Szociá-
lis Foglalkoztató, az Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthona, és a Fejlesztõ Napközi Ott-
hon nevében összesen három külön pályázatot
nyújthat be;
• az Óbudai Gondozási Központ Gondozási Köz-
pontjai, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatá-
si Központ Szociális Foglalkoztatója, valamint a
Védõnõi Szolgálat ünnepség szervezése helyett
szociális támogatásként ajándék osztására nyújthat
be pályázatot;
• Az Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézménye te-
lephelyenként külön-külön pályázatot nyújthat be;
• a kérelmet kizárólag az erre a célra készített for-
manyomtatványon lehet benyújtani;
• a határidõ után érkezett vagy hiányos kérelmeket
nem bírálják el;
• a fel nem használt támogatást 8 napon belül visz-
sza kell utalni az önkormányzatnak.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot kizárólag erre a célra rendszeresített pá-

lyázati ûrlapon lehet benyújtani. Az ûrlap hozzáfér-
hetõ:
• az önkormányzat internetes honlapján
(www.obuda.hu) vagy
• a polgármesteri hivatal szociális szolgáltató fõosz-
tályának ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest,
Fõ tér 2.), 
A pályázatot két példányban (1 eredeti és 1 máso-
lat) kell benyújtani.

A pályázatról további felvilágosítást ad:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának Szociális Szolgáltató Fõ-
osztálya bizottsági referense, Horváth Ildikó
(1033 Fõ tér 2. I./12., tel.: 437-8661, e-mail:
horvathil@obuda.hu).

Pályázat benyújtásának határideje és helye:
A pályázatot a polgármesteri hivatal szociális szol-
gáltató fõosztályának ügyfélszolgálati irodáján kell
benyújtani.
Beadási határidõ: 2008. október 21-én 12 óráig.
A pályázat eredményérõl minden pályázó értesítést
kap, a döntést követõ 15 napon belül.

Az elszámolás benyújtásának módja, 
határideje és helye:

A nyerteseknek a támogatás felhasználásáról el
kell számolniuk 2009. január 31-ig, a polgármes-
teri hivatal szociális szolgáltató fõosztálya felé.
Az elszámolásnak tartalmaznia kell: az el-
számolási adatlapon kívül a közösségi rendez-
vényrõl szóló számlák becsatolását, valamint
minimum 1 oldal terjedelmû szöveges beszá-
molót.

2008. évi karácsonyi pályázat az önkormányzat fenntartásában mûködõ intézményeknek

Mindkét pályázat esetén a fizetési konstruk-
ció: a vételár 50 %-nak a 20 % bánatpénzen
felüli összege a szerzõdés aláírásakor, és a
maradék 50% a Fõvárosi Önkormányzat
lemondó nyilatkozatát követõen egyösszegben.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
vételárat,és a pályázó adatait. A pályázó aján-
latát a pályázat benyújtásától számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára, számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.

12001008-00140645-00100001. A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
2008. október 20-án 12 óráig, a pályázatokat
zárt borítékban 2008. október 22-én 12 óráig
lehet benyújtani a III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033.
Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében a
Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I./19. szám alatt, a
vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyi-
ségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat

eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû
licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a III. kerületi Önkor-
mányzat Vagyonhasznosítási Osztályán, a 437-
8646-os, a 437-8548-as és a 437-8639-es tele-
fonszámon.

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/1, 22815/2 és 22815/3 hrsz. 

alatti ingatlanokból közterület szabályozás után kialakuló: 

22815/105 hrsz. alatti 7361 m2, 
22815/107 hrsz. alatti 13363 m2, 

22815/109 hrsz. alatti 2928 m2 és a 
22815/111 hrsz. alatti 4462 m2 nagyságú 

földterület.
A telkek kialakítására vonatkozóan a telekalakítás földhivatali 

átvezetése folyamatban van. A telkek tovább oszthatóak.
A kialakuló telkekre egyben lehet ajánlatot tenni.

Építési övezet: L6-III-SZ/N
Az övezetben a legkisebb kialakítható telekméret: 

1000 m2, a beépíthetõség 15-20%.
A terület teljes közmûvesítése a Saroglya utca felõl oldható meg.

Irányár: 726.333.334 Ft + áfa, összesen: 871.600.00 Ft. 
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 174.320.000 Ft.

A pályázat feltétele a bánatpénz  (irányár 20%-a) befizetése 
és a befizetésrõl szóló igazolás bemutatása.

Bp., III. ker. Tímár utca 16. sz. alatti iskolaépület 
és a mellette lévõ Pacsirtamezõ utca 21. sz. alatti lakóépület 

+ az ezekhez tartozó telekterület.
A két épület telekterületének összeszabályozása folyamatban van, 
a 17793/1 hrsz. alatt kialakuló saroktelek össz. területe 1798 m2 lesz. 

Építési övezet: L2-III-V, 
az ingatlanok összközmûvesek.

Az iskolaépület - pince, fszt, emelet -
beépített bruttó össz. alapterülete: 2258 m2.

(Az ingatlan jelenleg - a telekalakítást megelõzõen -
osztatlan közös tulajdon.)

A lakóépület - pince, fszt, emelet -
beépített bruttó össz. alapterülete: 680 m2.

Irányár: 301.600.000 Ft. 
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 60.320.000 Ft.

A pályázat feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása
(5.000 Ft), illetve a bánatpénz  (irányár 20%-a) befizetése 

és a befizetésrõl szóló igazolás bemutatása.
Az ingatlan birtokba adására 

az iskolaépület kiürítését követõen kerül sor.
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Továbbra is igen eltérõ a
panellakások megítélése.
A betonrengeteg, a nagy
lakásszám, a magas rezsi-
költség visszatartja a ve-
võket, ugyanakkor az ala-
csonyabb jövedelmûeknek
és a kis önerõvel rendelke-
zõknek a kevés lehetõsé-
gek egyike a panel-otthon. 

I ngatlanirodák felmé-
rése szerint egy 50-

55 négyzetméteres pa-
nellakás Budán átlago-
san 12,2 millióért, 220
ezer forint körüli négy-
zetméteráron, Pesten
10,8 millióért, négyzet-
méterenként 204 ezer
forintért cserél gazdát. 

A 1,5-2 szobás ingatla-
nok aránylag jól tartják
értéküket, így Óbudán a
legjobb környéken, a
Pók utcai laktelepen az
egy évvel korábbinál
akár 5-6 százalékkal ma-
gasabb áron is túl lehet
adni rajtuk. Itt a kiváló
állapotú, jó helyen lévõ,
négyemeletes házban
található, teljesen felújí-
tott lakások már a luxus
kategóriába tartoznak.
A luxus panellakások
négyzetméterenkénti ára
olykor már a 300 ezer fo-
rintot is súrolja. 

Ahol az utóbbi idõben
az önkormányzat gondot
fordított a környék fejlesz-
tésére (például Békásme-

gyer-Ófalun), parkosítot-
tak, térfigyelõ-kamerákat
telepítettek, ennek követ-
keztében jobb lett a köz-
biztonság, a környék meg-
ítélése határozottan javult.
Ezeken a területeken meg-
nõtt a kereslet, az árak las-
san emelkednek. 

Ingatlanszakértõk sze-
rint Békásmegyer a rend-
szerváltozás környékén
nem számított jó kör-
nyéknek, de a helyzet
napjainkra megváltozott.
A lakásvásárlók a lakóte-
lepen elsõsorban a négy-
emeletes házakban keres-
gélnek. Elõnyben részesí-
tik a viszonylag nyugodt,
parkos környezetet. Hát-
rányként ítélik meg, ha a
tömegközlekedési lehetõ-
ségek korlátozottak. 

Eladóként érdemes a
panelprogrammal ér-
velni. A tapasztalatok

azt mutatják, az ilyen
házak lakásait 5, de
akár 10 százalékkal ma-

gasabb áron is értékesí-
teni lehet, és lényege-
sen kelendõbbek, mint
az egyedi mérõóra nél-
küli távfûtéses ottho-
nok. Békásmegyeren,
ahol egyes házaknak
belátható idõn belül sa-
ját tömbfûtése lesz, már
a program elindulása
elõtt érzékelhetõ hogy
nõ a kereslet, célzottan
az adott tömb lakásai
iránt. A rendezett kör-
nyék, a lépcsõház tisz-
tasága, a közeli óvoda,
iskola, orvosi rendelõ
vagy bevásárlási lehe-
tõség szintén jól jön el-
adáskor. 

Összeállította:
Szeberényi Csilla

Panellakások: megfizethetõtõl a luxusig

Egyre népszerûbbek a lakótelepek

Éppen 95 éve, hogy a nagy
ütemben fejlõdõ Budapes-
ten Európa legmodernebb
ipari létesítményeinek
egyike épült fel: az Óbudai
Gázgyár. A korszerû techno-
lógia - a párhuzamosan át-
adott lakótelepek segítsé-
gével -, korszerû életformát
is teremtett. 

Agázgyár mára már
ipartörténeti em-

lék, az általa teremtett
életforma szükségszerû-
en megszûnt, de keretei,
a gázgyári lakótelepek
még állnak. Az elsõsor-

ban erdélyi, magyar és
szász, de svájci és más
építészeti elemeket is
vegyítõ szecessziós ek-
lektika hétköznapi re-
mekeként hirdeti elõde-
ink emberközpontú gon-
dolkodását, Reich Kál-
mán, Almási Balogh Lo-
ránd tervezõk, és mun-
katársaik tehetségét.
Méltó az utódok figyel-
mére és rászorul a gaz-

da, a fõváros értékmentõ
gondoskodására. 

Gyimesi László 
(A Kulturális Örökség

Napjai alkalmából, szep-
tember 20-án sétát szer-
veztek a gázgyári lakótele-
pen. Az érdeklõdõk jó né-
hány ipari mûemléket
megtekinthettek: a száraz-
tisztítót, az óraházat, a víz-
és kátránytornyot és a vil-
lamos központot - a szerk.)

Felújítás a Kórház utcai piac melletti útszakaszon

Értékmentõ gondoskodásra szorul a Gázgyár

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: DÖMÖTÖR LÁSZLÓ
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Pályázat

A helyiségek vonatkozásában az ajánlat-
tevõnek vállalnia kell szükség szerint a he-
lyiségbe önálló elektromos- és mellékvíz-
mérõk kiépítését.

A helyiségekre külön-külön lehet ajánla-
tot tenni, melynek tartalmaznia kell a helyi-
ség(ek) vételárát, a fizetés módját és felté-
teleit. A pályázó ajánlatát a benyújtási határ-
idõtõl számított 60 napig köteles fenntartani.

A pályázaton azok az ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat költségvetési
számlájára, számlaszám: Raiffeisen Bank
Rt. 12001008-00140645-00100001, és a
befizetési bizonylatot 2008. október 20-án

12 óráig a vagyonhasznosítási osztályon
bemutatják. (Cím: 1033 Bp. Fõ tér 1. I/19.)

A pályázatot zárt borítékban 2008. októ-
ber 22-én 12 óráig lehet benyújtani a III.
kerületi Önkormányzat (Budapest, Fõ tér
1. I/19.) Vagyonhasznosítási Osztályán.

A érvényesen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi és közbeszerzé-
si bizottsága 2008. november 30-ig elbírál-
ja, annak eredményérõl a pályázókat írás-
ban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a
tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kér-
hetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál
(1033 Bp., Szentlélek tér 7. fsz. 12., tele-
fon: 430-3468 és 430-3469, ügyfélfoga-
dáskor hétfõn: 14-tõl 18; szerdán: 8-tól
16.30; csütörtökön: 8-tól 12 óráig.)

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást ad a 437-8643-as telefon-
számon és személyesen az önkormányzat
vagyonhasznosítási osztálya (1033 Bp., Fõ
tér 1. I/19.) 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Vagyonhasznosítási Osztálya

A pályázatot zárt borítékban 2008. októ-
ber 13-án 16 óráig lehet benyújtani a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.

A pályázónak pályázatában nyilatkoz-
nia kell a megajánlott bérleti díjról, a pá-
lyázati feltételek elfogadásáról, ezen kí-
vül meg kell adnia a helyiségben folytat-
ni kívánt tevékenység pontos megneve-
zését, és a tevékenységre való jogosultsá-
gát - a pályázat mellékleteként benyújtott
- vállalkozói igazolvánnyal, illetve cég-
kivonattal és aláírási címpéldánnyal kell
igazolnia.

A helyiségek esetében csak a pályázati
kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pá-
lyázni.

Nem adhat be pályázatot az a magánsze-
mély és cég, akinek - amelynek - az állandó
lakása, illetve székhelye szerinti önkormány-
zattal szemben adótartozása van.

A helyiség vonatkozásában a pályázó-
nak vállalnia kell:

• az önkormányzati rendeletben a bérleti
jog megszerzésének ellenértékeként elõírt
- megszerzési díj - önkormányzat felé tör-
ténõ megfizetését. A megszerzési díj a pá-

lyázó által megajánlott bérleti díj három
havi összege.

• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óvadék
megfizetését a bérbeadónak. A nyertes ál-
tal befizetett bánatpénz összegét az óva-
dékba beszámítják;

• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérle-
ti szerzõdés megkötését;

• szükség szerint a helyiségbe önálló
elektromos- és mellékvízmérõk kiépítését.

A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév
elején az elõzõ évi infláció KSH által közzétett
mértékével emeli. A pályázat értékelésénél a
megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés.

A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázat benyújtásának határ-
idejéig a bérleti jog biztosítására befizetik a
bánatpénzt. A bánatpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7. fél-
emelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A
bánatpénzt helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc na-
pon belül a nem nyertes pályázóknak a bá-
natpénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben
nem tesz eleget a pályázati kiírásban
elõírt valamennyi feltételnek. Az érvé-

nyesen benyújtott pályázatokat az ön-
kormányzat tulajdonosi és közbeszerzé-
si bizottsága 2008. október 31-ig elbí-
rálja, és annak eredményérõl a pályázó-
kat írásban értesíti. A pályázat kiírója
fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánla-
tot tevõkkel a tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, il-
letve, hogy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Nem lehet bérbe adni a helyiséget an-
nak, akinek az önkormányzattal szemben
adó vagy adók módjára behajtható köztar-
tozása van.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs
kérhetõ a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási
Csoportjánál (Bp., III. Szentlélek tér 7.
fszt.12. Telefon: 430-3468 és 430-3469),
ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 12
óráig.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a fenti telefon-
számokon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Cím Funkció Hrsz. Terület Gépészeti Irányár Pályázati 
(m2) felszereltség biztosíték 

(bánatpénz)
Boglya u. 1-3. iroda 18910/98/A/34 105 villany, víz, távhõ 7.000.000 Ft 700.000 Ft
Kenyeres u. 41-47. garázs 17322/A/75 20 villany 3.000.000 Ft 300.000 Ft
(10. számú)
Lajos u. 51. raktár 14627/4/A/6 30 villany 1.500.000 Ft 150.000 Ft
Reménység u. 9. raktár 17005/48/A/11 45 villany 1.800.000 Ft 180.000 Ft
Selmeci u. 9. mûterem 17415/0/A/7 21 villany 800.000 Ft 80.000 Ft
Selyem u. 4. egyéb helyiség 17005/38/A/57 44 nincs közmû 3.000.000 Ft 300.000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vagyonhasznosítási Osztálya egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap- Gépészeti Minimális Bánatpénz
terület (m2) felszereltség bérleti díj (Ft)

(Ft/m2hó)
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 300 103 000 Ft
Bp., III. Lajos utca 91. pince üzlet 14654/0/A/43 158 víz, villany, gáz 1 000 120 000 Ft
Nagyszombat utca 6. raktár 14653/0/A/31 34 600 
Bp., III. Madzsar József utca 7. üzlet 65552/52/B/3 58 víz, villany, távfûtés 1 000 34 800 Ft
Bp., III. Váradi utca 26. pince raktár 17005629/A/86 149 víz, villany 400 36 000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályázatot hirdet 
az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Festmények
Pagels-Tóth Anna fest-
ményeibõl összeállított
kiállítás október 3-áig lát-
ható a Táborhegyi Nép-
házban. (Cím: Toronya
utca 33.)

Oscar Peterson
emlékkoncert
Pleszkán Frigyes zongo-
rán, Jeszenszky György
dobon, Gayer Ferenc
nagybõgõn játszik októ-
ber 4-én 19 órától az
Óbudai Társaskörben.
(Kiskorona utca 7.)

Budapest
Ragtime Band 
Klasszikus ragtime és
dixieland muzsika szól,
zenei paródiák, opera-
feldolgozások hangza-
nak el október 10-én 19
órakor az Óbudai Tár-
saskörben. A koncert
szünetében árverést
tartanak az Alapítvány
a Dadogókért javára.

Képek és szavak
Tihanyból
Dr. Gáborjáni Szabó Pé-
ter építész, képzõmû-
vész kötetét bemutatja és
ismerteti Csete György
Kossuth-díjas építész,
Kondor Katalin újságíró
és Fenyõ Ervin elõadó-
mûvész az október 14-én
19 órakor kezdõdõ irodal-
mi esten, az Óbudai Kul-
turális Központban.

Festészeti kiállítás
A T-Art Alapítvány tagjai-
nak képeibõl összeállított
festészeti kiállítást Ba-
konyvári M. Ágnes mûvé-
szettörténész nyitja meg
október 16-án 19 órakor az
Óbudai Kulturális Központ
San Marco Galériájában.
Szaxofonon közremûködik
Pozsár Eszter elõadómû-
vész. (Megtekinthetõ októ-
ber 31-ig, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig a San Marco
81.szám alatt.)

Fotókiállítás
„Ázsia gyöngye Nepál -
kathmandui esküvõtõl a
muktináthi zarándokhe-
lyig” címmel Voit Erzsi
fényképeit október 21-ig
nézhetik meg a Platán
Közmûvelõdési Könyv-
tárban. (Cím: Arató Emil
tér 1., bejárat a Kadosa
utca felõl.)

Nem ismer megalkuvást,
ha a köz ügyeire terelõdik
a szó. Kemény szavai mö-
gött azonban kiérlelt gon-
dolatok bújnak meg, me-
lyek a keresztény életma-
gyarázatban gyökerez-
nek. Czakó Gábor írónál
arról érdeklõdtünk, mi-
ként látja az elõttünk álló
éveket, évtizedeket, mi-
ért rossz az általános köz-
érzet.

- Író emberként na-
gyon markáns vélemé-
nye van a mai magyar
közállapotokról. Az iro-
dalmi önkifejezés kellõ
eszköztárral rendelkezik
ahhoz, hogy a szekértá-
borokat lebontsa? 

- Nem, mert a szekér-
táborokat a pénz hozta
létre, az ál-baloldali, és
a liber-ál-is sajtó anyagi
túlereje, és a tõke által
irányított siker, a jó mi-
nõségû külföldi fordítás,
az itteni-ottani hozsan-
na-kórusok költséges
vezénylése, szóval a pi-
ac megdolgozása, és ha-
sonlók. A dolog persze
rejtettebb, mert a mûvé-
szetipar urai divatokat,
szakszóval izmusokat
találnak ki, s jó száz esz-
tendeje általuk irányít-
ják az érvényesülni aka-
rókat oda, ahol a mûnek
tétje=értéke nincs, csak
ára. Így lehet az üzleti
folyamattá alacsonyított
közéletbõl egy kritikus
hangot, az irodalmat,
vagy tágabban, a mûvé-
szetet kiiktatni. Ezt a fo-
lyamatot remekmûvek-
kel sem lehet letörni, vi-
szont a remekmûvek át-
törnek. Idõn, izmuson,
mindenen. 

- Egyáltalán célja ez?
- Nem. Az igazi dön-

tést az olvasó hozza.
Nem a könyv megvásár-
lásával, mert azt is a tõke
vezényli, hanem akkor,
amikor valakinek a mû-
vét az éjjeliszekrényén
tartja, s rossz álmából ri-
adva ebbõl a könyvbõl
merít lelki segítséget.

- A „Kortárs” címû

irodalmi folyóiratban
élesen bírálja az elitet;
tõzsdecápákról, média-
mogulokról, kozmopolita
sztárértelmiségrõl ír.
Nem tartja a társadalmi
berendezkedés megke-
rülhetetlen, szükségszerû
következményeinek õket?

- De, az Antikrisztus
idejét éljük. Az Anti-
krisztus személytelen:
emberek által cselek-
szik, akik az õ jelét vise-
lik, azok adnak-vesznek
javakat és testeket-lel-
keket, ahogy János Jele-
néseiben olvassuk. A ké-
pére alakult mai, világ-
elfogyasztó társadalmi
berendezkedés nem-
hogy nem demokrati-
kus, de embertelen, is-
tentelen és az egész
bolygó tönkretételével
fenyeget.

- A Sánta Kutya Díj
megalapításával, a
„Magyar Cenzúra Nap-
jának Ünnepélyét Szer-
vezõ Bizottság” nevében
évrõl évre célkeresztbe
állítanak valakit. Mire
kívánják felhívni a fi-
gyelmet? 

- A hazugság, a nép át-
verésének veszélyére.
Egy hazug társadalom
párbeszédképtelen, ha a
szavak elvesztik jelenté-
süket, akkor semmiféle
megállapodás, szóértés,

közélet nem lehetséges
többé, a tett nem értel-
mes. Shakespeare-rel
szólva: „szép a rút és
rút a szép.” A hazugság
nem erkölcsi fogalom,
hanem ontológiai, lét-
beni. Fönnmaradt-e va-
jon az õsember csoport,
amely a galócát egyszer
csak csiperkének kezdte
nevezni?

- Az elmúlt tíz évben
volt, aki átvette az elis-
merést? 

- Nem, mert a helyszí-
nen döntjük el, hogy az
adott péntek 13-án ki
nyert. Villámpostán küld-
jük az értesítést a bajnok-
nak. Akadt köztük né-
hány, aki perrel fenyege-
tõzött, a többség kussol.
Mi más tehetne: a hazug
párbeszédképtelen. Mit
mondhatna? S mit jelent,
ami elhagyja a száját?

- „Beavatás” címû
mûsora a Duna Televízi-
ón 250. jubileumi adá-
sához ért. Azonos alcím-
mel hat kötete jelent
meg. Kiknek szól a mû-
sor, a könyv?

- Mindenkinek, aki
szeretne fölébredni az
életébõl való kikapcsolt-
ságából, a rá nehezedõ
kábításból, szórakozta-
tásból. Ne feledjük,
hogy a szétszóró görö-
gül diabolosz…

Örülök, hogy a Duna
Tv helyet ad egy ilyen -
állítólag - a világ tévézé-
sében egyedülálló szelle-
mi mûsornak. Október
11-tõl egyébként az adás
a mainál rövidebb lesz,
viszont hetenként jelent-
kezik szombat délutá-
nonként, illetve az ismét-
lés vasárnap este.

- Közismert keresz-
tény meggyõzõdése. Ön-
tõl olvastuk: „A szellemi
ember elsõ tulajdonsá-
ga, hogy tudja: Isten kö-
zelebb van õhozzá, mint
õ saját magához.” Még-
is, mintha csökkenne az
egyház tanítása iránti
érdeklõdés. Milyen vi-
szonyban áll egymással
a szellemi ember és az
úgynevezett elit?

- A világ az apokalip-
szisben nem fog elpusz-
tulni. Erre isteni ígére-
tünk van. Viszont erõsen
átrendezõdik. Például a
barbik, a szinglik, a me-
legek kihalnak, a keresz-
tények maradnak, mert
nem tervezik a családju-
kat, mint a kutyaólat, te-
hát születnek gyermeke-
ik, akiket áldásnak, s
nem tehernek tekinte-
nek. Jézus tanítása egyre
mélyül a szívekben, ez
persze statisztikailag
mérhetetlen. A szellemi
ember õt követi, a szoci-
ológiai elit zöme mam-
mont, a hatalmat, a ha-
zugság fejedelmét, és
ezzel roppant veszély-
nek teszi ki magát.

- Békásmegyer ófalui
részén lakik. Mi vonzza
ebben a városban is
megmaradni képes falu-
si miliõben?

- Falusi gyerek va-
gyok születésemtõl fog-
va. Mindennapjaimhoz
tartozik a kerti kaszálga-
tás, a zöldbab karózása,
a tyúkok gondozása. Rá-
adásul Óbékáson remek
emberek élnek, és cso-
dálatos közösséget al-
kotnak az egyházköz-
ségben, éppenséggel Jé-
zus körül.

Bánszky Ervin

Szép a rút és rút a szép
- Beszélgetés az Ófalun élõ Czakó Gábor íróval -
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Megõrizni, teremteni,
építeni a szellemi örök-
séget - e kulcsszavakban
foglalta össze Harsányi
Mária, az Óbudai Társas-
kör frissen kinevezett
igazgatója munkatársai-
val közösen kialakított
ars poeticáját. 

- Az Óbudai Társas-
kör egyrészrõl építésze-
ti, másrészt szellemi
örökséget jelent. Elsõd-
leges feladatomnak te-
kintem ezek megóvását.
A Társaskör mûemléki
épülete 1816 és 1818
között klasszicista stí-

lusban épült fogadónak
és kávéháznak, egy óko-
ri villa és egy középkori
kocsma maradványaira.
A múlt század elején ká-
véházként mûködött
több tulajdonossal és
névvel, többek közt Ko-
rona, majd Bródy Kávé-
ház elnevezéssel. Az
1978-tól 1988-ig tartó
felújítás során az idõ-
közben jelentõsen átala-
kított épületet szeren-
csére az eredeti állapo-
tának megfelelõen tud-
ták helyreállítani. A 20.
évfordulóra Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata jóvoltából megújult
az épület külsõ része is.
Feladatomnak tekintem
szorgalmazni, hogy a
ház közvetlen környeze-
te is átalakulhasson,

szebbé, rendezettebbé
válhasson - tette hozzá
Harsányi Mária. 

Az elmúlt
húsz évben, dr.
Merényi Judit
vezetése alatt a
Társaskör or-
szágos és nem-
zetközi hírû,
rangos mûvé-
szeti intéz-
ménnyé vált. A
kialakult arculat és ren-
dezvényszerkezet meg-
változtatása tehát nem
indokolt. A meglévõ
rendezvényekhez no-
vembertõl olyan újdon-

ságok kapcsolódnak
majd, mint a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar, a
Budapesti Vonósok és a
Budapest Ragtime Band
nyilvános próbái. 

- Októbertõl indul a
SzolidArt Vizuális Mû-
hely Egyesület filmklub-
ja, mely azt példázza,
hogy a jövõben azokat az
igényes, értékes, új kez-
deményezéseket is segí-
tem, melyek a fiatalok
nyelvén közvetítik a kul-
turális értékeket. Ezért is
törekszem együttmûkö-
désre a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti és a Szín-
ház- és Filmmûvészeti
Egyetemmel. Az eddigi-
ekkel összhangban a
törzsközönség megõrzé-
se mellett a látogatói kör
szélesítését is feladatom-

nak tekintem. A 20 év
alatt kialakult arculatot
szeretnénk megõrizni, új

dolgok teremté-
sével hírnevét
öregbíteni, hi-
szen a Társas-
kör nyomokban
sem tartalmaz
olyat, ami nem
kultúra - hang-
súlyozta a ház
vezetõje. 

Dr. Merényi Judit, a
ház volt igazgatója fel-
idézte az elmúlt két évti-
zed emlékeit. Úgy fo-
galmazott, a Társaskör
speciális színfolt a fõvá-

ros kulturális életében.
Köszönetét fejezte ki
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata min-
denkori vezetésének
kultúrapatronáló hozzá-
állásáért. 

Szeberényi Csilla

„Megõrizni és teremteni” - ez a cél a jövõben is

Húszéves Óbuda kulturális fellegvára
Az író születésének 130. év-
fordulójáról ünnepi mûsor-
ral, koszorúzással emlékez-
nek a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör tagjai október 16-án. 

Koszorút helyeznek
el a Krúdy szobor-

nál 16 órakor, majd az
esemény 16.20 órától a
Kéhli vendéglõben lévõ
emléktáblánál folytató-
dik, ahol Bíró András, a
Kör alapító tagja mond
köszöntõt. A hagyomá-
nyokhoz híven, kitünteté-

seket és tagsági igazolvá-
nyokat adnak át az arra
érdemeseknek 16.30 órai
kezdettel. Király Lajos, a
Kör elnöke bevezetõjét
követõen bemutatják a
„Krúdyról-Krúdytól” cí-
mû antológiát. 

Az est házigazdái: Ka-
nizsa József, Fenyves Má-
ria Annunziata és
Tárkányi Imre. Közremû-
ködnek a szerzõk és He-
gedûs Valér zongoramû-
vész. (A Kéhli vendéglõ
címe: Mókus utca 22.)

Antológia bemutató

Krúdy születésnapjára emlékeznek

Kanizsa József-Koncz Eta:
Csendvarázs címû, verseket
és festményeket tartalmazó,
igényes kivitelû kötete Koncz
Eta festõmûvész jeles szüle-
tési évfordulójára készült. 

Az Óbudán élõ festõ-
mûvész eddig több

mint 200 kiállításon vett
részt, több mint 50 könyvet
illusztrált. S nem csak ha-
zánkban, de Japántól Sváj-
cig keresik a mûgyûjtõk a
nagyon szép, akár az Al-
földrõl vagy a hegyvidék-
rõl készült tájképeit, vagy a
templomokról, az állatok-

ról készült festményeit,
grafikáit, portréit. Akis kö-
tetben a festmények ihlette
versek mellett megjelent
Koncz Eta ars poeticája, fi-
ának egy verse, ismert sze-
mélyiségek írása, mint pél-
dául Prof. Dr. Losonci
Miklós mûvészettörténész
méltatása, és az Óbuda Új-
ságban korábban megje-
lent interjú, melyet
Szeberényi Csilla készített
a mûvésszel. Több oklevél,
nívódíj, a Krúdy-emlék-
érem és a Krúdy-Em-
lékplakett tulajdonosa
Koncz Eta. 

Versek és festmények
a Csendvarázsban

Szombati színházi esték az
Óbudai Kulturális Központ
San Marco Színpadán.

E rdélyben tehetnek
képzeletbeli utazást

október 11-én. „A Bé-
kás-szorostól a Hargitá-
ig” címû, Óvári Árpád
diavetítéssel egybekö-
tött elõadása 16 órakor
kezdõdik. (A belépõ díja
500 forint.) 

Könyvbemutatóval
egybekötött könyvvásár
lesz 18-tól 19 óráig.
Közben fotókiállítást
nézhetnek meg. 

„Üzenet az otthoni
hegyeknek” címmel a
nagyváradi Kiss Stúdió
Színház elõadása 19
órakor kezdõdik. Köz-
remûködnek: Kiss
Törék Ildikó és Varga
Vilmos, a Nagyváradi
Állami Színház mûvé-
szei. (A jegyek ára
1500 forint.)

A z Operamesék so-
rozatban folytatják

az irodalom és a zene
„ölelkezéseinek” bemu-
tatását. Október 13-án 19
órától azt követhetjük
nyomon a Társaskörben,
hogyan jött létre ifj.
Alexandre Dumas: Ka-
méliás hölgy címû regé-
nyébõl, illetve színmû-

vébõl Giuseppe Verdi
„Traviata” címû operája.
A zenés irodalmi est köz-
remûködõi: Keszei Bori,
Berkes János, Anatolij
Fokanov (ének), Szersén
Gyula, Harazdy Miklós
(zongora). A mûsort
szerkeszti és vezeti Ba-
ranyi Ferenc. (Cím: Kis-
korona utca 7.)

Operamesék: Opera (és) irodalom 

Verdi: Traviata 

A Békás-szorostól a Hargitáig

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Red Zone
Hetesi Attila kiállítása a
fenti címmel október 5-
ig látható az Óbudai
Társaskör Galériában.
(Megtekinthetõ: hétfõ
kivételével, naponta 14-
tõl 18 óráig a Kiskorona
utca 7. szám alatt.)

Orgonaestek 
„A reneszánsztól napja-
inkig” címû koncertso-
rozatban elsõként Szi-
kora Ilona orgonamû-
vész ad hangversenyt,
október 5-én 18 órától a
békásmegyeri evangéli-
kus templomban. Köz-
remûködik: Szentpéteri
Ildikó hegedûn. A reper-
toárban XVII. századi
magyar táncok, Giro-
lamo Frescobaldi és
Johann Sebastian Bach
szerzeményei szerepel-
nek. (A belépés díjtalan.
Cím: Mezõ utca 12.)

Óbuda múltja
képeken
„Óbuda Anno…” cím-
mel Dira Ferenc vetített
képes elõadást tart
Óbuda múltjáról, októ-
ber 13-án 16.30 órai
kezdettel az Óbuda Ba-
ráti Kör programjában,
a Társaskörben. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Emberi Himnusz
Markó-Keveházi: Em-
beri Himnusz címû mû-
vét láthatják a Magyar
Fesztivál Balett és a
Nemzeti Balett táncmû-
vészeinek elõadásá-
ban, október 17-én és
18-án 19.30 órakor a
Mûvészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermében.
Zene: Beethoven IX.
Szimfóniája. Közremû-
ködik: Rálik Szilvia,
Wiedemann Bernadett,
Fekete Attila, Kovács
István (ének), a Nemze-
ti Énekkar és az Óbudai
Danubia Zenekar. Vezé-
nyel: Héja Domonkos.

Az Aquincumi Múzeum új
kiállítási épületében szep-
tember 20-án megnyílt az
Aquincumi Látványraktár.

A Budapesti Történe-
ti Múzeum (BTM)

raktárai õrzik az ország
egyik legnagyobb régé-
szeti gyûjteményét.
Ezen belül az Aquincu-
mi Múzeumban találha-
tó a fõváros történeté-
nek az õskortól a hon-
foglalásig terjedõ idõ-
szakából származó, mil-
liós nagyságrendû régé-
szeti emlékanyaga. 

A Látványraktár azt a
célt szolgálja, hogy ebbõl
a hatalmas történeti for-
rásanyagból, mûtárgy ál-
lományból minél többet
lehessen bemutatni a mú-
zeum, korábban a szak-
emberek és a látogatók
számára egyaránt nehe-
zen hozzáférhetõ, de
nemzetközileg is számon-
tartott kincseibõl. Erre ad
lehetõséget az Aquincumi
Múzeum 2007-2008-ban
átalakított új kiállítási

épülete, a Szentendrei
135. szám alatt. 

A Látványraktár az õs-
kortól a honfoglalásig
terjedõ idõszak régészeti
leleteit kronológiai és te-
matikus csoportosításá-
val kíséri végig Buda-
pest, illetve Aquincum
történetét. Az egyszerû
installációval beépített,
bejárható raktártérben a
látogató a megvilágított

polcok között egy múze-
umi raktár érdekes vilá-
gába kerül. A bemutató -
figyelembevéve a terem
alapterületét - mintegy
1200 tárgy megtekintését
teszi lehetõvé. A tájéko-
zódást a polcfeliratok, il-
letve a polcregiszterek
segítik. A kiemelkedõ
tárgyak forgatott képét
pedig digitális képernyõn
közelebbrõl és több ol-

dalról is tanulmányoz-
hatják az érdeklõdõk. 

A Látványraktár belsõ
kialakítása ugyanakkor le-
hetõséget ad arra, hogy
idõrõl idõre megújulhas-
son a bemutatott „raktári
anyag”, és a BTM régé-
szeti feltárásainak köszön-
hetõen gyorsan gyarapo-
dó régészeti leletek minél
hamarabb a nagyközön-
ség elé kerülhessenek.

Megnyílt az Aquincumi Látványraktár 

Összegyülekezés nap-
ját tartottak szep-

tember 21-én a békásme-
gyeri evangélikus temp-
lomban, ahol a 70 éves
Féner Tamás fotómû-
vészt köszöntötték. Az

eseményen Schweitzer
József és Donáth László
nyitotta meg Féner Ta-
más tárlatát, „A kõ, ame-
lyet az építõk megvetet-
tek, szegeletkõvé lett”
címmel.

70 éves Féner Tamás fotómûvész
„Ne bántsd a magyart!”

- In memoriam 1956 - 
Páskándi Géza: A vigéc - zord bohózat két részben
- a Térszínház mûvészeinek tolmácsolásában októ-
ber 11-én 19 órától. Az elõadás után beszélgetés
Páskándiné Sebõk Annával az erdélyi ifjúság 1956-
os mûködésérõl és Páskándi Géza szerepérõl. Az
eseménnyel az íróra emlékeznek, születésének 75.
évfordulóján.

Hóhér, vigyázz!
(A siralomháztól a parlamentig) 

Siklósi Beatrix és Matúz Gábor filmjét vetítik Wittner
Máriáról október 14-én 19 órai kezdettel a Térszín-
házban. A vetítés után beszélgetés Wittner Máriával
és a film alkotóival.

Zrínyi szózata
Erkel Tibor elõadása és elemzése 1956 szellemi
örökségérõl, a mai napig alig ismert „Zrínyi szózata”
címû Kodály Zoltán mûrõl október 16-án 18 órakor.

Hegedõs László: Rongylabda
„Kivégzett bajtársaim emlékére, unokáinknak” - tragi-
kus színjáték két részben - a Térszínház mûvészei-
nek elõadásában október 17-én és 18-án 19 órától.
(Jegyár: 1800 forint. Jegyrendelés: Tel./fax: 388-4310.
Zanotta Veronika, tel.: 06-30-327-8791, 226-2918. E-
mail: terszinhaz@mail.datanet.hu Támogatók: III. kerü-
leti Önkormányzat, Oktatási és Kulturális Minisztérium,
az NKA Színházi Kuratóriuma, a Nemzeti Civil Alap-
program és a Színházi Dolgozók Szakszervezete. A
Térszínház címe: Fõ tér 1. www.terszinhaz.hu)

1956-ról a Térszínházban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_19.qxd  9/29/2008  4:04 PM  Page 19



2008/19. szám20
Iskoláink – Oktatás

B izonyíték erre,
hogy a Mókus utcai

Andor Ilona Gyermek-
kar diákjai, Tamási Kin-
ga karnagy vezetésével
egyaránt örülni tudtak
annak, hogy a sorozat
záró koncertjén részt ve-

hettek a West End City
Center-ben. Száz gyerek
hangja, Kodály mûvei
és hatalmas kifüggesz-

tett képe szinte megállí-
totta az idõt, a rohanó
világot. Nagyon sokan
figyeltek fel rájuk.

Mind a 100 diák egy-
szerre kiáltott fel örö-
mében, amikor megtud-
ták a nyilvános sorsolás

eredményét: az összes
résztvevõ közül az An-
dor Ilona Gyermekkar
nevét emelték ki a ka-

lapból, õk kaptak felvi-
déki jutalomutazást.

Galántán tisztelegtek
Kodály szellemi nagysá-
ga elõtt, koszorúval és
énekszóval az õt ábrázo-
ló szobornál. Nagyszom-
batban Kodály gimnáziu-
mi éveit képzelhették el,
ahol a Ferences temp-
lomban és egy téren éne-
keltek. Pozsony és Besz-
tercebánya szépsége ma-
gával ragadó volt, de a
gyerekeket és az õket kí-
sérõ tanárokat leginkább
Bajmóc vára kápráztatta
el. A Duna Televízió

stábja végig velük tartott,
rögzítve a legjobb pilla-
natokat, melyek képer-
nyõre kerülnek. 

Koncertsorozat „Kodály országa” címmel 

Jutalomúton az Andor Ilona Gyermekkar
Az oktatási minisztérium kezdeményezésére „Kodály or-
szága” címmel koncertsorozat kezdõdött 2007 tavaszán.
Tíz magyarországi és egy felvidéki város kórusai, néptánc
együttesei és elõadómûvészei készültek utcai fellépésre.
Tereken, bevásárlóközpontokban csendült fel Kodály ze-
néje, színpadra került számos népdal és táncprodukció. A
sorozat címe is hirdeti, Kodály országában vagyunk, ahol
a zenének teret kell engedni. Népmûvészetünk ápolása és
mûvelése nem csak kötelesség, de örömforrás is. 

A KSZKI oktatóközpontban az iskolai számí-
tástechnikai órákon megszerezhetõ felhaszná-
lói ismereteket kiegészítve, illetve az ECDL-
rendszerben letehetõ modulvizsgákra való fel-
készítésre tanfolyamot indítanak 14-18 éves di-
ákoknak.
Az oktatás jól felszerelt, korszerû teremben zajlik.
Az elõadók pedagógus végzettségûek, sokéves is-
kolai tanítási tapasztalattal. A tanfolyam tematikája
a tanulók életkori sajátosságaihoz, ismeretszerzési
szokásaihoz igazodik. Az eredményes munkához
azonban szükséges az otthoni felkészülés is, ezért
gyakorló feladatokkal segítik a hallgatókat.
A tanfolyam menete: 99 tanóra, plusz 7x1 óra
vizsga. A tanórák az iskolai tanítási szünetek figye-
lembevételével, heti egy alkalommal, 15-tõl 17.20
óráig tartanak, 10 perces szünetekkel megszakítva.
Az oktatás moduljai: operációs rendszerek (Win-
dows XP); információ és kommunikáció (Microsoft
Outlook + Internet Explorer 7); szövegszerkesztés
(Microsoft Word); táblázatkezelés (Microsoft Excel);
prezentáció (Microsoft PowerPoint); képszerkesztés
(Gimp); webkezdõ (Microsoft Front Page). Az elvég-
zett modulokat vizsga követi. A hetedik sikeres leté-
tele után kapják meg a tanulók az ECDL Select bi-
zonyítványt.
A tanfolyamon megszerezhetõ ismeretek nagyrészt
megegyeznek a középszintû informatika érettségi
gyakorlati vizsgaanyagával.
Költségek: a tanfolyam díja 60.000 forint, három
részletben is fizethetõ. A tandíj tartalmazza a felké-
szüléshez szükséges segédanyagok árát is, külön
tankönyv beszerzése nem szükséges. Az ECDL
rendszerben történõ regisztráció díja 5.500 forint, a
jelentkezéssel egy idõben fizetendõ.
Vizsgadíj: 1.500 forint/modul, a vizsgák elõtti fog-
lalkozáson fizetendõ.
Az elsõ foglalkozás várható idõpontja: október 9-e.
Jelentkezni a 437-4070-es telefonszámon vagy a
kalman.zoltan@kszki.obuda.hu e-mail címen lehet.
(A KSZKI oktatóközpont címe: Folyamõr utca 22.
Tömegközlekedéssel jól megközelíthetõ. Az épület
közelében áll meg a Hév, a 106-os, a 206-os, a 86-
os, a 34-es és a 134-es autóbusz.) 

ECDL-képzés diákoknak

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerû-
en, nagy gyakorlattal készítenek fel általános isko-
lásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a
tanítvány által kért arányban és idõben matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van a próbatesztek
közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepe-
tálás matematika-fizika-kémia-magyar és történe-
lem szakos tanároknál. Érettségizõk, középiskolá-
sok tanítása bármelyik tantárgyból, akár naponta is.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ta-
nítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefon-
számon egész nap.)                           Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Zipi-hívogató címmel
invitálják a leendõ

elsõsöket és szüleiket
õszköszöntõ rendezvé-
nyükre a Zipernowsky
Károly Általános Iskola

pedagógusai, diákjai ok-
tóber 2-án 17 órai kez-
dettel A programsorozat
elsõ eseményén szüreti
szõlõpréseléssel, must
készítéssel, táncoktatás-

sal, kézmûves foglalko-
zásokkal várják az isko-
laválasztás elõtt álló ne-
bulókat. (Cím: Ziper-
nowsky Károly utca 1-3. A
felhívást az iskola honlap-
ján is megtekinthetik:
www.zipera.cwi.hu) 

Szüreti mulatság a „Zipi”-ben

A fõvárosban és 13
megyében rendezik

õsszel a Bolyai Matema-
tika Csapatversenyt, me-
lyen azonos iskolába járó
3-8. osztályos tanulók
évfolyamonként szerve-

zõdõ 4 tagú csapatai ve-
hetnek részt (egy iskola
akárhány csapatot indít-
hat). A verseny elsõ, me-
gyei/körzeti írásbeli for-
dulójában a négy diák
közösen dolgozik a fel-

adatokon, majd a legjobb
csapatok az országos
döntõn már írásbeli és
szóbeli feladatokat is
kapnak. Tavaly összesen
12 ezer tanuló vett részt a
megmérettetésen. 

Az elsõ forduló idõ-
pontja: október 17-én
14.30 órától. (Bõvebb in-
formáció a www.bolyai-
verseny.hu honlapon.)

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Jubileumi, a 130. tanév indult szeptember 1-jén az
óbudai székhelyû Budapesti Mûszaki Fõiskolán
(BMF). A történelmi múltú, dinamikusan fejlõdõ
intézményben közel 4000 elsõéves hallgató kezdte
meg tanulmányait. Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium a 2008. évi Felsõoktatási Minõségi Díj
felsõoktatás kategóriájában ezüst fokozatú elis-
merésben részesítette a Budapesti Mûszaki
Fõiskolát. Az elismeréssel azon intézmények
munkáját ismerik el oklevéllel, amelyek eredménye-
sen alkalmazzák a minõségirányítási rendszert.

Ezüstérmes fõiskola
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Új funkciót kaphat az
Óbudai Gázgyár újabb te-
rülete. Errõl írt alá meg-
állapodást Bojár Gábor, a
Graphisoft Park Ingatlan-
fejlesztõ Kft. vezetõje,
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
és Demszky Gábor fõpol-
gármester szeptember
15-én. 

A magyar kutatásfej-
lesztés nagyot lé-

pett elõre ezen a napon.
Az Európai Unió egyik
központi intézménye, az
Európai Innovációs és
Technológiai Intézet bu-
dapesti megalakulásával
egy napon tették le egy
új, óbudai magánegye-
tem alapkövét, mely a
tervek szerint 2010-ben
nyitja meg kapuit. A
Graphisoft mintegy 3,5
hektár barnamezõs terü-
let rehabilitációját kezd-
heti meg. 

A világ élvonalába kí-
vánunk kerülni - jelezte
Demszky Gábor a Fõvá-
rosi Önkormányzat pá-
lyázatát elnyerõ beruhá-
zást méltatva. Hozzátet-
te: a budapestiek vissza-
kapják a zöld Duna-par-
tot közhasználatra. A
projekt léptékét érzékel-
tetve azt a Közraktárak
beruházásához hasonlí-
totta. A fõvárosi kasszá-
ba befolyt, mintegy 2,5
milliárd forintot a város-
vezetés visszaforgatja a
terület megújításába. 

A tudás alapú társada-
lomban a tudásnak is pi-
aci értéke van. Ezzel in-
dokolta Bojár Gábor a
megépítendõ egyetem
üzleti szemléletû profil-
ját. Azért kezdtek szoft-
verfejlesztõ vállalkozás-
ként az ingatlanfejlesz-
tésbe, mert olyan épüle-
teket álmodtak, melyek
nem vágtak bele a profi
ingatlanfejlesztõk kíná-
latába. A vállalkozás
csoport ugyanis olyan

mikrokörnyezetet kíván
létrehozni, mely ide-
vonzza a tanulni vágyó,
majd munkát vállaló
legjobb szoftverfejlesz-
tõ szakembereket.

- A III. kerület veze-
tése mindig is az éssze-
rû, hosszabb távon is

mûködõképes fejlesz-
tésekben volt érdekelt,
és a magánérdeket
igyekezett, igyekszik
most is a helyben lakók
érdekeivel összeegyez-
tetni - mondta Bús Ba-
lázs, majd hozzátette:
ezért szorgalmazták a
Gázgyár esetében is,
hogy a jövendõ beruhá-
záshoz mindenképpen
kapcsolódjon a környe-
zõ infrastruktúra fej-
lesztése is. 

A polgármester hang-
súlyozta: a kétszintû ön-
kormányzatiság a ta-
pasztalatok alapján nem
mûködik megfelelõen.
Problémát okoz, hogy a
fõváros és a kerületi ön-
kormányzatok közötti

konstruktív együttmûkö-
dés és párbeszéd hiánya
miatt valamennyi fej-
lesztés rendkívül nehéz-
kessé és lassúvá válik.
Az egyes befektetések
kapcsán felmerülõ, kap-
csolódó infrastrukturális
fejlesztéseket nem lehet

kizárólag csak a beruhá-
zókra terhelni, hiszen
ezekben az önkormány-
zatoknak is aktívan sze-
repet kell vállalniuk. Az
önkormányzati szerep-
vállalás alapfeltételét
pedig az érintettek kö-
zötti párbeszéd megléte
képezi. 

Bús Balázs kijelentet-
te: a Zsigmond Király
Fõiskola és a Budapesti
Mûszaki Fõiskola mel-
lett az új intézmény, az
Aquincumi Technológiai
Intézet (ATI) Óbuda fel-
sõoktatásban meglévõ
súlyát tovább növelheti,
amellett, hogy a város-
rész a fiatal értelmiségi-
ek egyik fontos köz-
pontja lehet.

Közterület lesz
a Duna-parti sáv

A Graphisoft Park
szomszédságában talál-
ható húszezer négyzet-
méteres terület, az ott lé-
võ ipari létesítmények-
kel együtt a Graphisoft
tulajdonába került. A ve-
võ vállalta, hogy felsõ-
oktatási intézményt és
kapcsolódó létesítmé-
nyeket, egyebek mellett
kollégiumokat, temati-
kus cégeknek helyt adó
építményeket hoz létre.
Óvja, megújítja és láto-
gathatóvá teszi a mûem-
lék épületeket, a Duna-
parti sáv pedig ismét
közterület lesz. A költsé-
gek elérik a 30-35 milli-
árd forintot. A fõváros a
fejlesztésbõl 2,48 milli-
árdos bevétellel számol,
amelyet visszaforgat a
terület revitalizációjába,
hiszen az építkezés meg-
kezdése elõtt kármente-
sítésre van szükség. Ér-
vényes szabályozási terv
egyelõre nincs, ehhez a
III. kerület és a fõváros
megállapodása kell. 

Versenyképes
tudás

Az Aquincum Institute
of Technology (AIT), az-
az Aquincumi Technoló-
giai Intézet kutatásorien-
tált oktatási szerkezetben,
világviszonylatban ver-
senyképes, a legújabb tu-
dományos eredményeken
alapuló, ugyanakkor a
munkaerõpiacon haszno-
sítható tudás átadását cé-
lozza. Kiemelt területek
lesznek: az információ-
technológia, a bioinfor-
matika, valamint az ezek-
hez a szakágakhoz kap-
csolódó üzleti és
vezetõi ismeretek. 

Az egyetem ta-
nácsadó testületének
tagja Charles Simo-
nyi, Rubik Ernõ, Lo-
vász László és Bara-
bási Albert László. 

Iskolanaptár
Október 17-tõl 28-ig:
õszi érettségi vizsga-
idõszak. * Október 27-
tõl 31-ig: õszi szünet. *
Október 31.: a közép-
fokú iskolák nyilvános-
ságra hozzák felvételi
eljárásuk rendjét.

Áldás az óvodára
Az óbudai Szent Péter
és Pál Szalézi Óvodát
P. Havasi József SDB
tartományfõnök (Szalé-
zi Szent Ferenc Társa-
ság) áldotta meg szep-
tember 26-án.

Bemutatják
az iskolát 
A Csillaghegyi Általá-
nos Iskola várja a leen-
dõ elsõ osztályosokat
és szüleiket „Iskolanyi-
togató” programjára ok-
tóber 10-én 17 órára.
(Cím: Dózsa György ut-
ca 42.)

Iskolaelõkészítõ
a Bárcziban
Játékos iskolaelõkészí-
tõ foglalkozások indul-
nak októbertõl a Bárczi
Géza Általános Iskolá-
ban. A foglalkozások
idõpontja: minden csü-
törtökön 16-tól 16.45
óráig. A foglalkozások
díja: 2000 Ft/hó/fõ. Fog-
lalkozásvezetõ: Jakus
Tibor fejlesztõpedagó-
gus.

Varázsmûhely
Elõzetes: a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általá-
nos Iskolába várják az
elsõ osztályba készülõ
óvodásokat szüleikkel
együtt a Varázsmûhely
elnevezésû kézmûves,
irodalmi, játékos, spor-
tos foglalkozásokra.
Idõpontok: november
14-én és december 4-
én 17 órától.

2010-ben új felsõoktatási intézmény nyitja meg kapuit

Magánegyetem épül 
az Óbudai Gázgyár területén

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537

Bojár Gábor, a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztõ Kft. ve-
zetõje tette le az új egyetem alapkövét

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_19.qxd  9/29/2008  4:04 PM  Page 21



2008/19. szám22
Apróhirdetés

� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállással,
garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-7507,
368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Tv-, videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykereske-
delmi áron kaphatók. III. ker. Kabar u. 5. (Ke-
resse a piros táblás szervizt.) Tel.: 243-3844,
ügyelet: 06(20)316-0933
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-
gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.: 06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes
felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-9357,
06(30)589-7542 

� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóterem:
Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2175, www.betoresvedelem.com 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.

� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206 

� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerûen!
Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 
� TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, lein-
formálható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vállal-
juk. 06(70)701-3186; 302-8673, 06(30)9667-449 
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csapok,
mosdók wc és egyéb vízszerelés javítása. Tel.:
251-4912  

� Bútorkárpitozás ingyenes szállítással,  ga-
ranciával, komoly referenciákkal. Óriási szö-
vetválaszték! Tel.: 06(20)943-5434
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, galé-
ria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-4175;
06(70)280-0479
� Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkákkal,
ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782, 06(30)283-
1354 Bodzsár Ferenc
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid
határidõvel, Jakab József villanyszerelõ mes-
tertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakí-
tását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak cse-
réjét vállalom garanciával. Felmérés díjtalan!
Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás, szõ-
nyegpadlózás, gipszkartonozás, villanyszere-
lés, vízszerelés! Tel.: 06-30-960-4525.
�Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot, rács-
ajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerítést, vas-
szerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes takarí-
tással, PARKETTALERAKÁST, -csiszolást,
javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisiparos. Tel.:
202-2505, 06(30)251-3800
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízsze-
relés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.:
06-20-961-6153.
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Kõmûves munkákat és családi ház tervezé-
sét, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-(20)220-
0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok elötti
képviselettel, felelõsségbiztosítással  gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók részére. Tel.:
453-3447; 06(30)948-6249.
�Redõny, reluxa, szúnyogháló szerelését vál-
lalom. Felmérés ingyenes. Tel.: 06(70)341-
9489

� Kõmûves és épületburkoló  kisebb-na-
gyobb munkákat vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
�Mázoló-festõ ambulancia. Vállaljuk bármilyen
ajtó, ablak mázolását, szerelés utáni kijavítását, ki-
sebb munkákat is! Garanciával! Felmérés díjtalan.
Horváth: 06(30)550-3923; 368-3604
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rendsze-
res kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétázást
vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Fakivágás hegymászó technikával, fave-
szélytelenítés, favisszavágás, telekrendezés,
kertápoás kertészmérnöktõl, korrekt áron: Tel:
06(20)561-7063
� Szobafestés, mázolás takarással, gipszkar-
tonozás teljes lakás felújítás víz, parketta stb.
Tel.: 06(20)313-5373
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás, fal-
bontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgá-
lat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres keresé-
se, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvégén
is. Tel: 06(30)200-9905,
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok, ká-
dak cseréje. Javítások, felújítások! Garanciá-
val! Tel.: 06-30-954-9554.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, parkettás munkák magánszemélyek,
közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, kovácsolt-
vas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Takarítás nonstop! Irodák, lépcsõházak,
magánlakások, iskolák rendszeres-alkalman-
kénti takarítása! Felújítások utáni takarítás.
Gyorsan, pontosan! Tel.: 06-30-960-4525.
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, sza-
lagfüggöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, ja-
vítás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere, he-
vederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása, sze-
relése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;

�Pszichiátriai és pszichoterápiás magánren-
delés! Depresszió, szorongás, pánik zavar ke-
zelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a Nyu-
gatinál várja önt. Tel.: 332-3782
�Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt biorezonanciás mágnesterápiával 7000 Ft-
ért (egy alkalom elég), a Vörösvári úti és a Bé-
kási SZTK rendelõkben bejelentkezéssel:
06(70)271-9867
� Dr. Kovács Márta belgyógyász magánren-
delése, softlaser terápia, övsömör, mozgásszer-

vi problémák, vérömleny kezelése elõzetes be-
jelentkezéssel. III. Tavasz u. 7. Tel.: 06(30)272-
7207 E-mail: primamed.kft@gmail.com
�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrende-
lés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei
út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig, illetve
igény szerint. Bejelentkezés tel.: 06(30)201-9198
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál. III. ker. Tavasz u. 7. Tel.:
06(20)481-4646
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� 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
�Hasi panaszok, puffadás, hasi görcsök, has-
menés, székrekedés teljes körû kivizsgálása,
szûrõvizsgálatok: labor, ultrahang, gyomor-
vastagbél tükrözés. Cím: Gastro MED Kft.
1024 Bp., Margit krt. 5/b. Tel.: 315-0531 du.;
06(70)340-8777; www.gastromed.hu
�Frissítõ masszázs otthonában! Elsõ alkalom
akár ingyen! Tel.: 06(30)382-6029

�KÁLLAYAUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
� Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asszisz-
tens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza Szakkép-
zés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

� Matematika-fizika (vizsga) felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� „Sanyi bá” történelem tantárgyból korrepe-
tálást és érettségi-felvételi felkészítést vállal.
Tel.: 06(30)648-1305
� Hogy a lecke ne csak kész, hanem sikeresen
alkalmazható is legyen! Tanulószoba felsõsök-
nek. Tel.: 06(30)648-1305
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi fel-
készítés nagy tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-
6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészítést
vállalok Óbudán az általános iskolától az egye-
temig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepetá-
lás, precíz tanárnõtõl a Vihar utcában. Hatéko-
nyan és eredményesen. Tel.: 06(30)952-3691
� Általános iskolások matek- magyar korre-
petálása a Flóriánnál. Tel.: 06(30)664-6904
� GOSPEL kórusba gyerekeket-fiatalokat
várunk. Igény szerint: zongora, ének, szolfézs
tanítással. Tel.: 06(70)281-6454
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esztéti-
ka tanár egész évben oktatást, felkészítést, korrepe-

�Angol beszélgetõ mûhely: tapasztalt, dip-
lomás tanár egyéni és 1-4 fõs személyre sza-
bott órákat ad a hét minden napján.  Tel.:
06(20)483-7808, 242-6136

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is. Tel:
06(30)964-5331

� NÉMET beszédcentrikus nyelvokta-
tás, speciális oktatóprogramokkal. Alap-
foktól, minden korosztálynak, (Goethe-
Intézet és külföldi tapasztalatok alapján).
Tel./fax. 388-6828; 06(70)608-7200. AN-
GOL nyelvoktatás alapfokon ugyanitt.

� Matematika-fizika, magyar, történe-
lem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetá-
lás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés,
középiskolai és érettségi elõkészítõk, hi-
ánypótlás minden délután 06(20) 946-2027

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)9590-134

Oktatás

�Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

� Szív és érrendszeri szûrõvizsgálat
Arteriograffal. Gyors, fájdalommentes mód-
szer az érelmeszesedés kimutatására. Azon-
nali kardiológus orvosi kiértékeléssel.
www.joszivvel.hu Tel: 06(30)954-0886

Egészség

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

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári kony-
hák felújítása és egyedi bútorok készítése
ingyenes felméréssel. Tel.: 250-5518,
06(20)318-8409

� Cipõjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
talpbetét a „Budai divat” cipõboltban
Margit krt. 4.

� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti búto-
rok (Biedermeier, barokk, stb.) készítése.
Tel.: 06(30)250-4471

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek át-
kódolása. Fõkulcsos rendszerek. Heveder-
zárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

� S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garan-
ciával a lakosság és közületek szolgálatá-
ban. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Víz-
,gáz-,fûtés-, villanyszerelés és teljes körû ki-
építés, gépi duguláselhárítás. NON-STOP 0-
24 Tel.:06-1-321-3174,06(20)342-5556

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

Szolgáltatás
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tálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az egye-
temig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
�Spanyolnyelv-tanítás minden szinten kedvez-
ményekkel és angolnyelvtanítás kezdõ szinttõl,
tolmácstól. Mobilszám: 06(30)941-0922
� Érettségire, fõiskolai, egyetemi felvételre
elõkészítek magyar nyelv és irodalomból. Tel.:
06(30)355-0175
� Korrepetálás! Általános iskolásokat minden
tantárgyból, gyakorlattal, egyénileg korrepetál
megbízható diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Gyakorlott angoltanár, tanítást, korrepetá-
lást vállal tavalyi áron Bogdáni útnál. Tel.:
06(20)554-9525
� Spanyol, német nyelvtanítást, korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel.:
06(20)345-5734
�Németet tanít, Pók utcai lakótelepen tanárnõ,
kezdõtõl nyelvvizsgáig. Tel.: 06(20)285-0713
� Olasz oktatás minden szinten gyakorlott,
diplomás nyelvtanártól. Tel.: 06(30)487-8764
�KUNG-FU magánoktatás: önvédelem, utcai-
harc harcmûvészet, legendás tapadóskéz, életerõ
technikák mindenkinek. Tel.: 06(20)920-3624
� Tanulási problémákkal küzdõ gyerekek
felmérését, fejlesztését vállalom. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(30)529-3645
� Angol nyelvoktatás minden szinten diplo-
más gyakorlott nyelvtanártól Békásmegyeren.
Tel.: 243-1232
� Érettségire, fõiskolai, egyetemi felvételre
elõkészítek magyar nyelv és irodalomból. Tel.:
06(30)355-0175
� Német nyelvoktatás, kezdõtõl nyelvvizsgá-
ig, érettségire  felkészítés, beszédcentrikus
módszerrel, dipl. nyelvtanárnál. Tel.: 240-3907
vagy 06(30)302-1551
�Angol órák minden szinten, diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043
� Olasz, orosz, angol diplomás nyelvtanártól
minden szinten. Tel.: 06(30)587-8329
� Kémia, biológiatanítás középiskolai taná-
nál. Tel.: 06(30)264-5648

�� II. Hegyoldal utcában 2000-ben épült 1.
emeleti, nappali + 4 hálós panorámás, tetõtera-
szos lakás garázsokkal eladó. Irányár: 110
MFt. Tel: 06(30)960-8862, 316-9408
�� III. Szõlõ utcában 2001-ben épült I. em-i fel-
újított 30 nm-es hangulatos garzon eladó. Ára:
13,4 MFt. Tel.: 06(20)932-5005, 316-9408

�� Tulajdonostól III. Vitorla utcában 80 nm-
es lakás eladó négyemeletes házban. Tel.:
06(30)567-4767
�� II. Cseppkõ utcában 150 nm-es, 1 nappali
+ 5 hálós sorházi lakás, garázzsal eladó. Irány-
ár: 74,9 MFt.  Tel.: 20/9325-005, 316-9408
www.startingatlan.hu
�� III. Határ úton (1038) 443 m2 építési telek tu-
lajdonostól eladó. Tel.: 242-2403; 06(20)973-1183

�� Óbudai megbízható ingatlaniroda eladó-ki-
adó ingatlanokat keres. Tel.: 242-4760,
06(30)219-7722
�� Óbudán keresek tégla vagy panel örökla-
kást, (felújítandót is) 30-70 m2-ig. Tel.:
06(20)311-8232; 06(70)520-2992
�� Kaszásdûlõn egyedi garázs eladó. Érdek-
lõdni: 06(30)411-9368
�� Óbudai 53 m2-es világos, csendes kitûnõ be-
osztású téglalakás eladó 16,2 m irányáron. Tel.:
06(20)954-5861
�� III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingat-
lanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
�� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zártkerti
ingatlan új pincealappal, ipari árammal 9.000.000
Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
�� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával, szem-
közt Solymárral, a telken lévõ vízzel és gázzal
sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. T: 367-
3037, 06(70)2828-177.
�� Befektetési tanácsadó és ingatlaniroda ke-
res-kínál kiadó, eladó lakást, házat, telket Bu-
dapesten és vonzáskörzetében, valamint Ro-
mániában, Marosvásárhelyen és környékén.
Tel.: 06-20-961-6153.
�� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó ingat-
lanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Teljes körû,
gyors korrekt ügyintézés: 315-0031, 06(30)944-
0088, www.amadex.hu amadex@axelero.hu
�� Pomáz-Pankostetõ buszmegállótól 700
méterre telek eladó faházzal, gyümölcsfákkal
hat millióért. Tel.: 368-1666
�� Eladó Békásmegyer-Ófaluban 3L társasház-
ban 100 m2-es, tetõtérbeépítéses lakás 45 m2-es
mûhellyel, gépkocsibeállási lehetõséggel. Irányár:
25,7 MFt. Érd.: 06(30)550-5953, egész nap
�� III. kerület Pacsirtamezõ utcában 90 m2-es
igényes üzlethelyiség üzletnek, irodának, ren-
delõnek kiadó. Tel.: 06(30)929-7669
�� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatla-
nokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosí-
tással. Tel.: 06(20)803-5735
�� Jutalékmentes ingatlanközvetítés, ingye-
nes hirdetés feladással, az ország egész terüle-
tén. www.magánszemélytõl.hu  Tel.: 242-
4760; 06(30)219-7722;
�� Flórián közelében, 52 nm-es, kétszobás, vi-
lágos konyhás lakás eladó 10.800.000-ért. Tel.:
06(20)311-8232; 06(70)701-3755
�� Eladó Békásmegyer-Ófaluban két család-
nak is alkalmas, tetõtérbeépítéses, 2002-ben
teljesen felújított családiház. Érdemes megnéz-
ni! Irányár: 39,5 MFt. Érd.: 06(30)550-5953,
egész nap
�� Ingatlanirodánk kizárólag a III. kerület
Csillaghegy, Békásmegyer, Ófalu és Óbuda in-
gatlanjainak közvetítésével foglalkozik a Bá-
lint György u. 8. fszt. 2. 10-tõl 17 óráig. Tel.:
243-0061; 06-20-775-8297. Egész nap: 06-30-
550-5953. www.pfinvest.hu

�� Fõ térre nézõ, 2 szobás, 48 m2-es, világos
konyhás lakás 12,4 mFt eladó. T.06(30)520-
1133, 368-4167
�� III. kerület Váradi utca zöld környezetében
téglaház III. emeletén 28 m2 garzonlakás költöz-
hetõen 9,6 mFt-ért eladó. Tel.:. 275-3962

�� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idõsgondozókat, ház-
vezetõket. Micimackó. Tel.:243-8280, 205-
8700, 06(20)359-5918

� Budakalászi exkluzív szépségszalonba koz-
metikust és mûkörmöst keresek.  Érd.:
06(30)250-7598
� A Csillaghegyi TIC áruházba nemdohány-
zó, szakképzett eladót keresünk a barkácsbolt-
ba. Tel.: 368-8699 (Fehérné)
� Gyakorlott pénzügyi elõadót keresünk III.
kerületi munkahelyre. Feltétel: középfokú vég-
zettség, önálló munkavégzés, számítógépes
felhasználó szintû ismeretek, 6 órában.
info@hungimpex.hu, 453-7101
� Alapítvány óvoda óvodapedagógust és daj-
kát felvsz. Tel.: 367-3620; 06(20)262-2430
� Németül tárgyaló és levelezõ friss nyugdí-
jas mûszaki, számítógépismerettel munkát vál-
lal. Tel.: 06(30)972-4316

� Csúcshegyen fakivágás anyagáért, ritkí-
tásért fizetek, keresek gyümölcsös gondozót.
Tel.: 340-5008; 06(30)970-7299
� Középkorú csecsemõgondozónõ gyermek-
felügyeletet és takarítás vállal heti 1-2 alkalom-
mal megbeszélés szerint. Tel.: 06(30)398-0416

�� Aquaphor csúcsminõségû víztisztítók el-
adók. www.aquaphor.hu Tel.: 06(20)370-4764;
06(30)676-7746
�� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrin-
tárgyakat, festményeket, hanglemezeket. Tel.:
332-0243
�� Kárpótlási jegyet legmagasabb áron vásá-

rolok, azonnali készpénzfizetéssel. Tel.: 06-20-
575-1411, 334-2620

� Szépségszalon kiadó hosszú távra, felszere-
léssel (fodrászat, kozmetika, szolárium, pedi-
kûr, masszázs, mûköröm), akár székenként is.
Tel.: 06-20-456-23-28
� III. kerületi Bogdáni úti garzon bútorozatla-
nul kiadó! 45 ezer Ft+rezsi/hó, 2 hónap kaució.
Érd.: 06(30)535-2644
� Garázs hosszú távra kiadó a Pákász utcá-
ban. Tel.: 06(20)383-3640
� Frekventált helyen, 20 nm raktárhelyiség  a
Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban közöskölt-
ség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544

� Erdei sétatársaságot (10 km) szervezünk
ötven feletti értelmiségiek számára.
leni58@freemail.hu
� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.: 06(30)467-5921, www.kettenszebb.hu

� Arany és ezüst felvásárlása! II. Margit krt.
51-53. Tel: 316-3651. Tekintse meg az
Interneten a Google keresõben, a Loui's galéria
honlapján.Lakatos@mconet.hu
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron kész-
pénzért vásárolok festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobrokat, per-
zsaszõnyegeket, órákat, mindent ami régi, ha-
gyatékokat, mindenféle régiséget. Hétvégén is.
Díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Tel.: 240-
1635, 06(20)333-3339
� Tanári diplomával rendelkezõ régiségke-
reskedõ vásárol boltjába régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat és mindenféle háború elõtti
dísztárgyat, használati tárgyat, romos állapot-
ban is.. Tel.: 06(20)924-4123
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is to-
vábbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Kiszál-
lás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Óbudai régiségboltunk kp.-ért vásárol fest-
ményt, ezüstöt, antik órákat, gyûjteményeket,
antik bútort, teljes hagyatékot! Üzlet: Óbuda
Zápor u. 10/b. Tel.: 240-7044, 06(20)977-
2695. Óbudán csak Fricit keresse!
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkereteket,
festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ. Tel.:
325-6881, 06(20)965-9048
� Régi fém és papírpénzek, érmek, plakettek,
kitüntetések, jelvények felvásárlása készpénz-
ért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u. 12. át-
járóban. Tel.: 266-0849

� III. kerületben 26 nm2-es üzlet (2 bejárat, fel-
újított, nagy ipari áram 3X35A, busz-villamos
megállóban, víz-gáz órázva) eladó vagy kiadó
bármilyen tevékenységre. Tel.: 06-20-223-06-29 

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

Számítógép

�� Üzlethelyiség Jablonka úton, szép kivi-
telû, új, 45 m2 kiadó. Tel.: 06(30)960-1663

� Bevásárlóközpontban 10 m2-es pavilon
családi okok miatt eladó. Hitel, biztosítás,
ingatlanirodának kiváló. Ára: 1 millió Ft.
Tel.: 06(20)935-2381

Üzlet

�� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, könyveket, varrógépet, zongorát, régi-
ségeket, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(70)651-1910

Régiség

Társkeresõ

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

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� Szeretne pénzt keresni? Karriert építe-
ni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koor-
dinátor vagy tanácsadó. Regisztráció in-
gyenes 15-25-35 % kedvezmény. Hölgyek
és Urak jelentkezését várom. Tel.: 243-
2593, 06(20)388-2034, 243-2593

� Békásmegyeri nagykereskedés szor-
galmas gépkocsivezetõt (C kat.) keres.
Kezdõfizetés nettó 120e Ft/hó. Fényképes
önéletrajzot kérünk a Békás Kft. 1039 Bu-
dapest, Ipartelep u. 1/b. vagy a bekaskft@
t-online.hu e-mail címre.

� Budakalászi kereskedelmi kft keres
fõállásban dekoratív, jó kommunikációs
készséggel rendelkezõ vevõ fogadó mun-
katársat. Önéletrajzokat a gm20.szemely-
zeti@metro.co.hu e-mail címre várjuk.

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban zöldség osztályára áruátvevõ-
csomagoló munkatársakat azonnali kez-
déssel. Saját gépkocsi elõny! Önéletrajzo-
kat a gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-
mail címre várjuk.

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban árufeltöltõ-pénztárosokat, áruát-
vevõt, targoncavezetõket és osztályvezetõ
helyetteseket azonnali kezdéssel. Önélet-
rajzokat a gm20.szemelyzeti@metro.co.hu
e-mail címre várjuk.

Állás

�� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingat-
lanok specialistája. Irodáink: Vörösvári-
Vihar u. sarok, faépület: 439-1999; Euro-
Center, galériaszint: 242-5599; www.oi.hu�� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-

jobb feltételekkel segítünk KIADNI, EL-
ADNI ingatlanát. Piacvezetõ multinacio-
nális cég vezérigazgatója részére KERE-
SÜNK bérbeadó, minõségi, luxus családi
házat 3 éves idõtartamra. START INGAT-
LAN KFT. Tel.: 316-9408

� A Családi Ingatlan Centrum keres és
kínál eladó és kiadó ingatlanokat a III. ke-
rületben és vonzáskörzetében. Vevõknek
ingyenes, eladóknak 3 % sikeres közvetítés
esetén. www.csic.hu Tel: 240-3112;
06(30)210-5979, csic@csic.hu

� Tulajdonostól Rozália utcai bruttó 108
m2 (2+2fsz+12 nm erkély) 2 szintes, dup-
lakomfortos szép kertre nézõ lakás padlás-
térrel+garázs, tároló eladó. I.ár: 35 millió.
Tel.: 06(20)934-5581

� Gyorsaság, Pontosság, Megbízhatóság!
Teljeskörû, vállalati és lakossági hitelügy-
intézés, jelzáloghitelek, rövid határidõvel.
Tel.: 06(30)275-2148 

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!
AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13
E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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REÁL C+C 
néven megnyitottuk áruházunkat 

a volt Interfruct Cash and Carry helyén,
a Bécsi út 267. sz. alatt, 

széles élelmiszer, ital 
és vegyiáru kínálattal.

Árainkból: 
Napsugár étolaj 389.- Ft

Roger 0.5 liter dobozos sör 89.- Ft
Omnia kávé 250 gr õrölt 489,- Ft
Mizse ásványvíz 1,5 liter 43,- Ft

Tomi kristály 1,5 liter gél 
Mandulatej color 799,-Ft
Unicum 1 lliter 3820,- Ft

Nyitva: H-P 7-19-ig

Szombat: 7-15-ig

Vasárnap: 8-15-ig 
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Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont: 17-18 óra

Dr. Badacsonyi Szabolcs listás egészségügy Tímár u. 2. minden hónap 1. szerda

Páll Attila listás tulajdonosi kérdések, építés Tímár u. 2. minden hónap 2. csütörtök

Hoffman Iván listás oktatás Tímár u. 2. minden hónap 3. csütörtök

Kozma János önkormányzati képviselõ
(Óbudáért-Békásmegyerért-Egye-
sület) fogadóórát tart a Fõ tér 2. szám
alatti képviselõi irodában. Elõzetes idõ-
pont-egyeztetéssel. Telefonon: 06-30-
326-9606, vagy e-mailen:obudabekasert
@freemail.hu. Utóbbin lehet hiteles név-
telen bejelentéseket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

1 Fejes István minden páros hét keddjén 17 és 19 óra között a Szent Péter és Pál Katolikus Iskolában (Fényes Adolf utca 10.)

2 Laczkó Szilvia minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)

3 Désiné Németh Éva minden hónap utolsó keddjén 17 és 18 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

7 Csikósné Mányi Júlia minden hónap elsõ csütörtökén 17 és 18 óra között a Szellõ utcai iskolában (Szellõ utca 9-11.)

9 Menczer Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18.30 óráig az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

10 ifj.Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 18 óráig a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.)

11 Debreczeny István minden hónap második csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.)

12. Pauli Antal minden hónap elsõ csütörtökén 14 órától a képviselõi irodában (Fõ tér 2.), a 240-3152-es telefonszámon történõ egyeztetés alapján

14 Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig a Keve utca 41. szám alatti általános iskolában

15 Tolnai Zoltán minden hónap utolsó csütörtökén 15-tól 18 óráig a TIC áruház II.emeletén (Mátyás király út 24.)

16 Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

18 Kemény Krisztina minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

20 Laukonidesz Lilla minden hónap elsõ csütörtökén 18-tól 19 óráig a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz irodában

listás Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között  a  Meggyfa utca 29. szám alatt (ingatlaniroda)

listás Dr. Horváth Csaba minden hónap harmadik keddjén 17-tõl 18 óráig a Fidesz békásmegyeri irodájában (Hímzõ utca 1.)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

MSZDP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

alpolgármester Szabó Magdolna minden hónap elsõ hétfõ 15-18 óra   Polgármesteri Hivatal Fõ tér 3. II. emelet 36.
bejelentkezés alapján, tel.: 437-8583

listás Dr. Petõ György minden hónap elsõ kedd 17-18 óra bizottsági iroda Fõ tér 2. bizottsági iroda
5 Merkl Gábor minden hónap utolsó szerda 18-19 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.
6 Márkus András minden hónap utolsó Kerék Általános Iskola  Kerék utca 20.

csütörtök 16-18 óra és Gimnázium
13 Mészáros György minden hónap második szerda 16-17 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
19 Szabó Magdolna minden hónap utolsó Medgyessy Ferenc Medgyessy F. utca 2-4.

csütörtök 17-18 óra Általános Iskola
listás Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Kurtán Pál minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Mihalik Zoltán minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
frakcióvezetõ
listás Pataki Márton minden hónap elsõ kedd 17-18 óra bizottsági iroda Fõ tér 2.  bizottsági iroda

MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

4 Bihary Gábor minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.

frakcióvezetõ

8 Rácz Béla minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Dr. Szent-Györgyi Albert Szérûskert utca 40.

Általános Iskola

17 Pauza Balázs minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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Programok

HÁRY JÁNOS Berecz András
mesemondó elõadása október
18-án 17 órától. Közremûködik:
Dresch Mihály, Geröj Tamás és
Juhász Zoltán.
CSILLAGDÉLUTÁN A havi
rendszerességgel jelentkezõ
programot a hagyományok,
népszokások, hagyományõrzés
jegyében szervezik. Kézmûves
foglalkozás, népi- és drámajá-
ték, táncház 4-10 éves gyere-
keknek, az adott hónap népha-
gyomány jellegzetességeit fi-
gyelembe véve. A felsoroltakon
kívül játszóház, dia- és filmvetí-
tés. Idõpont: október 25-én 15-
tõl 18 óráig.

GYERMEKZSÚR, SZÜLETÉS-
NAP Ünnepeld születésnapodat
az Óbudai Kulturális Központ - Csil-
laghegyi Közösségi Házban! Ját-
szóház és csoportos játékok szak-
képzett pedagógusok irányításával,
hétvégenként a közösségi házban.
CSILLAGHEGYI NYUGDÍJAS
KLUB Élõzenével minden má-
sodik hétfõn 14 órától. (Infor-
máció: Eichberger Imrénétõl a
240-8564-es számon.)
KÉZMÛVES MÛHELY Felnõt-
teknek szerdánként 10 órától.
GALAMBÁSZ KLUB Minden
hónap elsõ hétfõjén 18 órától.
BÉLYEGGYÛJTÕ KLUB Min-
den szerdán 14 órától.

Óbudai Kulturális Központ
- Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Budapest, Mátyás király út 13-15.

telefon: 240-0752, e-mail: timi@bananklub.hu)

HISTORIC RALLY SHOW A
ma is aktívan versenyzõ
Historic Rally autók bemutatko-
zása október 4-én 11-tõl 15 órá-
ig, filmvetítés 13 órától a nagy-
teremben. (A belépés díjtalan.)
CREAM CLUB Ice Cream kon-
cert október 4-én 20 órai kez-
dettel. (Belépõdíj: 1200 forint.)
IRODALMI TEADÉLUTÁN Az
érdeklõdõket október 7-én 18
órára várják.
MAGYAR TÁJAKON - A JÓ
PALÓCOK Tárgykiállítás, mes-
terség bemutató, viseletek,
népzene, néptánc, gasztronó-
mia október 11-én 18 órától.
(Belépõdíj: 1500 forint.)

EVERGREEN NIGHT - CHI-
CAGO CLUB Meghívás az
1930-as évek amerikai gengsz-
ter klubjába október 18-án 18
órai kezdettel. Welcome drink a
pult alól. (Belépõdíj: 2000 fo-
rint.)
A SOKSZÍNÛ TÁRSASJÁTÉK
Családi társasjáték a Sziluett
Mûhellyel: magyar népmesék
október 9-én 16 órától. * Mese
társasjátékok október 16-án 16
órakor.
APRÓK TÁNCA Táncház ki-
csiknek és nagyoknak. A talp-
alávalót Kiss László és barátai
húzzák október 17-én 16.30-tól
17.30 óráig.

Óbudai Kulturális Központ
- Békásmegyeri Közösségi Ház

(1038 Bp., Csobánka tér 5. Tel./fax: 243-2432, honlap: 
www.bekasmegyerikozossegihaz.hu, e-mail: bkhouse@t-online.hu)

SIRTOS - GÖRÖG TÁNCHÁZ

Az Iliosz Táncegyüttes tagjai-

nak segítségével ismerkedhet-

nek a tánclépésekkel október

5-én, 12-én, 19-én és 26-án

18-tól 19 óráig. Ezt követõen

három órás, zenés táncház

kezdõdik a nagy múltú Sirtos

együttessel 19-tõl 22 óráig.

(Belépõdíj: 800 forint.)

CASABLANCA TÁNCLÁZ Is-

mét jó lesz a zene és a hangu-

lat október 17-én 20-tól 24 órá-

ig. (Belépõdíj: 900 forint.)

RENDHAGYÓ FÖLDRAJZ-

ÓRA „Csillagunk a Nap” cím-

mel Mizser Attila csillagász tart

rendhagyó földrajzórát felsõ ta-

gozatos és középiskolás diá-

koknak október 7-én 10 órakor.

Óbudai Kulturális Központ
(1032 Budapest, San Marco utca 81. Tel.: 388-2373, 388-7370, 
www.kulturkozpont.hu E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)

Pedagógus továbbképzésben akkreditált számítástechnikai
tanfolyamok nem csak pedagógusoknak.
ECDL Full-7 modul (130 óra - 130 kreditpont - 33 alkalom)
Tandíj: 84.000 Ft.
Regisztrációs költség: 7.500 Ft.
Vizsgadíj: 7x3.000 Ft.
Nap Idõ Kezdete-várható vége Oktató
Hétfõ 14:00-17:15 2008.10.06.-2009.06.22. Kálmán Zoltán
Szerda 8:30-11:45 2008.10.08.-2009.06.24. Szikora Pál
Szerda 14:00-17:15 2008.10.08.-2009.06.24. Buza István
ECDL Weblapkészítõ (30 óra - 30 kreditpont - 10 alkalom)
Tandíj: 24.000 Ft.
Regisztrációs költség: 4.000 Ft.
Vizsgadíj: 3.000 Ft.
Nap Idõ Kezdete-várható vége Oktató
Csütörtök 8:30-11:00 2008.10.09.-2009.01.14. Kálmán Zoltán
ECDL Képszerkesztõ (30 óra - 30 kreditpont - 10 alkalom)
Tandíj: 24.000 Ft.
Regisztrációs költség: 4.000 Ft.
Vizsgadíj: 3.000 Ft.
Nap Idõ Kezdete-várható vége Oktató
Kedd 14:00-16:30 2008.10.28.-2009.01.27. Szikora Pál
A tanfolyamokról bõvebb információ a következõ címeken olvas-
ható: www.ecdl.hu, www.kszkioktat.hu
Jelentkezni lehet személyesen: 1033 Bp., Folyamõr utca 22. Te-
lefonon: 437-4070. E-mailben: kalman.zoltan@kszki.obuda.hu
A csoportokat a jelentkezések sorrendjében töltjük fel.
Igény esetén részletfizetési kedvezményt biztosítunk.
Amennyiben egy intézménybõl többen jelentkeznek, akkor a 2.,
3., … jelentkezõ tandíjából 10%, 15%, … engedményt adunk.
KSZKI - IT Oktatási csoport
Az e-ügyintézés tanfolyamról, a digitális esélyegyenlõség
programról lapunk következõ számában olvashatnak.

Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban

Folytatódik „Csak a szíve le-
gyen fiatal” címmel a nyugdí-
jasoknak szóló színházi bérle-
tes elõadás-sorozat az Óbudai
Kulturális Központ San Marco
Színpadán.

• Csodák pedig vannak! Pé-
csi Ildikó Kossuth-díjas, érde-
mes és kiváló mûvész zenés
mûsora október 8-án 10.30

órától. Közremûködik: Szüts
István.

• „Mesék a súgólyukból”
címmel láthatják Tarr Mari
mûsorát november 5-én 10.30
órai kezdettel. Közremûködik:
Dunai Tamás.

• Kétszemélyes bolondságok
Hûvösvölgyi Ildikóval és Cseke
Péterrel december 3-án 10.30 óra-
kor. (A bérletek ára 2800 forint.)

Színházi bérlet nyugdíjasoknak 

Kétszemélyes bolondságok

Gyere várunk! Érezd jól
magad nálunk! - volt a
mottója az Óbudai Kul-
turális Központ szep-
tember 14-ei évadnyi-
tójának, mely fanfárok
hangjával kezdõdött. 

A kisebb gyereke-
ket Domi báb-

színháza bábjátékkal,
a bohócok tréfákkal,
táncházzal, ugráló-
várral szórakoztatták.

A nagyobbaknak
az Óbuda Mozgás-
mûvészeti Iskola, a
Fashion Dance tánccsoport
növendékei és az Óbudai Jutsu
Kai Kan SE-Nihon Tai-Jitsu
harcmûvészei tartottak bemu-
tatót.

Az évadnyitó programjában
a Sziluett Mûhely különleges
játékokkal szerepelt, de volt
kézmûves foglalkozás, arcfes-
tés és kenyérlángos sütés is.

Évadnyitó az ÓKK-ban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szüret
Rejtvényünkben Ady Endre versébõl idézünk. Be-
küldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 31. sorok
megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: B. K.
V. Z.). 13. Az egyik szülõ becézve. 14. Névelõs szünet.
15. R. E. I. 16. Névelõs idõegység. 18. Névelõs festék-
lemosó. 20. Ajtónálló. 22. Tokmány része. 23. Neon és
lantán vegyjele. 24. Terhei. 25. Fordított skandináv fõ-
város. 27. Idegen Lajos. 28. Rendfokozat elõtag. 29.
Ilyen a falevél. 30. Eleinte tukmál! 31. Latin kötõszó.
32. Kedves virág. 34. Bánat. 35. Énekesnõ, elõadómû-
vészünk. 36. …vencsellõ, Kelet-magyarországi hely-
ség. 37. … Solo, szereplõ a Csillagok háborújában. 38.
Odaérne. 40. … homo; Íme az ember. 40. Csendes. 42.
Magáét. 43. Fokosa egynemû betûi. 44. Szívni való.
46. Fejér megyei helység. 49. Világháborús sorozatve-
tõ, névelõvel. 50. Jenki. 51. Névelõs birka korosztály.
53. Egyik szabványrendszer, röviden.
FÜGGÕLEGES: 1. Névelõs tejbegríz. 2. Hátat nyo-
mogat. 3. Sebész teszi. 4. … Feldman, népszerû ameri-
kai színész volt. 5. Kicsinyítõ képzõ. 6. Korábbi fotó-
nagyító márka. 7. Emberi csoporttal kapcsolatos intéz-
kedés. 8. Kölyök. 9. Esõn állok. 10. Uncle …, amerikai
jelkép. 11. Régi pesti szórakozóhely. 12. Majdnem va-
lós! 17. Cár nagyobbik része! 19. Tájszavas unoka. 21. Rendre. 26.
Fokozatképzõ. 27. Luxemburgi, uruguayi, thaiföldi és osztrák autók
jele. 29. Spanyol, osztrák és marokkói autók jele. 30. Hibás telefon-
hívás. 31. Az idézet második része (zárt betûk: L. V. S. E. T.). 32.
… Pithon, brit nehézkomédiás csoport. 33. Valójában szerb. 34.
Nagy vizünk. 35. Kikötõmólóig. 37. Az egyik gyopár. 39. C-vel az
elején pusztító tengerár. 40. Fánk fajta. 41. Egyfajta összetûzés. 43.
Van feje. 45. Fordított névelõ. 47. Bicikli része, ékezet nélkül. 48. G.
K. T. 52. Kiejtett mássalhangzó. Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt levele-
zõlapon október 9-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben (ideiglene-
sen a Fõ tér 2. szám alatti képviselõ-testületi irodában) vehetnek át.
A szeptember 15-én megjelent, „A hónap verse” címû rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „S a csönd, a szél, a fázó zöldes ég … fülébe súg: elég
volt már, elég!”. Könyvjutalmat kapnak: Havasi Györgyné 1033 Buda-
pest, Polgár utca 5. I/6.; Kócs Alajosné 1035 Budapest, Szentendrei út
34. XII/121.; Szûcs Lászlóné 1032 Budapest, Szõlõ utca 80. II/8. 

obuda_19.qxd  9/29/2008  4:04 PM  Page 27



2008/19. szám28
Sport

Megkezdõdtek az NB I-es
férfi kosárlabda-bajnok-
ság csapatainak rangadói,
köztük az Óbudai Kaszá-
soknak is.

A Kaszások NB-I-es
csapatának július 28-

án indult a felkészülése,
egy jelentõsen átalakult
csapattal. A tavalyi gárdá-
ból (amely az ötödik he-
lyen végzett) hárman is tá-
voztak, akik meghatározó
játékosai voltak a csapat-
nak. Sebõk Tamás csapat-
kapitány Salgótarjánba,
Jean-Claude Tornóczky
Kecskemétre, Lázár Krisz-
tián a Budaörs csapatához
igazolt, így helyükre fiatal
kiválóságok jöttek. Az NB
I-es elitbe Korona Zsolt sa-
ját nevelésû játékosként,
Losonczy Dániel a Hon-
védból, Markovics Miklós
pedig az Esztergomból ér-
keztek.

A nyár folyamán meg-
újult alakulat nyolc edzõ-
mérkõzést játszott annak
érdekében, hogy a lehetõ

legjobb állapotban kezdje
a bajnokságot. A keleti
csoportban szerepelnek a
kaszások labdásai, ahol 12
csapattal néznek farkassze-
met a pályán az alapsza-
kaszban, majd a rájátszás-
ban kerülhetnek porondra
a nyugati csoport elsõ né-
gyével szemben. Dr.
Ránky Mátyás vezetõedzõ
által kitûzött cél, hogy az
alapszakaszban a fiúk az
ötödik és nyolcadik hely
közül megszerezzék vala-
melyiket.

Az idénynyitón, szep-
tember 14-én a Nagykállói
KE látta vendégül az óbu-
dai alakulatot a nagykállói
városi sportcsarnokban.
Az elsõ mérkõzés megle-
hetõsen nehéznek ígérke-
zett, hiszen tavaly drámai
körülmények között ka-
pott ki a csapat, mindössze
4 ponttal. Az elsõ mérkõ-
zésen az idény eleji forma
látszott: nagy hajtás, kevés
kosár, így ennek is kö-
szönhetõ a nem túl kosár
gazdag elsõ félidõ. A fo-

lyamatos védekezés-váltá-
sokkal lehetõvé vált kicsit
megfogni az ellenfelet, de
nem sikerült a támadáso-
kat teljesen összhangba
hozni. A második félidõ-
ben tovább folytatódott a
taktikai elemek variálása,
viszont az igazi áttörést a
harmadik negyed vége
hozta, amikor a budapesti-
eknek egy remek támadó
szériájával sikerült 10 pont
fölé tornázni az elõnyt. A
végjátékban higgadt játék-
kal tartották az eredményt,
ahol Nagy Bálint 21 pont-
tal a csapat gólgyárosa lett,
míg Tiba János és Mike
László a támadó huszár
szerepét vitték eredmé-
nyesen.

A második fordulóban,
az Univer Kecskemét csa-
pata érkezik Óbudára,
majd a harmadik forduló-
ban a Kaszások fiai utaz-
nak Egerbe.

A mérkõzés eredménye:
Nagykállói KE - Óbudai
Kaszások 62:75.

Mezei Péter

Óbudai Kaszások

Beindult az élet az NB I-es
kosaras fiúknál Immár negyedik éve ren-

dezik meg az Óbudai Ka-
szások kosárcsarnokában
az Óbudai Mini Kupa név-
re hallgató kosárlabda
sorozatot. Idén is, majd
200 „mini” versenghet az
Óbudai Kaszások Kosár-
labda Egyesület által
szervezett, legkisebb kor-
osztályos bajnokságban,
ahol hat és tíz év közötti
játékosokból álló, össze-
sen nyolc mini gárda ver-
senghetnek egymás el-
len. 

A Mini Kupa szep-
tember 27-én kez-

dõdött és körülbelül két-
hetente jelentkezik a 14
fordulós alapszakasszal
egészen 2009 májusáig.
A résztvevõ csapatok
azok az Óbuda vonzás-
körében lévõ kosaras
klubok, melyek közt pá-
lyára lép majd a Békási
Sasok, Dûlõi Harcosok,
Medve-Zápor, és a Ró-
mai Tigrisek csapata is.

A rendezvénysorozat
célja, hogy már a legki-
sebb korban próbálják

megszerettetni a gyere-
kekkel a sportolás, illet-
ve a kosárlabda fontos-
ságát, élvezetét. Illetve,
a már 15. éve mûködõ -
Magyarország legna-
gyobb - utánpótlás-csa-
patot bõvítsék, a meg-
alapozását fejlesszék,
ezen kívül, hogy saját
nevelésû játékosokat ké-
pezzenek. 

Egyéb információkat a
Mini Kupával kapcsolato-
san a www.kaszasok.hu
honlapon találhatnak. 

(mezei)

Rajtol a negyedik Óbudai
Mini Kosár Kupa

1. szeptember 27.
2. október 18.
3. november 8.
4. november 22.
5. november 29.
6. december 20.
7. január 10.
8. január 24.
9. február 7.
10. február 14.
11. február 28.
12. március 14.
13. március 28.
14. május

A fordulók tervezett
idõpontja

Óbuda több ismert, sike-
res élsportolót adott már
a hazai sportéletnek.
Nincs ez másképp a tech-
nikai sportok világában
sem. A rally népszerûsé-
ge hazánkban is terjed,
hála a hazai autós szak-
ágaknak. 

A Magyar Bajnokság
Európa egyik legna-

gyobb és legfejlettebb au-
tós technikáit állítja csata-
sorba a versenysorozatok
között. Ennek az élme-
zõnynek versenyezõje ke-
rületünk „benzingõzzel
fertõzött” szülötte, Borsi
Gergely is, aki már több
mint tíz éve koptatja a ha-
zai rali és egyéb verseny-
pályákat. Pályafutása so-
rán végigjárta azt a rang-
létrát, ami egy igazán ko-

moly és eredményes
sportpályafutás felépítésé-
hez szükséges. Fõleg a
ralisportban, ahol az állan-
dóan változó körülmé-
nyek között kell a legtöb-
bet kihozni az éppen ren-
delkezésre álló techniká-

ból a gyõzelem érdeké-
ben. 

A siker egyik alappillé-
re egy gyors, megbízható
versenyautó, melynek
ugyanúgy lelke és folya-
matosan hullámzó ke-
délyállapota van, mint a

benne ülõ versenyzõnek.
Gergõ pályafutása során
már versenyzett sok autó-
márkával és típussal, köz-
tük: Peugeot 205-tel, Su-
zuki Swifttel, Fiat
Cinquecentoval, Mitsubi-
shi Lancer EVO-val,
Subaru Imprezaval. Volt,
melyhez sok kudarc és ke-
serûség, és volt olyan,
melyhez nagyszerû gyõ-
zelmek, bajnoki címek fû-

zõdtek. 
Tavaly tel-

jesült Gergõ
számára az,
mely minden
raliversenyzõ
bevallott vagy
bevallatlan ál-
ma, hogy a
sportág csúcs-
technikáját
k é p v i s e l õ
WRC kategó-
riás verseny-
gép volánja
mögé ülhes-
sen. A sok

munkának, a szponzorok-
nak és az alapjaiban szin-
tén a kerülethez kötõdõ
Korda Racingnek köszön-
hetõ, hogy az elmúlt év-
ben egy 1999-es, míg az
idén egy 2002-es évjáratú
Subaru Impreza WRC-t
hajthat versenyzõnk a baj-
noki futamokon. 

A sikerhez a jó autó
mellé a másik alappillér
egy jó navigátor, akiben
sokszor vakon kell meg-
bíznia az autóversenyzõ-
nek a nagy száguldás
közben. Lassan ötödik
éve, hogy Gergõ egy
szintén évtizedes tapasz-
talattal rendelkezõ és a
sport iránt hasonlóan el-
kötelezett versenyzõvel,
Baranyai Lászlóval az
oldalán áll rajthoz. 

A bajnokság jelenlegi
állása szerint - szoros
pontversenyben - a tabella
tizedik helyérõl várhatják
a folytatást.

Boncz Elek

Rali Magyar Bajnokság 

Megbízható versenyautó, jó navigátor
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Õszi akciós 
kerékpárok
Õszi akciós 
kerékpárok

Vízitúrázók évadzárója, 
szabad sportnappal
Az Óbudai Sportegye-
sület Vízitúra Szakosz-
tálya október 5-én
egész napos családi
programmal, sportese-
ményekkel várja az ér-
deklõdõket a Rozgonyi
Piroska utca 28. szám
alatti vízitelepen tartan-
dó évadzárón. Az arra
vállalkozók 10 folyamki-
lométert evezhetnek a
Dunán. A részvétel in-
gyenes. (További infor-
máció Horváth „Indián”
Páltól, az egyesület el-
nökétõl a 240-3353-as
vagy a 06-20-968-
3685-ös telefonszá-
mon.) 

Kerékpáros egyéni
idõfutam
Egyetemis ták-Fõ is -
kolások Országos és
Budapest Bajnoksága
elnevezéssel országúti
egyéni idõfutam ver-
senyt rendez október 5-
én a Békásmegyeri
„Vándor” Kerékpáros
Klub. (Bõvebb informá-
ció: 06-20-922-1991;
www.bvkk.hu;
info@bvkk.hu) 

A III. kerületi TUE
labdarúgó-szakosz-

tálya felvételt hirdet 2001
után született fiúk részé-
re. Az edzéseket kedden

és csütörtökön 16-tól 17
óráig Lilik József tartja a
Hévízi úti füves pályán.
(Érdeklõdni és jelentkezni
Lilik József edzõnél lehet

a pályán, vagy a 06-70-
866-7812-es mobilszá-
mon, illetve a TUE titkár-
ságán, a 454-1260-as te-
lefonszámon.)

Gyertek focizni a Kerületbe!

FOTÓ: LOVAS ALBERT

Az elmúlt szezonban nagy
csatát vívott a Gázmûvek
MTE labdarúgó csapata a
Csillagheggyel a BLSZ I. osz-
tály megnyeréséért. Végül a
CSMTE jobb hajrájának kö-
szönhetõen ért elsõnek a
célba és feljutott az NB III-
ba.

AGázmûveknél nem
tört ki világvége han-

gulat, a harmadik hely
megszerzésével elégedet-
tek voltak a Sújtás utcában.
Metzger Tibor edzõ és se-
gítõje, ifj. Mészöly Kálmán
az új idényben kissé átala-

kított csapattal kezdték a
bajnokságot, célkitûzésü-
ket (az 1-2. hely) azonban
a mezõny megerõsödése
miatt módosítani kellett.
Több, erõs játékosállo-
mánnyal rendelkezõ
együttessel bõvült a me-
zõny, így az 1-5. hely vala-
melyikén szeretnék befe-
jezni a bajnokságot.

Az elsõ négy fordulóban
már tapasztalhatták az erõ-
södõ versenyt, a lejátszott
mérkõzéseken néhány
ponttal kevesebbet szerez-
tek a tervezettnél. Jelenleg
az NB I-es REAC tartalék

gárdája áll pontveszteség
nélkül az élen, a Gázmû-
vek négy pontjukkal a
nyolcadikok a tizenhatos
mezõnyben.

Az edzõk szerint a csa-
pat többet tud az eddig
mutatottnál és remélik,
hogy már az õszi szezon
végére elérik a tervezett
helyezést.

L. A. 

A 2007/2008-as tanévben a
kerület általános iskolái kö-
zött a Bárczi Géza Általános
Iskola a sportversenyek
eredményei alapján az elsõ
helyen végzett. A siker nem
véletlen, hiszen az intézmény
életében a sport nagyon fon-
tos helyet foglal el. 

Ezt mutatja, hogy már
a tanévkezdés elsõ

hetében a felsõsök sport-
napot tartottak, ahol fo-
ciztak, kosárra dobtak,
aerobikoztak, helybõl tá-

vol ugrottak és Coopert
futottak. 

Akövetkezõ héten az al-
sósokra került sor. Õk a kö-
zeli Gõtés-tavat választot-
ták helyszínként, ahol 4 ál-
lomáson mérhették össze
ügyességüket: gólya viszi,
békaügetés, kötélhúzás,
célba dobás volt a sorrend.
Az osztályok elõzetesen
szép menetleveleket készí-
tettek. Legnagyobb sikere
a kötélhúzásnak volt, de a
többi állomáson is lelkesek
voltak a gyerekek.

Labdarúgás

Félgõzzel kezdett a Gázmûvek
CSMSZ SE hívogató
A Csillaghegyi Mozgás
és Szabadidõsport SE
(CSMSZ SE) futball és te-
nisz iskolája felvételt hir-
det 5-14 éves gyerekek
részére. Folyamatosan
lehet jelentkezni. (Foci
helyszín: Keve-Kiseredei
Általános Iskola mûfüves
futballpálya; Királyok útja
178.Tenisz helyszín: Pais
Dezsõ Általános Iskola
salakos teniszpálya;
Ezüsthegy utca 56. Tel.:
06-70-314-0021.)

Sportnapok a Bárcziban
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásá-
ból a 3-as parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap
elsõ szerdáján (legközelebb október 1-jén) ingyenes jogi tanácsadást
tart a Fidesz kerületi irodájában. Minden hónap harmadik szerdáján (ok-
tóber 15-én) adótanácsadás van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ ut-
ca 7., tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj.
Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az
Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom október 2-án,
majd október 16-án 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tí-
már utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-
8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legköze-
lebb október 2-án), 17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõ-
zetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna
ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb október 16-
án) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Ér-
deklõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ
utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület Bimbó út
63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes
idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es szá-
mon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik
társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakér-
tõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes ta-
nácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12
óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon:
243-8639.
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás  minden páros hét csü-
törtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus ut-
ca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszá-
mon.) 

Ingyenes tanácsadások

Donáth László, a 4. szá-
mú választókerület (Bé-
kásmegyer-Csillaghegy)
országgyûlési képviselõ-
je, minden hónap elsõ
szerdáján, 17-tõl 19 óráig
várja fogadóórájára a la-
kosokat a Békásmegyeri
Közösségi Házba (Cso-
bánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor az
óbudaiak országgyûlési
képviselõje az ország-
gyûlés ülésezésének
idõszakában minden
héten csütörtökön, 17-
tõl 19 óráig fogadóórát
tart. Helyszín: Magyar
Szocialista Párt III. ke-
rületi irodája, a Mókus
utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési 
képviselõk fogadóórája

MEGÉRKEZETT! 
A Diat KATALÓGUS ÁRUHÁZ

ÕSZI-TÉLI KÍNÁLATA:
Kosztüm, dzseki 4800 Ft-tól
Átmeneti kabát 2800 Ft-tól

Pulóver 1500 Ft-tól,
Farmer 2400 Ft-tól

Ágytakaró, huzat 1400 Ft-tól 
és még sok termék akciós áron!
Nyitva tartás: K-CS: 10-16.30

SZO: 9-13 óráig.
Helye: III. ker.

Fehérítõgyár út 2. 
Otto raktártelep II. épület

* vágja ki a hirdetést és hozza el személye-
sen és már 500 Ft-os vásárlás esetén egy
asztali fém bortartót adunk ajándékba!

MAGYARORSZÁGON ELÕSZÖR!
STAR MENÜ MÁRKABOLT

A CSOMAGOLT KÉSZÉTELEK 
MINTABOLTJA

1035. Bp., Vörösvári út 25.
nyitva tartás: 

H-P-ig 09-19-Sz. 08-13-óráig.
Tel./Fax: (06-1) 2407-300

-HOSSZÚ SZAVATOSSÁG!
-Az ételeket megtekintheti, 

megvásárolhatja, megrendelheti.
-Külön csomagolásban a levesek-
fõzelékek-húsok-köretek-tészták

-Nagykereskedelmi árak
-Újszerû csomagolásban-könnyû

szállítás,tárolás
-Mindenki mást kíván a családban? 

Megoldhatja!
-Bevásárolhat egy hétre elõre,

így otthonában válogathat 
mint egy vendéglõben.

Kérésére az árlistát Önnek eljuttatjuk.
Bõvebb felvilágosítást telefonon biztosítunk.

Evangelizációs
istentiszteletek
Berkesi Gábornak, a Po-
zsonyi úti Református
Egyházközség lelkipász-
torának szolgálatával
evangelizációs istentisz-
teletek lesznek a csillag-
hegyi református temp-
lomban október 1-jén és
október 2-án 18 órától.
(Cím:Vörösmarty utca 2.) 

A zene õsnyelve
Juhász Zoltán a zene
õsnyelvérõl tart elõ-
adást október 5-én 15
órától a Kerecsenfé-
szek - Õstörténeti és
Értékõrzõ Mûhelyben,
melynek az Óbudai Kul-
turális Központ ad ott-
hont. (Cím: San Marco
utca 81.)

A Szent Korona
üzenete
Az Óbudai Széchenyi
Kör vendége, dr. Tóth
Judit koronakutató a
„Szent Korona és üze-
nete” címmel tart elõ-
adást október 15-én 18
órától a Szalézi Rend-
ház kultúrtermében
(Bécsi út 175.).

Békásmegyeri
Polgári Esték
Elõzetes: a Békásme-
gyeri Közösségi Ház-
ban a Békásmegyeri
Polgári Esték rendez-
vénysorozat következõ
vendége Széles Gábor
lesz október 29-én 18
órától. (Cím: Csobánka
tér 5.)

Bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális
Központban (ÓKK)
„Bibliai életutak” cím-
mel folytatódik a köz-
kedvelt sorozat. Az ér-
deklõdõket keddenként
várják az ÓKK-ba. „Me-
legszik a helyzet…; Az
idõk jelei; Az ökológiai
válság” címmel október
7-én, „Társadalmi konf-
liktusok” címmel októ-
ber 14-én hallhatnak
elõadást. Elõadók:
Kecskeméti János, Kul-
csár Attila és Filep
György. (Kezdés: 18.30
órakor. Belépõjegy: 100
forint. Cím: San Marco
utca 81.)

A teltházas rendezvé-
nyen az elmúlt hetek

politikai viharai álltak a
középpontban. Tarlós Ist-
ván emellett a fõvárosi po-
litizálásról, a budapestieket

leginkább érintõ ügyekrõl
beszélt. Az elõadó és a
résztvevõk elmondták vé-
leményüket a tömegközle-
kedés, az oktatás és a köz-
biztonság helyzetérõl.

Tarlós István a Polgári Klubban

Bús Balázs polgármester, Tarlós István, Óbuda volt polgármestere, a Fõvárosi Közgyû-
lés Fidesz-KDNP frakciószövetség elnöke és Menczer Erzsébet (Polgári-frakció) önkor-
mányzati képviselõ a rendezvényen

A MEGBÉKÉLÉS HÁZA PROGRAMJÁBÓL. A Meg-

békélés Háza Templomában gyermekfoglalkozást

rendeznek október 10-én 16.30 órától. A programból:

állatsimogatás, kézmûvesség, bábozás. A foglalko-

zást Granasztói Szilvia mûvésztanár vezeti. A gyer-

mekprogramon részt vesznek a Szilágyi Erzsébet

Gyermekotthon lakói is. * A következõ beszél(get)õ sa-

rok október 24-én lesz. (Helyszín: Békásmegyer, Új-

megyeri tér, a 34-es, 134-es busz végállomása.)

A hosszú nyári szünet után Tarlós István, Óbuda volt pol-
gármestere, a Fõvárosi Közgyûlés Fidesz-KDNP frakció-
szövetség elnöke volt a Polgári Klub vendége a Rozma-
ring Vendéglõben, szeptember 18-án. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

Nyomás: Grafika Press Zrt. 1106 Bp., Jászberényi út 55. Felelõs vezetõ: Gampel István

Ahány éves, a szemüvegkeret
árából annyi % kedvezmény!

Az akció részleteirõl 
érdeklõdjön üzleteinkben.

LLiillaa OOppttiikkaa
Békásmegyer, Csobánka tér 2

243-44-62
III. kerület, Vörösvári út 23.

388-10-13

MOSÓGÉP 
Mikrohullámú sütõ

Háztartási kisgépjavítás
Tel.: 453-0567, 06(30)931-9955

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

TELJES FELELÕSSÉGGEL 
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333

ABLAK-AJTÓ
ÕSZI AKCIÓ!

OKTÓBER 30-IG
Cserélje most nyílászáróit!

MINÕSÉGI MÛANYAG ÉS FA ABLAKOK 
Veka-német profil, 
fokozottan hõszigetelõ üveggel 
Redõnyök, szúnyoghálók!
Erkélybeépítés mûanyag 
vagy vas szerkezettel!

FORDULJON HOZZÁNK, MI SEGÍTÜNK!
Léczfalvi Pál

Tel.: 06-20-421-42-27
Léczfalvi Piroska 

Tel.: 06-20-222-44-12, 
06-1-950-07-22, Bécsi út 199.

E-mail: ajtoablak2004@t-online.hu

1 % 1 % 1 %. Köszönik mindazok-
nak, akik személyi jövedelemadójuk
1 százalékával támogatták a
Rómaifürdõi Karitász Alapítványt.
A felajánlott 722 ezer 453 forintot a
rászoruló idõsek, betegek és csalá-
dosok megsegítésére, részükre
szervezett programokra fordították.
(Adószám: 18070053-1-41.)
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A vonatkozó helyi
ö n k o r m á n y z a t i

rendelet értelmében avar
és kerti hulladék égetése
Óbuda-Békásmegyer
egész területén október-
ben, novemberben, va-
lamint februárban,
márciusban, csütörtö-
kön és szombaton 10-
tõl 15 óráig megengedett
a tûzvédelmi elõírások

betartása mellett. Párás,
ködös, szeles idõjárás
esetén az égetés tilos.

Az ingatlanon kelet-
kezõ - a rendszeres
szemétszállítással el
nem szállítható vagy
nem komposztálható -
kerti hulladék elszállít-
tatása az ingatlantulaj-
donos, illetve a bérlõ,
valamint a telek hasz-

nálójának feladata és
kötelessége.

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

Mikor égethetõ avar és kerti hulladék?

Ki lesz Óhegy
borásza?
Nyilvános borbírálaton
dõl el a Táborhegyi
Népházban, ki nyeri el
az „Óhegy borásza -
2008” címet. A „Bor be-
szél belõlünk” címû
eseményt október 11-
én 17 órától tartják a
Toronya utca 33. szám
alatti Népházban.

„Sok kicsi…”
Laczó Tamás festõ-mû-
vésztanár alkotásai „Sok
kicsi…” címmel nézhetõ
meg a Fodros Galériá-
ban. (A kiállítás novem-
ber 14-ig, hétköznap-
okon 16-tól 20 óráig lát-
ható a Fodros utca 38-
40. szám alatt.)

Óbudai 
Széchenyi Kör
Összejöveteleit tovább-
ra is minden hónap har-
madik szerdáján tartja
az Óbudai Széchenyi
Kör.

Városismereti
séták
Kirándulásokat, város-
ismereti sétákat, kultu-
rális és szabadidõs
programokat szervez-
nek valamennyi korosz-
tálynak havi rendsze-
rességgel, szerdai na-
pon 16 órától az Óbudai
Kulturális Központban
mûködõ Tájak, Korok,
Múzeumok Óbudai
Klubjában. (Kérdéseik-
kel keressék dr. Tóth
József klubvezetõt a
355-9830-as telefon-
számon. Cím: San
Marco utca 81.)

Könyvtár nyitva tartás
az ÓKK-ban
Az Óbudai Kulturális
Központban (ÓKK) mû-
ködõ fiókkönyvtár nyitva
tartása: hétfõn, szerdán
és pénteken 13-tól 19
óráig, kedden 10-tõl 16
óráig. (Cím: San Marco
utca 81. Telefonszám:
368-8384.)

Két napig a fiataloké volt az
Óbudai Kulturális Központ
(ÓKK) - Békásmegyeri Közös-
ségi Ház és annak tere. Két
fontos problémára hívta fel
az ÓKK a figyelmet az amatõr
zenei fellépés sorozattal és a
gördeszka-bajnoksággal
szeptember 19-én és 20-án. 

Valami játék hiányzik
Békásmegyeren! - ez

is lehetett volna az ese-
mény címe. Hiánycikké
vált ugyanis a szabadidõs
elfoglaltságot biztosító
programok rendezése a fi-
atalok számára, erre pró-
báltak rávilágítani a két
nappal a szervezõk. 

A gond az, hogy nincs
szervezett szabadidõs
foglalkozás a „békási” ti-
zenéveseknek, illetve
nincs hely gördeszkázni
Békásmegyeren, ahol
nem zavarja a csattogó
hang a lakókat. Kérdés:
zavaró-e ez egyáltalán? A
szombati gördeszka-baj-
nokság elég erõs választ

adott a kérdésre: a lakos-
ságot nem zavarták, in-
kább szórakoztatták a te-
hetséges, gördülõ sporto-
ló palánták akciói. A gör-
deszkások álma, hogy
Békásmegyeren legyen
számukra egy új pálya,
ahol nem zavarják a lakók
nyugalmát. Az önkor-
mányzat a közeljövõben
tervezi, hogy létrejöjjön
egy gördeszka park a „bé-
kási” kamaszoknak. 

ABékásmegyeri Közös-
ségi Házban vannak lehe-
tõségek kikapcsolódásra,
viszont a programok in-
kább a kisebb lurkóknak és
az idõsebbeknek lehetnek
érdekesek. Ezért szeretné-
nek a fiatalságnak lehetõ-
séget adni arra, hogy be-
vonják õket is a program-
szervezésbe. 

Az eseménysorozat
„szülõanyja”, Rábóczki
Zsuzsanna, a gördeszka
verseny szervezõje Jámbor
Attila volt. Aversenyen 27-
en indultak, 16 év alatti és

feletti korosztályos bontás-
ban. A nyertesek, 16 év
alatt Virágosi Simon, 16 év
felett Tóth Norbert, értékes
vásárlási utalványt, ruhát és
sporteszközt kaptak. 

Támogatásban nem volt
hiány: Bús Balázs polgár-
mester kimondottan fon-
tosnak tartja és támogatja
az ilyen kezdeményezése-
ket, mellette Lõrincz Edi-
na, az ÓKK ügyvezetõ-
igazgatója is maximálisan
pártolja az ilyen jellegû el-
képzeléseket. 

- Lesz még folytatás -
ígérte Rábóczki Zsuzsan-
na. Egy BMX-bajnokság
rendezését már tervbe is
vették. Az ÓKK szeretne
ifjúsági klubot létrehozni,

ahol lehetõség nyílhatna
breaktánc tanulására (mely
már mûködik), filmklubra,
illetve egyéb, a fiatalok ál-
tal felvetett programok
megvalósítására. 

Mezei P.

Védõkörzet a „kéknyelv”
betegség miatt

Értesítem a III. kerület
lakosait, hogy Észak-
Magyarországon a „kék-
nyelv” betegség felbuk-
kanása miatt a Mezõ-
gazdasági Szakigazga-
tási Hivatal szeptember
17-én 100 kilométeres
védõkörzet kijelölését
rendelte el.
A védõkörzetbõl, így
Óbuda-Békásmegyer tel-
jes területérõl is tilos a
betegségre fogékony álla-
tok (szarvasmarha, kecs-
ke, juh és a vadon élõ ké-
rõdzõk) elszállítása.
Az állattartók kötelesek
állatállományuk létszá-
mát az állategészségügyi
hatóságnak bejelenteni,
és azok állatorvosi ellen-
õrzését tûrni, valamint
abban közremûködni.

Sárádi Kálmánné dr.
jegyzõ

Gördeszka-bajnokság a Csobánka téren

Miénk itt a tér!

Kökény Julianna, a Békásmegyeri Közösségi Ház igaz-
gatója nyugállományba vonult. Közel két évtizedig ve-
zette az intézményt, mely a kerületrész kulturális életé-
nek meghatározó helye. A legkisebbektõl a nyugdíjaso-
kig mindenki talál magának programot, kiállítások, elõ-
adások színesítik a kínálatot.Kökény Julianna köszöne-
tet mond munkatársainak, rendszeresen vagy alkal-
manként a házba látogatóknak, az intézményben eltöl-
tött csodálatos évekért, a sokrétû munkáért, melyet a
kultúra szolgálatában végezhetett. Köszönet érte!

Köszönet mindenért

Állattartási közlemény

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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