
204-es jelzéssel közlekedik a Megyeri hí-
don BKV autóbusz a békásmegyeri HÉV-
állomástól Rákospalotáig. 

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

Idõszaki kiállítás nyílt az Aquincumi Mú-
zeum új épületében kelta régészeti em-
lékekbõl.7 19

Új buszjárat a Megyeri hídon Kelták Budapest régészeti emlékeiben

9
Kedvezményes burgonyavásár

XIV. évfolyam 20. szám   2008. október 15. 

A z M0-s körgyûrû
Budakalászt Új-

pesttel összekötõ Me-
gyeri hidat szeptember
30-án adták át. Az or-
szág leghosszabb, 1862
méteres átkelõje 63 mil-
liárd forintból valósult
meg. Az átkelõ átadása
az agglomerációs tele-
pülések tömegközleke-
désében is változásokat
hozott.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap

Hídavatás 
aggályokkal 

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata az

Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériummal együttmû-
ködve kiírja a Bursa
Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot a 2009. évre.
További információ, pá-
lyázati kiírás és ûrlap már
letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgála-
ti irodájában, a Harrer Pál
utca 2. szám alatt.

BÕVEBBEN A 9. OLDALON

Felsõoktatási 
ösztöndíjpályázat

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Lapunk következõ szá-
ma november 3-án, hét-
fõn jelenik meg! Újsá-
gunk olvasható a
www.obuda.hu hon-
lapon.

E lsõ ízben, hagyo-
mányteremtõ szán-

dékkal rendezte az ön-
kormányzat október 4-én

a Civil és Kisebbségi
Napot az Óbudai Kultu-
rális Központban, ahol a
városrészben mûködõ ci-

vil szervezetek és nem-
zetiségek mutatták be te-
vékenységüket.

KÉPRIPORT A 4. OLDALON
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Önkormányzat

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Mocsá-
rosdûlõ területével foglalkozó lakossági fóru-

mot szervez, melyen az érdeklõdõk tájékoztatást
kapnak a 2008. év folyamán végzett ökológiai vizs-
gálatok eredményeirõl, valamint a területre vonat-
kozó fejlesztési elképzelésekrõl. Bemutatják az
újabb eredmények alapján kiegészített kiállítást,
mely a területen található legjelentõsebb természeti
értékekbõl ad ízelítõt.

Idõpont: október 29. 18-tól 20 óráig. Helyszín: Csil-
laghegyi Közösségi Ház, elõadó terem. Cím: 1039 Bu-
dapest, Mátyás király út 13-15.

A fotókiállítás az aulában október 27-tõl november 7-
ig tekinthetõ meg. 

Bús Balázs Szabó Magdolna
polgármester alpolgármester

Fórum Mocsárosdûlõ 
ökológiai vizsgálatáról

Az ENSZ által meghirde-
tett Katasztrófa Csökken-
tési Világnapon elisme-
résben részesült Antal
István, az Óbuda Újság
fotóriportere. Dr. Tatár At-
tila, tûzoltó altábornagy,
katasztrófavédelmi fõ-
igazgató október 3-án ki-
tüntette a különbözõ ve-
szélyhelyzetek megelõ-
zésében és elhárításá-
ban nyújtott együttmûkö-
désükért a média mun-
katársait. Antal István a
közvélemény gyors, pon-
tos és hiteles tájékoztatá-
sáért nyújtott kiemelkedõ
munkája elismeréseként
emléktárgyat kapott.

M. P.

Lech Kaczynski köztársasági
elnök Tarlós Istvánt, Óbuda
volt polgármesterét, a fõvá-
rosi Fidesz-KDNP frakciószö-
vetség elnökét a Lengyel
Köztársaságért Érdemrend
Tisztikeresztjével, Bús Ba-
lázs polgármestert a Lengyel
Köztársaságért Érdemrend
Lovagkeresztjével tüntette
ki. Az elismerést Joanna
Stempinska, Lengyelország
budapesti nagykövete adta
át a követségen.

ALengyel Köztársaság
elismerését azért ado-

mányozták a két politikus-
nak, mert közösen kezde-
ményezték, hogy Magyar-
országon elsõként legyen
egy közterület, amely a
lengyel nép XX. századi
tragédiájára, a szovjet bol-
sevik hatalom által Ka-
tyinban gyalázatos módon
kivégzett ártatlan lengyel
emberekre emlékeztet. 

A Katyini mártírok
parkja az Árpád Gimná-
zium elõtt található.

* * * 
A lengyel köztársasági

elnök Muszbek Katalin-
nak és Csomós Miklósnak
a Lengyel Köztársaságért
Érdemrend Lovagke-
resztjét adományozta.

Államfõi kitüntetés Óbuda jelenlegi 
és volt polgármesterének

Az Óbuda Újság munka-

társait - a szerkesztõség

helyiségeinek felújítása

alatt - olvasóink, hirdetõ-

ink a Fõ téri képviselõ-

testületi irodában keres-

hették fel. Október elsõ

hetében visszaköltöz-

tünk régi-új helyünkre, a

Szentendrei út 32. szám

alatti épületbe. (Telefon-

számunk: 430-1250. E-

mail:

obudaujsag@ecom.hu)

Szerkesztõségünk 
a Szentendrei úton 

FOTÓ: ÉBERLING ANDRÁS

Fotóriporterünk 
elismerése
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A RÁSE Alapítvány Meggy-
fa utcai épülete adott ott-
hont szeptember 30-án a
„Közel az emberekhez” cí-
mû fórumsorozat soron kö-
vetkezõ rendezvényének.
Bús Balázs polgármester
Belsõ-óbudai lakosokat
tájékoztatott, majd kérdé-
sekre válaszolt.

A Vihar utcában mû-
ködik tovább a Zá-

por utcai általános isko-
la - kezdte sorolni Bús
Balázs polgármester a
körzetet érintõ legfonto-
sabb változásokat. A
szülõk korábbi felveté-
sére reagálva közölte,
hogy a Váradi utca, Vi-
har utca sarkán lévõ ke-
resztezõdést körforgal-
mi csomóponttá kívánja
alakíttatni az önkor-
mányzat. A gyermekek
biztonságos közlekedé-

se érdekében a Vihar ut-
cai iskola elõtt a gyalog-
átkelõt jelzõlámpás vé-
delem alá helyezik.

Elmondta, a fizetõ
parkoló övezetek kijelö-
lését a kerület elvégezte,
ám az illetékes Fõvárosi
Önkormányzat még
nem döntött róla, így a
részletes szabályozás, a
díjtételek, a mentességi

kör, az üzemeltetõ társa-
ság meghatározása még
nem kezdõdhetett meg.

A Kerék utcát viszont
teljes szélességében új-
raburkolják.

Az egészségügyi ellá-
tásról szólva megemlí-
tette, hogy a Vörösvári
úti járóbeteg szakrende-
lõt jövõre bõvítik, 2010-
ben ide költözik a tüdõ-
gondozó.

A közbiztonsággal
kapcsolatban elhang-

zott: a III. kerület Bé-
kásmegyerrel szomszé-
dos belsõ területei a leg-

inkább fertõzöttek bûn-
elkövetési szempontból
- errõl már a kerület
rendõrkapitánya, dr.
Markó Attila ezredes
adott tájékoztatást. En-
nek visszaszorítása ér-
dekében a Vörösvári út
hossztengelyében to-
vább bõvítik a térfigyelõ
kamerákkal ellenõrzött
területeket. 

Papolczi István sze-
mélyében körzeti meg-
bízott is dolgozik, a kü-
lönbözõ bejelentésekkel
õt kell keresni, de a ke-
rületi kapitányságon is a
lakosság rendelkezésére
állnak. 

A fórumon számos
kérdés hangzott el. A
Bogdáni út páros olda-
lán visszatérõ probléma
a köztéri italozás és az
ebbõl fakadó állandó ri-
csaj. Berényi Attila, a
közterület-felügyelet
vezetõje rendszeres el-
lenõrzést ígért, kiemel-
ve, hogy ez a cselek-
mény büntethetõ sza-
bálysértés. Ugyancsak
akut gond az állandóan
újratermelõdõ közterü-
leti szemét és kutyapi-
szok. Sajnálatos, hogy a
helyiek elzárkóznak egy
kijelölt kutyafuttató
megépítése elõl. Ebben
a helyzetben a közterü-
let-felügyelõ csak tet-
tenérés esetén tud intéz-
kedni.

Az új Duna-híd átadá-
sa kapcsán szóba került
a Szentendrei út teher-
forgalmi terheltsége is.
A fõváros illetékesei be-

látták, hogy a Flórián
térnél a nagy kamionok
nem tudnak befordulni.
Ez pedig a kerület ko-
rábbi álláspontját iga-
zolja. Azaz, amíg nem
épül meg a 11-es és 10-
es út összekötõ szaka-
sza, addig nem terelhetõ
a teherforgalom Belsõ-
Óbuda felé.

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Képviselõ-testülete - a
II. féléves munkaterv
szerint - október 29-én
10 órától tartja soron
következõ rendes ülé-
sét a Városháza ta-
nácskozótermében.

Koncert a Feszty-
körképért
„Mentsük meg Ópusz-
taszert együtt!” címmel
a második hangver-
senyt a Szent Péter és
Pál Fõplébánia-temp-
lomban október 18-án
19 órától rendezik. Az
érdeklõdõk a Budapesti
Vonósnégyes koncert-
jét hallhatják. * A hang-
verseny fõvédnöke: dr.
Khirer Vilmos atya, az
Óbudai Szent Péter és
Pál Fõplébánia-temp-
lom plébánosa, Óbuda
díszpolgára. A hangver-
seny védnökei: Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere és
Molnár Béla, a KDNP
alelnöke, parlamenti
képviselõ.

Ügyfélfogadás 
a hivatalban
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje:
hétfõn 14-tõl 18, szer-
dán 8-tól 16.30, csütör-
tökön 8-tól 12 óráig.
Kedden és pénteken
nincs félfogadás.

„Közel az emberekhez”

Fórum a Belsõ-Óbudát érintõ 
változásokról, az itt élõk gondjairól

Dr. Markó Attila ezredes, a III. kerületi rendõrkapitányság vezetõje, Bús Balázs pol-
gármester, Szepessy Tamás polgármester-helyettes, Márkus András önkormányzati
képviselõ és Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ a fórumon

Jövõre bõvítik a Vörösvári úti szakrendelõt

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Pillanatfelvételek az elsõ Civil és Kisebbségi Napról

Mentõorvosok az elsõsegélynyújtási ismereteket frissí-
tették fel

Ingyenes vércukor- és vérnyomásmérést végeztek a Ma-
gyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetének munkatársai
a vizsgálatokra jelentkezõknek

Az origami, a papírhajtogatás mûvészetébe is bepillanthattak az érdeklõdõk Pohlné
Barkó Magdolna, a Zipernowsky Károly Általános Iskola mûvésztanára segítségével 

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesületének képviselõi a Táborhegyi Népház programjait is-
mertették, bemutatták az „Óhegy-Hírek” címû lapot 

A gyerekek szüleikkel együtt számos fejlesztõ játékot kipróbálhattak 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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B ús Balázs polgár-
mester beszédében

arra figyelmeztetett,
hogy a hatalom számos
esetben paternalista
módon viszonyul a civil
szervezetekhez, alá-, fö-
lérendeltségi viszonyt
kényszerítve rájuk. A
politika világában moz-
gó hatalomtechnikusok,
valódi politikai szándé-
kaikat palástolandó, ci-
vilnek tûnõ szervezete-
ket hoznak létre, érdemi
civil tevékenységet nem
végeznek, ugyanakkor a

civil lét álarca mögé
bújva, destruktív politi-
kai kirohanásokra ra-
gadtatják magukat. A
civilek által végzett hi-
ánypótló munkára utal-
va hozzátette: az életnek
számos olyan területe
létezik, ahol az állam, az
önkormányzatok vagy a
piac nem tud, vagy nem
akar megjelenni.

Ismeretes, a helyi ön-
kormányzat együttmû-
ködési megállapodások
révén, elsõsorban okta-
tási, sport, szociális,

kulturális és egészség-
ügyi területen számos
feladatot adott át civil
szervezeteknek. Tavaly
148 millió forintot külö-
nített el különbözõ szer-
vezetek támogatására. 

Az eseményen önkéntes
véradást is tartottak, a Ma-

gyar Vöröskereszt a láto-
gatók elsõsegélynyújtási
ismereteit frissítette fel, az
Óbuda-Békásmegyer
Mentõ Alapítvány pedig
régi és új mentõautót (ké-
pünkön) mutatott be.

A pörköltfõzõ ver-
senyt a „Braunhaxler”

Egyesület nyerte, a tom-
bolán értékes ajándéko-
kat, egyebek mellett a
Danubia Szimfonikus
Zenekar koncertjére
szóló jegyeket lehetett
nyerni. 

Az eseményt teltházas
Szandi koncert zárta.

Összefogás alakult ki a ci-
vil szervezetek, a lakos-
ság, illetve az önkormány-
zat között. Teljesült tehát a
kezdeményezés célja a Ci-
vil és Kisebbségi Nap meg-
rendezésével - szögezte le
kérdésünkre válaszolva
Csikósné Mányi Júlia (Pol-
gári-frakció), a civil és ki-
sebbségi bizottság elnöke. 

- Jó érzéssel tölt el,
hogy a rendelkezésre álló
viszonylag csekély ösz-
szegbõl összefogással és
jóakarattal színvonalas,
változatos programokat
felvonultató eseményt si-
került létrehozni. A kerü-
letben mûködõ civil szer-
vezetek egy része, illetve
tíz helyi kisebbségi ön-
kormányzatból hat részt
vett az eseményen. S bár
az idõjárás nem kedve-
zett a szabadtéri progra-
moknak, a lakosság ré-
szérõl óriási volt az ér-
deklõdés. 

Az elsõ Civil és Ki-
sebbségi Nap rendezésé-
nek ötlete tavasszal, a bi-
zottságok hatáskörének
átalakulásakor fogalma-
zódott meg. Már a civil

és kisebbségi bizottság
alakulásakor a rendelke-
zésre álló pénzalapból el-
különítettük az esemény-
re szánt össze-
get. A szervezés
két és fél hóna-
pig tartott, és
szemmel látha-
tóan meglett az
eredménye. Az
érdeklõdõk sze-
mélyesen ta-
pasztalhatták,
milyen fontos feladato-
kat látnak el a bemutat-

kozó szervezetek. Ezzel
jól járt az önkormányzat,
a lakosok és a civil szer-
vezetek is - hangsúlyozta

a bizottság el-
nöke. 

- Utóbbiak
közül nem len-
ne szerencsés
bármelyikük te-
vékenységét ki-
emelni, hiszen
mindegyik más-
más területen

lát el igen fontos, az ön-
kormányzattól átvállalt

feladatot. Legyen szó a
családok hétköznapjait
könnyítõ szolgáltatásról,
a foglalkoztatást segítõ
alapítványról, egészség-
ügyi szûrõvizsgálatokról,
vagy éppen a kisebbsé-
gek identitását, összefo-
gását erõsítõ kisebbségi
önkormányzatokról. A
résztvevõk minden bi-
zonnyal azt találhatták
legszimpatikusabbnak,
hogy kötetlenül, családi-
as hangulatban, szóra-
koztató, változatos prog-

ramok mellett juthattak
olyan információkhoz,
melyek birtokában köny-
nyebben tájékozódhat-
nak, szükség esetén tud-
ják kihez forduljanak. 

- A rendezvény egyik
legnépszerûbb programja
a fõzõverseny volt, de
nagy sikert arattak a
nemzetiségek ételkülön-
legességei is. Rendkívül
hangulatos volt a
Wysocki Légió Hagyo-
mányõrzõ bemutatója,
nagy élményt jelentett a
Kassai Belvárosi Német
Kisebbségi Kórus fellé-
pése. A legkisebbek is
táncoltak Szandi mûsorá-
ra, majd a középkorúak-
nak nyújtott maradandó
élményt a Tompox
együttes muzsikája, a le-
gendás Solaris és a
Napoleon Boulevard ze-
nészeivel. 

Az elsõ Civil és Ki-
sebbségi Nap kedvezõ
tapasztalata alapján jövõ-
re nagyobb szabású, még
szélesebb kört megszólí-
tó eseményre készülünk -
tette hozzá Csikósné Má-
nyi Júlia. 

Sz. Cs. 

Civil szervezetek, kisebbségek találkozója Óbudán
Erõs civil érdekérvényesítés csak olyan közegben kép-
zelhetõ el, ahol zavartalanul létezhetnek a szabadság
kis körei, ahol erõs és független polgári egzisztenciák
állnak egy-egy kezdeményezés hátterében. Akár ez a
gondolat is lehetett volna mottója az október 4-én, elsõ
alkalommal rendezett Civil és Kisebbségi Napnak. A
rossz idõ az Óbudai Kulturális Központ falai közé szorí-
totta a legtöbb programot, ám így is közel ötszázan vol-
tak kíváncsiak a mintegy harmincöt civil szervezetre. 

Az élet szinte minden területén segítenek a civilek

Õszi termésekbõl készült asztaldíszekbõl, játékokból tartottak bemutatót az Óbudai
Otthon Segítünk Alapítvány munkatársai

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

FOLYTATÁS A 1. OLDALRÓL

Az átkelõn kétszer két
forgalmi és irányonként
egy-egy leállósávos au-
tóút húzódik. A híd
északi oldalán kerékpár-
út is összeköti a két par-
tot. Ezt a mozgássérül-
tek kerekesszékkel is
használhatják. A déli ol-
dalon a gyalogosok kel-
hetnek át. A teljes objek-
tum hossza 3,9 kilomé-
ter, ebbõl az öt hídsza-
kasz 1862 métert tesz ki.
A Nagy-dunai-ági híd
ebbõl 591 méter. A pesti

oldalon a 2/A jelû út fut
tovább a hídra úgy, hogy
egy új csomóponton át
lehet eljutni a Váci útra.
A budai oldalon, a 11-es
fõúton szintén új körfor-
galom épült. 

A Megyeri híd átadá-
sa a fõvárosi agglome-
rációs települések tö-
megközlekedésében is
változásokat hozott. A
Volánbusz a 11-es fõ-
úton, Szentendre érin-
tésével közlekedõ jára-
tai az M0-s új szaka-
szán áthaladva Újpest-

Városkapuig közleked-
nek. Az Árpád híd pes-
ti hídfõjéhez utazni vá-
gyóknak tehát metróra
kell szállniuk. Ezzel
párhuzamosan új busz-
járatot állítanak szolgá-
latba Békásmegyer és
Szentendre között. Ez-
zel lehetõvé válik,
hogy az Óbudára tartó
utasok a HÉV-re át-
szállva eljussanak úti
céljukhoz. 

A Megyeri híd forga-
lomba helyezésével egyi-
dejûleg súlykorlátozással

védett övezeteket alakítot-
tak ki az észak-budai agg-
lomerációhoz tartozó tele-
püléseken. A 12 tonna
megengedett legnagyobb
össztömeg feletti teher-
gépjármûvek - kivéve az
áruszállítást - nem közle-
kedhetnek a 11-es fõút Vi-
segrád és a Tahi híd közöt-
ti szakaszán, a 10-es és a
11-es fõút között a
Csobánka-Budapes t
határa-Luppa-szigeti le-
ágazás - Pomáz által hatá-
rolt térség, valamint Bu-

dakalász, Üröm, Csobán-
ka, Pomáz, Pilisborosjenõ
összekötõ útjain. Pilis-
szentlászló és Lepence-
völgy között 3,5 tonnás
súlykorlátozást vezettek
be. Az érintett tehergép-
jármûvek a védett öveze-
tekben nem közlekedhet-
nek, a 10-es és 11-es szá-
mú fõutak közötti áthajtá-
suk a két fõút fõvároson
belüli csomópontjában, a
Flórián téren át lehetsé-
ges. 

Bús Balázs polgármes-
ter azt kérte a fõvárostól,
hogy Óbudáról is tiltsa ki
a kamionforgalmat, és
kezdje meg 2010-ig az
Aquincumi híd tervezte-
tési munkáit. 

Megindult a forgalom az M0-s északi átkelõjén

Hídavatás aggályokkal 

KÖRFORGALOMÚ KERESZTEZÕDÉSEK ÉPÜLNEK BELSÕ-ÓBUDÁN. A Kiscelli és a Szõlõ ut-
ca (felvételünkön), illetve a Vihar és a Raktár utca balesetveszélyes, nagyforgalmú
keresztezõdéseiben körforgalmi csomópont kialakítását tervezi az önkormányzat. A
tervek elkészültek, jelenleg az engedélyeztetési eljárás zajlik

Mint arról elõzõ lapszá-
munkban olvashattak, há-
rom ütemben (szeptember
16-tól október 7-ig; októ-
ber 8-tól október 28-ig;
október 29-tõl november
4-ig) újíttatja fel a fõváros
az Erdõalja, Királylaki és
Máramaros utat. 

A munkálatok idején
az útszakaszokat

teljesen lezárják a forga-
lom elõl, csak az építés-

hez anyagot szállító jár-
mûvek hajthatnak be a
munkaterületre. 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 útig viszi az
utasokat. (Kérdéseikkel
forduljanak a kivitelezést
végzõ Colos-Eger Zrt.-
hez a 06-24-620-300-as
telefonszámon.)

Felújítás miatt teljes útlezárás az 
Erdõalja, Királylaki, Máramaros úton 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A megnyitón elhang-
zott: az áruházlánc

vezetõi új irányvonal
kialakítására törekedtek
az óbudai Tesco létesí-
tésekor. A Bécsi úti kül-
sõ megjelenésében és
belsõ kialakításában is
szemmel láthatóan eltér
a többi bevásárlóköz-
ponttól. Az otthonos-
ság, a kellemes és tet-
szetõs környezet, a kor-
szerû belsõépítészeti
megoldások alkalmazá-

sa mind azt a célt szol-
gálják, hogy a vásárlást
fárasztó idõtöltés he-
lyett igazi élménnyé te-
gye, remélhetõleg meg-
nyerve ezzel a vásárlók
tetszését. 

A Tesco vezetõi több
éve a környezet védel-
mét szolgáló technoló-
giák alkalmazásának el-
kötelezett hívei. Az óbu-
dai hipermarket egy ha-
gyományos társasház-
hoz képest közel 5 szá-

zalékkal kevesebb ener-
giát használ fel és mint-
egy 10 százalékkal ke-
vesebb széndioxidot bo-
csát ki. 

A környezetvédelmi
elkötelezettség mellett
legalább ilyen fontosnak
tartják a környéken élõk
segítését, részt vállalva
mindennapjaikban, tö-
rekvéseikben, lehetõsé-
geikhez mérten problé-
máik megoldásában. A
szponzori tevékenység
mellett a helyi kezdemé-
nyezésekre és progra-
mokra is jelentõs össze-
get fordítanak évente.
Az új áruház elsõként
egy, a III. kerületben
mûködõ ifjúsági és
sportegyletet támogat. 

Tesco nyílt a Bécsi úton

Az óbudai üzletközpont megnyitóján John McCann, a Tesco áruházlánc magyarországi
vezérigazgatója és Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere vágta át a nemze-
tiszín szalagot

Ötszázezer forintot adományozott a Tesco-Global Zrt. a III. kerületi Ész-Agy Észak-bu-
dai Hagyományõrzõ Ifjúsági Kulturális és Sport Egylet Ganz Ifjúsági Mûhelynek

Megnyitotta kapuit a Bécsi úti Tesco áruház október 3-
án. Közel 200 új munkahelyet teremtett a hipermarket,
mely korszerû belsõépítészeti kialakításával, a környe-
zetbarát technológia alkalmazásával és modernebb
dizájnjával kiemelkedik a többi Tesco közül. Az áruház-
ban több mint 7 ezer négyzetméteren, folyamatos nyitva
tartással, mintegy 60 ezer termékkel várják a vásárlókat.

A Megyeri híd átadásával
egyidejûleg a BKV Zrt.
204-es jelzéssel új autó-
buszjáratot indított. 

A HÉV-állomás és
Rákospalota Kos-

suth utca között közle-
kedik a busz, a pesti ol-
dalon. Ahogy eléri a
Külsõ Váci utat, a 104-
es járattal közös útvona-
lon halad, Újpest köz-
pontjának érintésével
Rákospalotáig. Békás-
megyeren egyelõre a
HÉV-állomáson kívül,
csak Rákospalota felé
menet lesz két megálló-

ja: a szolgáltató háznál
és a Hadriánus utcánál.
Az elõzetes kalkulációk
szerint a 15 illetve a
16,2 kilométeres utat át-
lagosan 33, illetve 36
perc alatt teszik meg a
buszok. Az üzemidõ
várhatóan 4.30-tól 23
óráig tart majd, a menet-
sûrûség valószínûleg
20-30 és 60 perces lesz.

A Volánbusz Zrt. -
mint lapunkban már
megírtuk - a Szentendrei
útról a Megyeri hídon
vezette át dunakanyari
járatait, és csak iskolai
napokon közlekedtet né-

hányat Szentendre felõl
Békásmegyerig. Békás-
megyer és az Árpád híd
közötti vonalszakaszt
megszüntették. 

A 11-es úton Buda-
pestig közlekedõ járatok
csak az Újpest Városka-
puig járnak, ahol az Ár-
pád hídi buszállomáshoz
képest mind az utasok-
nak, mind a gépkocsive-
zetõknek sokkal kényel-
metlenebbek és kezdet-
legesebbek a körülmé-
nyek. Több közlekedési
szakember emelte fel -
sajnos nem elég hatéko-
nyan - a szavát az új

közlekedési rend ellen,
mert így megszûnik a tá-
volsági és elõvárosi
buszpályaudvarok kö-
zött az 1-es villamos ré-
vén fennálló közvetlen
kapcsolat. 

Lapunk úgy tudja,
hogy a Volánbusz telje-
sen fel akarja számolni
az Árpád hídnál lévõ
buszvégállomást. A pili-
si körzetbe a Bécsi úton
haladó járatok az utcán,
a szélsõ sávban parkol-
nának, és nem lenne
utaskiszolgáló létesít-
mény sem. 

Kertész István  

Eltûntek a sárga buszok a Szentendrei útról

Új buszjárat 
a Megyeri hídon

FOTÓ: DÖMÖTÖR LÁSZLÓ
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Mint arról hírt adtunk, az önkormány-
zat rendeletet hozott június végi ülé-
sén az üzletek éjszakai nyitva tartásá-
nak rendjérõl. Azóta többször módosí-
tották a szabályozást, mivel számos
észrevétel, javaslat érkezett az ön-
kormányzathoz a lakosoktól és a ven-
déglátóhelyek üzemeltetõitõl. 

Az MSZDP-frakció képviselõi
is elfogadták az eredeti elõ-

terjesztést a június 25-ei
tanácskozáson, de mint
Mihalik Zoltán frakció-
vezetõ lapunknak el-
mondta: a testület többsé-
ge azóta már kétszer vál-
toztatott az eredeti rende-
leten, úgy tûnik, újabb és
újabb vendéglátóegysé-
gek kerülnek az úgyne-
vezett bõvített idõsávba vagy kap-
nak mentességet. Mint megtudtuk,
már az elõzõ ciklusban is felme-
rült, miként lehetne szabályozni az
üzletek nyitva tartását. Aggályok is
megfogalmazódtak: beleszólhat-e,
s ha igen milyen módon az önkor-
mányzat a kereskedelmi egységek
mûködésébe?

Mihalik Zoltán rámutatott: a
rendelet elfogadását követõen,
júliusban és augusztusban azt ta-
pasztalták, a lakosság örömmel
fogadta a szigorítást, fõleg az
olyan házakban, ahol az épüle-
tekben lévõ boltok elõtt szeszes-
italt fogyasztottak egyesek, han-
goskodásukkal zavarták a pihen-
ni vágyók nyugalmát. A vendég-
látóhelyek tulajdonosaitól, üze-

meltetõitõl azonban
több kifogás érkezett a
rövidített nyitva tartást
illetõen, ezért módosí-
tották a szabályozást,
így mostanra már tizen-
négy egység került a bõ-
vített idõsávba.

Az MSZDP képvise-
lõi egyetértenek az ön-

kormányzat eredeti szabályozó
szándékával, azonban szerintük
az önkormányzat tekintélye folya-
matosan sérül, ha egyre több kivé-
telt tesz. Úgy érzik, szép lassan
felpuhult a „szeszrendelet”, s ha-
marosan értelmét veszti a szabá-
lyozás, ezért nem támogatták an-
nak további módosításait. K. M.

Egyre több a kivétel

Felpuhul a „szeszrendelet”?
Helyesen járt el a képviselõ-tes-
tület, amikor elfogadta az üzle-
tek éjszakai nyitva tartásának
rendjérõl szóló, jelentõs szigorí-
tásokat tartalmazó rendeletet. A
jogszabály a folyamatos és indo-
kolt lakossági panaszokra igye-
kezett megoldást nyújtani - hang-
súlyozta lapunknak adott nyilat-
kozatában Puskás Péter, a Polgá-
ri-frakció vezetõje.

A rendelet beveze-
tését követõen

az önkormányzat ve-
zetése folyamatosan
figyelemmel kísérte a
beérkezett észrevéte-
leket. Ezeket értékel-
ve a jogosnak ítélt
változtatási kérelme-
ket terjesztette módo-
sító javaslatok formájában Bús
Balázs polgármester a képvi-

selõ-testület elé. Úgy gondo-
lom, az önkormányzat vezeté-
sének az a feladata, hogy kép-
viselje a kerületben élõ polgá-
rok és a vállalkozók érdekeit
egyaránt. Ezt a feladatot a je-
len rendelet kapcsán meglehe-
tõsen nehéz teljesíteni, hiszen
vitathatatlan, hogy mindenki-
nek jár a pihenés, ugyanakkor
nem célunk a kerületi vállalko-
zók ellehetetlenítése sem. 

Elképzelhetõ, hogy a
jövõben is szükség lesz
a rendelet finomítására,
azonban ezt nem tar-
tom negatívumnak.
Szerintem akkor követ-
nénk el hibát, ha nem
ismernénk fel a rende-
let esetleges hiányossá-
gait, és görcsösen ra-

gaszkodnánk a saját elképzelése-
inkhez - mondta a frakcióvezetõ.

A lakosság és a vállalkozók
érdekeit is szem elõtt tartják

1 % 1 % 1 %. Az Óbudai Mûvelõdési Központ (új nevén Óbudai
Kulturális Központ) köszöni támogatóinak, hogy a személyi jö-
vedelemadó 1 százalékából 110 ezer 621 forintot kapott, melyet
eszközpótlásra használt fel.
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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 

Óbuda Békásmegyer Ön-
kormányzata valamint az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium a 2009. évre
kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási  hallgatók
számára, a 2008/2009.
tanév második és a
2009/2010. tanév elsõ fél-
évére.

A z „A” pályázatra
azok az önkor-

mányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási
hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatko-

zó keretidõn belül, álla-
milag támogatott, teljes
idejû (nappali tagozatos)
felsõfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben,
felsõfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

A „B” pályázatra azok
az önkormányzat terüle-
tén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû fiata-
lok jelentkezhetnek, akik
a 2008/2009. tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások, vagy
felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek,

és a 2009/2010. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási
intézmény keretében álla-
milag támogatott, teljes
idejû (nappali tagozatos)
felsõfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan kép-
zésben, felsõfokú szak-
képzésben kívánnak részt
venni.

Bõvebb információ: a
www.bursa.hu honlapon.

Pályázati kiírás és ûrlap
letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról vagy személye-
sen átvehetõ az önkor-
mányzat ügyfélszolgála-
tán. (Cím: Harrer Pál ut-
ca 2.)

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2008. október 31.

Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A békásmegyeri 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
illetve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fo-
gadja az ügyfelek bejelent-
kezését. Az interneten tör-
ténõ 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 pos-

tahivatal az ügyfélfogadá-
si idõvel azonos nyitva
tartással, valamint az iro-
dában található alkuszcég
segítségével az ügyfelek
megköthetik gépjármûvük
kötelezõ felelõsségbizto-
sítását is.

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

Az okmányirodában az
alábbi ügyek intézhetõk:

Békásmegyer (Med-
gyessy Ferenc utca 4.):
személyazonosító igazol-
vány; lakcímbejelentési
ügyek; útlevél; vezetõi en-

gedély; ügyfélkapu ügyin-
tézés.

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 parko-
lási igazolványa.

A nyitva tartási idõ
mindhárom irodában azo-
nos. Hétfõ: 10-tõl 18 óráig.
Kedd: 8-tól 14 óráig. Szer-
da: 8-tól 14 óráig. Csütör-
tök: 8-tól 14 óráig. Péntek:
8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés,
nyitva tartás az okmányirodákban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

A M a g y a r o r s z á g i
Crohn-Coli t ises

Betegek Egyesülete hív-
ta tagjait a demonstráci-
óra, azzal a céllal, hogy
elköszönjenek Dr. Dobó
István sebész fõorvos-
tól. Egyben ezzel a meg-
mozdulással a betegek
az egészségügyi döntés-
hozóknak is üzenni
akartak: a jelenlegi
helyzetet õk idézték elõ,
és õk is hagyták, hogy
bekövetkezzen.

Az érintettek között
gyorsan terjedt a hír: a
sebészeti osztály vezetõ-
je szeptember elején be-
adta nyugdíjazási kérel-

mét, amit a kórház veze-
tõsége elfogadott. Szep-
tember végén volt az
utolsó munkanapja, ezért
jöttek egykori betegei,
vagy azok szülei, hogy
megköszönjék mindazt,
amit értük tett. Bár ezt
nehéz szavakba önteni.
Az élet az, amit vissza-
kaptak, akkor, amikor azt
hitték többen is, már
nincs tovább… De volt,
mert egy ember szakmai
tudása, embersége, sajá-
tos stílusa, humora átse-
gítette õket legnehezebb
napjaikon. „A Dobó” -
ez a név fogalommá lett
a betegek, a hozzátarto-

zók körében. Egymás-
nak ajánlották, azzal,
csak hozzá érdemes for-
dulni. 

A búcsú napján a fõ-
orvost közrefogva, a be-
tegek meghatottan áll-
dogáltak a folyosón (ké-
pünkön), míg egyikük
felolvasta a mindannyi-
uk nevében megfogal-
mazott levelet: Köszön-
jük, kérjük, maradjon
még, szükségünk van
Önre, harcoljon tovább,
értünk…

Az úgynevezett egész-
ségügyi reform nevében
sok minden történt az el-
múlt két évben. Kórhá-
zak, osztályok szûntek
meg, vagy vonták össze
õket, aktív ágyból lett
ápolási, és hiába volt
minden tiltakozás, szak-
mai ellenérv. 

A Szent Margit Kór-
ház az átalakítások
egyik nagy vesztese. Ki-
váló, jól felszerelt nõ-
gyógyászati, szülészeti
osztálya volt, és olyan
sebészete, ahol az or-
szágban egyedülálló
módon láttak el egy spe-
ciális betegkört. Ha-

zánkban mintegy 25
ember küszködik gyul-
ladásos bélbetegséggel,
amelynek egyik sajátos-
sága, hogy bármikor
szükség lehet sebészeti
beavatkozásra. 

Dr. Dobó István, és a
Szent Margit Kórházban
dolgozó team e betegek
ellátásában ért el kiváló
eredményeket. Kezdet-
ben úgy volt, hogy a re-
form a sebészeti osztályt
is maga alá gyûri. Aztán
történt egy apró csoda:
egy civil szervezet ki-
harcolta, hogy legalább
tíz ágy megmaradjon.
Ennek élérõl távozik a
fõorvos, és ezt az egye-
sület tagjai már nem
tudták megakadályozni.
Csak reménykedhetnek,
hogy nem fordít végleg
hátat a gyógyításnak
szeretett, tisztelt orvo-
suk. 

S abban is bízhatnak,
hogy számukra hoz va-
lami kedvezõ változást
az Alkotmány Bíróság
legutóbbi döntése, mely
szerint a Szent Margit
Kórházban törvénytelen
volt az ágyszámleépítés.

Nyugdíjazták Dr. Dobó István sebész fõorvost

Veszélybe kerül a Crohn-betegek ellátása?
A Szent Margit Kórház fõbejárata elõtt emberek gyü-
lekeztek szeptember 30-án dél körül. A kellemes, õszi
napsütésben a forgalom a szokásos volt. Az intéz-
ménybe tartók, vagy az onnan jövõk kerülgették egy
ideig a kis csoportot, kiknek tagjai, kezükben virág-
gal hamarosan elindultak a sebészeti osztály felé.
Mert búcsúztatni jöttek.  Félve és értetlenkedve. Mi
lesz velük a jövõben? Kihez fordulhatnak segítségért,
ha ahhoz, akihez most mennek, már nem lehet? 

Cukorbetegek klubja
Békásmegyeren
Minden hónap harma-
dik szerdáján (október
15-én) 14-tõl 17.30 órá-
ig tartja összejövetelét
a Békásmegyeri Cukor-
betegek Klubja az Óbu-
dai Kulturális Központ-
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. Ez alka-
lommal szemészeti elõ-
adás és neuropáthiás
láb szûrése lesz hang-
villával. (Cím: Csobán-
ka tér 5.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bás-
tyai Frigyes természet-
gyógyász tart fórumot
az Óbudai Kulturális
Központ-Békásmegyeri
Közösségi Házban
(BKH). „A pánikbeteg-
ség és a depresszió” cí-
mû elõadásra október
28-án várja az érdeklõ-
dõket. (A belépés in-
gyenes. Cím: Csobánka
tér 5.) 

Reform élelmiszerekkel a diákok egészségéért
Keressük azokat a bio termelõket, egészséges, re-

form élelmiszereket gyártó, illetve forgalmazó kerü-

leti lakosokat, óbudai illetõségû vállalkozókat, cége-

ket, akik/melyek kereskedelmi mennyiségû bio, re-

form élelmiszer termékkel rendelkeznek, és szíve-

sen kapcsolódnának a városrész önkormányzati

oktatási intézményeiben a 2008/2009-es tanévben

bevezetendõ Iskolabüfé Programhoz.

Az egészséges táplálkozásra való figyelem felhívá-

sával, étkezési szokásaink megváltozásával a táp-

lálkozásból eredõ felnõttkori betegségek megelõzé-

sére is hangsúlyt kívánunk fektetni, elsõdlegesen a

tanulók körében.

Jelentkezni Kovács Judit egészségügyi fõtanácsos-

nál a 437-8968-as, a 06-30-326-9463-as telefon-

számon, vagy kovacs.judit@obuda.hu e-mail cí-

men lehet. A jelentkezés folyamatos.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Iskolabüfé program

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Gyertyák és virágok 
Polcz Alaine emlékére
A Magyar Hospice Ala-
pítvány munkatársai vi-
rágokkal, gyertyagyúj-
tással emlékeztek az
egy évvel ezelõtt el-
hunyt Polcz Alainre, a
magyar hospice moz-
galom alapítójára a Ke-
nyeres utcai Budapest
Hospice Ház kertjében
lévõ emlékhelynél októ-
ber 7-én.

Rendelési idõ
a sebészeten
Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. tájé-
koztatja a kerület lako-
sait, hogy a Csobánka
téri rendelõintézetben
2008. szeptember 1-jé-
tõl a sebészet és a
röntgen rendelés ideje:
8-tól 20 óráig tart.

Díjmentes
képzések
Ingyenes képzés állami
támogatással a köz-
igazgatásból elbocsá-
tott köztisztviselõk és
közalkalmazottaknak:
angol nyelvvizsga-elõ-
készítõ; szoftverüze-
meltetõ; ingatlanközve-
títõ és társasházkezelõ
egyben. (Jelentkezés:
Danuvia Stúdió Bt.,
1032 Budapest, Kiscelli
utca 80. Tel/fax: 250-
4813, e-mail: ds@danu-
viastudio.t-online.hu)

DélUtán
Idõsek és 45 év felettiek
díjmentes lelkisegély
szolgálata a 06-80-200-
866-os számon napon-
ta, hétvégén és ünnep-
nap is 18-tól 21 óráig
hívható. * Orvosi ta-
nácsadás minden má-
sodik szerdán. * Jogi és
betegjogi tanácsadás
minden hónap elsõ és
harmadik csütörtökén. *
Családi, párkapcsolati,
szomszédsági konflik-
tuskezelés (mediáció) a
06-30-377-9030-as
számon vagy e-mail-en:
mediacio@delutan.hu.

Az idõsek világnapja al-
kalmából rendezett szep-
tember 30-ai ünnepségen
Bús Balázs polgármester
köszöntötte a nyugdíjaso-
kat az Óbudai Kulturális
Központban. 

- Hatalmas hiányossá-
gokkal küzdünk, hiszen
ha nem is ünneplés, de
értõ figyelem, gondos-
kodás, vagy csak egy-
egy kedves szó az év
minden napján kijárna
idõs embertársainknak -
mondta Bús Balázs. 

Személyes gondolatait
megosztva úgy fogalma-
zott: „mindig régi idõk
követeiként tekint az idõ-
södõ emberekre, akik át-
élték, megszenvedték azt
a kort, amikor sokkal erõ-
sebb és hûvösebb volt a

történelem szele. A máso-
dik világháború és az azt
követõ ötvenes, hatvanas
évek komoly erkölcsi, és
esetenként fizikai állóké-

pességet követelt a kor
emberétõl. Az idõs embe-
rek történeteibõl áll össze
a történelem egy-egy sze-
lete.” A nyugdíjasottho-

nok lakói versekkel, szín-
padi elõadásokkal (ké-
pünkön) és kórusmûvek
éneklésével ünnepelték az
idõsek világnapját.

Mindennap figyeljünk rájuk!

„Az idõsödõ emberek a régi idõk követei”

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2008. szeptember 1-jétõl a
Vörösvári úti szakrendelõ-
ben is elkezdõdött a kardi-
ológiai szakrendelés.

R endelésvezetõ fõor-
vos: Dr. Balogh

Gyula. A szakrendelé-
sen dr. Monostori Enikõ,
dr. Tumpek Andrea, dr.
Haberényi Pál, dr. Tóth
Levente fogadja a szak-
rendelésre irányított be-
tegeket. A vizsgálatok
elõjegyzéssel történnek.
(Elõjegyzés: a 388-
9180/128 (mellék) tele-
fonszámon.)

A szakrendelésre -
akut rosszullét kivételé-
vel - beutaló szükséges.

Vizsgálatok: EKG;
terheléses EKG; fizikai
vizsgálat; szív ultrahang
vizsgálat; 24 órás EKG
monitorozás (HOLTER);
24 órás vérnyomás moni-
torozás (ABPM). Tevé-
kenységek: ritmuszavar,
szívbetegség gyanúja
esetén vizsgálat; pace-
maker-es betegek ellenõr-
zése, gondozása; hyper-

toniás betegek ellenõr-
zése/gondozása; gyógy-
szeres javaslatok (ked-
vezményes rendelhetõség
elbírálása).

Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi 

Szolgáltató Kht.

A Gyenes utca 20.
szám alatt nyílt

meg október 2-án az
autista gyerekeket segítõ
Flóra Alapítvány Gon-

dozási Központja, ahová
Óbudáról 25 család viszi
terápiára gyermekeit.
Czunyi Zsuzsanna, a
Flóra Alapítvány kurató-

riumi elnöke és Ádám
Éva, a civil szervezet
szakmai vezetõje mon-
dott köszöntõt a megnyi-
tón. (m. p.)  

Flóra Alapítvány

Autista gyerekek gondozási központja 
Kardiológia
szakrendelés

LAKÁSÜGYEK. Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely Ala-
pítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a
lakásvesztés megelõzéséért. Lakáscsere és -adásvétel
feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, ille-
ték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, -vétel, -csere
buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere, ajándékozási,
bérleti szerzõdések véleményezése. (Telefonos tanács-
adás, idõpont-egyeztetés hétköznap 12-tõl 14 óráig. Tel.:
06-20-269-9838-as telefonszámon.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_20.qxd  10/14/2008  2:09 PM  Page 11



2008/20. szám12
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

Célja: a városrészben mûködõ egyházi és civil
szervezetek által, a III. kerületi lakosság részére
az ünnep szellemiségében és hagyományai sze-
rint szervezett karácsonyi ünnepségek, rendez-
vények, valamint a rendezvények keretein belül
történõ, nem nagy összegû ajándékok kiosztásá-
nak támogatása.
A támogatás összege pénz- és utalvány formá-
jában nem használható fel.
A kérelmet a 8/1996.(IV.1.) ÖK. rendelet 21/D. §
(12) bekezdése alapján Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálko-
dási Bizottsága bírálja el.
A pályázati keretösszeg összesen: 8.000.000 Ft.
Az elnyerhetõ támogatás mértéke: az egyházi
és civil szervezetek a teljes költségvetés 70%-
ára, legfeljebb 200.000 Ft összegre pályázhat-
nak, melynek teljes összege karácsonyi ünnepsé-
gek szervezésére fordítandó. A program teljes
költségvetésének 30%-a, mint önrész meglét-
ének igazolása pályázati feltétel.
Az önrész meglétét banki kivonattal kell igazol-
ni.
Bér és személyi jellegû kiadásokra nem lehet pá-
lyázni.

A pályázathoz kötelezõen csatolni kell:
• kitöltött adatlapot a kötelezõ mellékletekkel; 
• igazolást az önrész meglétérõl; 
• igazolást, hogy a számlaszám tulajdonosa meg-
egyezik a pályázó szervezettel (bankszámla ki-
vonat vagy folyószámla szerzõdés másolata);
• a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vé-
telének három hónapnál nem régebbi igazolását.

Pályázati feltételek:
• hiánytalan elszámolás a tárgyévet megelõzõ
2 évben az önkormányzattól kapott egyéb tá-
mogatással;
• egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat
be, többes pályázat esetén valamennyi pályázat
érvénytelennek tekintendõ;
• a pályázaton azon Budapest, III. kerületben
mûködõ szervezetek vehetnek részt, amelyek
bírósági nyilvántartásba vétele legalább egy
éves;
• a pályázó szervezetnek és a megadott számla-
szám tulajdonosának egyezõnek kell lennie;
• a kérelmet kizárólag az erre a célra készített
adatlapon lehet benyújtani; 
• a határidõ után érkezett vagy hiányos kérel-
meket nem bírálják el;
• a fel nem használt támogatást 8 napon belül
vissza kell utalni az önkormányzatnak.
A pályázatról további felvilágosítást ad:
Tófejy Éva, Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata Civil- és Turisztikai Szolgáltató Irodájának
csoportvezetõje és dr. Baranyainé dr. Kántor
Andrea civil referens. (Cím: 1033 Bp., Hídfõ
utca 18. Telefonszám: 437-8674; e-mail: tofe-
jy.eva@obuda.hu, illetve
kantor.andrea@obuda.hu) 

A pályázat benyújtásának módja, 
határideje és helye:

Pályázni kizárólag az e célra rendszeresített
adatlapon lehet. Az adatlap átvehetõ a polgár-
mesteri hivatal szociális szolgáltató fõosztályá-
nak ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest,

Fõ tér 2.), illetve letölthetõ az önkormányzat
honlapjáról, a www.obuda.hu címrõl.
A pályázatokat 2 példányban (1 eredeti és 1
másolat) kell benyújtani. 
A pályázatot a fenti feltételeknek megfelelõ-
en kell benyújtani a polgármesteri hivatal
szociális szolgáltató fõosztályának ügyfél-
szolgálati irodáján (1033 Budapest, Fõ tér 2.).
Beadási határidõ: 2008. október 21-én 12 órá-
ig.
A nyertes pályázatok listája megtekinthetõ a
www.obuda.hu honlapon, valamint az Óbuda
Újság megfelelõ számában. A pályázat eredmé-
nyérõl minden pályázó a döntést követõ 15 na-
pon belül írásban kap értesítést.

Az elszámolás benyújtásának módja, 
határideje és helye:

A pályázóknak el kell számolniuk a támogatás
felhasználásáról a nyertes pályázókkal kötött
támogatási szerzõdésben foglaltak szerint
2009. január 31-ig. Az elszámolást egy pél-
dányban kell benyújtani az önkormányzat
civil és turisztikai szolgáltató irodájához.
(Cím: 1033 Bp., Hídfõ utca 18.)
Az elszámolásnak tartalmaznia kell: a támo-
gatási szerzõdés mellékletét képezõ elszámolá-
si adatlapon kívül a pályázaton elnyert összeg
felhasználását igazoló számlák, valamint a pá-
lyázat benyújtásakor önrészként igazolt, a
program teljes költségvetésének 30 %-át jelen-
tõ önrész felhasználását igazoló számlák becsa-
tolását, valamint minimum 1 oldal terjedelmû
szöveges beszámolót.

2008. évi karácsonyi pályázat a III. kerületben mûködõ egyházi és civil szervezeteknek
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA
Fogyasztóvédelmi iroda 
nyílt a belvárosban
A civil fogyasztóvédelmi
szakemberek személye-
sen fogadják az ügyfele-
ket a Fogyasztóvédelmi
Hatóság és civil szerve-
zetek összefogásával
mûködõ belvárosi irodá-
ban. Tájékoztatást ad-
nak, s ha kell, képviselik
a fogyasztókat a bepana-
szolt vállalkozások, érin-
tett hatóságok elõtt, illet-
ve továbbítják a kérelme-
ket, ha békéltetõ testüle-
tek elõtt folyó eljárásra
van igény.Az országszer-
te mûködõ irodák ingye-
nesen nyújtják szolgálta-
tásaikat, mûködési költ-
ségeiket az állam finan-
szírozza. (Az iroda címe:
V., Városháza utca 7.,
földszint 19.)

Balesetmegelõzési
kiadványok
Az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság Országos
Balesetmegelõzési Bi-
zottsága - a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõ-
en - az ország valameny-
nyi általános iskolája elsõ
osztályos tanulójának
„Üzenõfüzetet” és könyv-
jelzõt, a felsõ tagozatos
tanulóknak „Sulizsaru” ki-
adványt, a közlekedésre
nevelésben részt vevõ
pedagógusoknak pedig
„Pedagógus naplót” ké-
szíttetett. A kiadványok
szétosztása megtörtént.

Két autó és egy
biciklis ütközött
Súlyos baleset történt
szeptember 22-én dél-
után a Flórián téren. Két
személygépkocsi és
egy kerékpáros ütközött
össze. A biciklivel közle-
kedõt súlyos sérülések-
kel szállították kórház-
ba a mentõk.

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

FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ LAPSZÁMBÓL

„A legtöbb baleset okozó-
ja az emberi figyelmet-
lenség, és az olyan alap-
vetõ szabályok be nem
tartása, mint például az it-
tas vezetés és a biztonsági
felszerelések használatá-
nak elhanyagolása.

Sokan vezetnek
ittasan

Hazánkban a szeszes-
italtól befolyásolt állapot-
ban okozott balesetek
száma európai viszonylat-
ban mérve is magas. Míg
2000-ben átlagosan 100
balesetbõl 11,8-at okoz-
tak ittasan, 2007-re ez a
szám 13,2-re változott.
Elmondható, hogy átlago-
san minden nyolcadik
személysérüléses közle-
kedési balesetet ittasan
okozták. 

Magyarországon - a zé-
ró tolerancia egyik orszá-
gában - az ittas vezetõk
kiszûrése érdekében a vé-
letlenszerû légalkohol el-
lenõrzést (random breath
testing) alkalmazzuk.
2007-ben 1.400.000 alko-
holszondás ellenõrzés tör-
tént - átlagosan számítva
a lakosság közel 14 száza-
lékát vonták ellenõrzés
alá -, ebbõl mintegy
45.000 bizonyult pozi-
tívnak. Nagyságrendileg
ez azt jelenti, hogy az el-
lenõrzött jármûvezetõk
3,2 százaléka volt ittas.

A biztonsági
öv életet ment

A Közlekedéstudomá-
nyi Intézet felmérése
alapján hazánkban lakott
területen a kötelezettek 45
százaléka, lakott területen
kívül 50 százaléka, autó-
pályán pedig 63 százaléka
kapcsolja be a biztonsági
övet. 

A statisztikai adatok
alapján 2006-ban a közúti
balesetben megsérült,
gépjármûben utazók több

mint fele bizonyítottan
nem használt biztonsági
övet. Ennél rosszabb a
helyzet a gépjármûben
utazó, balesetben életét
vesztõ 889 személy eseté-
ben, akiknek nem keve-
sebb, mint 73 százaléka
(!), azaz 647-en nem kap-
csolták be az övet. A ta-
pasztalatok egyébként az
övhasználat folyamatos,
de lassú növekedését mu-
tatják, mely azonban még
mindig nem éri el a kívá-
natos szintet. 

Új szabályozás
A meghatározott célok

megvalósítása érdekében
mind a balesetmegelõzés,
mind a rendõri ellenõrzés
tekintetében a rendõrség
2008. évi tevékenységét a

közúti tragédiák létrejötté-
ben leginkább meghatáro-
zó szerepet játszó, sza-
bályszegõ, veszélyes köz-
lekedési magatartások
visszaszorítására összpon-
tosítja. Ezek a követke-
zõk: a sebesség nem meg-
felelõ alkalmazása miatt
bekövetkezett balesetek
számának csökkentése; *
a passzív biztonsági esz-
közök használatának fo-
kozása; * az ittas jármû-
vezetéssel szembeni szigo-
rú fellépés; * a gyermek-
balesetek megelõzése, a
helyes közlekedésre való
nevelés; * a gyalogos, ke-
rékpáros és a láthatóság-
gal kapcsolatos balesetek
csökkentése.

Idén január 1-jétõl szá-
mos olyan jogszabályi

változás történt, amely
hozzásegíthet minket ah-
hoz, hogy hazánk útjain a
közlekedés biztonságo-
sabbá váljon. 2008-as fel-
adataink közül az egyik
legjelentõsebb az új sza-
bályozás megismertetése
a közlekedõkkel, és a ha-
tóságok általi következe-
tes alkalmazása.”

(Következõ lapszáma-
inkban részletekben közöl-
jük, folytatjuk dr. Bencze
József rendõr altábornagy,
országos rendõrfõkapi-
tány írását - a szerk.)

Bencze József országos rendõrfõkapitány értékelése

Közlekedési korkép - körkép

P uskás Péter alpolgár-
mester nyitotta meg

az eseményt, melyen 15
általános iskolai és 3 kö-
zépiskolai csapat vett
részt. A rossz idõ miatt a
tervezett 9 állomás he-

lyett 6 állomáson fogad-
ták a diákokat. 

A versenyt mind a kö-
zépiskolás, mind az általá-
nos iskolás korosztályban
a Zápor iskola csapata
nyerte. Az általános iskolás

csapat tagjai: Román Ale-
xandra, Józsa Elena, Árvai
Péter, Hegyesi Ákos. A kö-
zépiskolás csapat tagjai:
Rostás Eszter, Pintér Niko-
lett, Ignácz Attila, Kõmû-
ves Balázs. Felkészítõ ta-
nár: Schadek Károly. 

A díjakat Puskás Péter
alpolgármester, a Fõvárosi
Polgári Védelmi Igazgató-
ság részérõl dr. Bojtor Gá-
bor alezredes adta át. 

A Záporosok nyertek

Katasztrófavédelmi verseny diákoknak

A Barátság Park Szabadidõ Centrumban a több éves ha-
gyománynak megfelelõen rendezték szeptember 25-én az
Óbudai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata és a Fõvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság III. kerületi Kirendeltsége szervezésében. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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M aréknyi sereggel
igyekszünk meg-

oldani a miskolcnyi te-
rületû városrészben fel-
merülõ problémákat, hi-
szen állományi létszá-
munkat számos elvonó
tényezõ, esemény csök-
kenti idõrõl idõre. Ezért
jutottunk arra az elhatá-
rozásra, hogy minden-
képpen nagyobb hang-
súlyt fektetünk a meg-
elõzésre, mellyel köz-
vetett módon visszaszo-
ríthatjuk a bûncselek-
ményeket. Egy szegedi
alkotócsapattól sikerült
beszereznünk egy na-
gyon jó szemléltetõ fil-

met, mely a tipikus bûn-
cselekményeket és azok
kivédést mutatja be. A
DVD szerzõi jogvéde-
lem alatt áll, a
v e t í t é s h e z
szükséges for-
rás kifizetésére
ígéretet kap-
tunk a helyi ön-
kormányzat ve-
z e t é s é t õ l .
Amint az enge-
dély a kezünk-
ben lesz, megkezdhet-
jük bemutatását az Óbu-
da Televízióban, a ké-
sõbbiekben pedig a fia-
talokat leginkább érintõ
kérdéseket feldolgozva

az iskolákban - mondta
lapunknak Feró Attila.

Trükkös lopások,
utcai rablások,
lakásbetörések

A III. kerületben leg-
gyakrabban elõforduló
trükkös lopások sértet-
tei rendre idõs, védtelen
emberek. A bûnözõk ki-
használják, visszaélnek
azzal, hogy áldozataik
egy más kor szülöttei.

A jóhiszemû
nyugdíjas né-
nik és bácsik
többnyire gon-
dolkodás nél-
kül nyitják az
ajtót bárkinek.
A bûnözõk leg-
g y a k r a b b a n
k ö z m û c é g e k

munkatársának, önkor-
mányzati ügyintézõnek,
rendõrnek adják ki ma-
gukat. Mindennapossá
vált, különösen a lakó-
telepeken, hogy magu-

kat Vízmûvesnek kiadó
bûnözõk bejutnak az
idõs emberek lakásába
azzal, hogy csõtörés
van a házban. Amíg
egyikük a konyhában
eltereli a lakó figyel-
mét, társai már össze is
szedik a fellelhetõ érté-
keket. Álrendõrként,
police feliratú pólóban,
a nyugdíjszelvényt és a
bankjegyeket kérik el.
Utóbbiakat azzal az
ürüggyel, hogy hami-
sak és be kell szolgál-
tatni azokat. Ál önkor-
mányzati dolgozók
desszerttel és más aján-
dékokkal érkeznek, kü-
lön támogatások ígére-
tével. A nyugdíjasok
természetesen semmi
rosszat nem feltételez-
nek, csak a tolvajok tá-
vozását követõen ve-
szik észre, hogy eltûnt a
pénzük, ékszerük. 

Ne engedjünk 
idegent a lakásba!

Mindezek ellen úgy
védekezhetünk a legjob-
ban, hogy idegeneket
csak a közös képviselõ-
vel, vagy telefonon tör-
tént leellenõrzésük után
engedünk a lakásba, és
egy legolcsóbb ajtólán-
cot szereltetünk fel az
ajtóra. Az idõs emberek
gyerekei, unokái nagy
felelõsséggel tartoznak
az idõs emberek felé.
Mindenképpen segíteni-
ük kell õket, legyen szó
az elõvigyázatosság
hangsúlyozásáról, az
említett lánc felszerelé-
sérõl, vagy arról, hogy a
telefonba beprogramoz-
zák a rendõrkapitányság
telefonszámát, és írják
is ki feltûnõen ugyanezt
a készülék mellé, akár
elriasztásképpen is.
Hogyha mégis megtör-
ténne a baj, az észlelést
követõen ne nyúljanak
semmihez, mert azzal
rontják a felderítés esé-
lyét! Nézzenek ki az ab-
lakon, hátha látják az el-
követõket, esetleg a

gépkocsijukat, amivel
közlekednek. Ezzel egy-
idõben hívják a rendõr-
séget, kiérkezésükig,
pedig egy papírlapra je-
gyezzenek fel minden
lényeges dolgot, sze-
mélyleírás, gépkocsi
színe, esetleg rendszá-
ma. 

Fiataloktól 
MP3 lejátszót,
telefont lopnak

A fiatalok sérelmére
leggyakrabban saját kor-
osztályukból követnek
el bûncselekményt. Ál-
talában két-három, 13-
15 éves fiú támad meg
egyedül sétáló gyereket.
Többnyire MP3 leját-
szót, nagy értékû mobil-
telefont követelnek,
kényszerítik ki azok át-
adását, akár verés árán
is. Ez ellen csak úgy le-
het védekezni, ha kisebb
értékû készülékekkel en-
gedik el a szülõk gyere-
keiket. Szürkület után
forgalmasabb helyen
közlekedjenek, lehetõ-
leg többedmagukkal.
Mindez a megelõzés ré-
sze, emellett természete-
sen a járõrök folyamato-
san járják a kerületet.
Legutóbb egy fiatalok-
ból álló bandát állítottak
elõ, akinek tagjai ellen
folyik a nyomozás. 

A statisztikák adatai
szerint a békásmegyeri
lakótelepen jelentõsen
visszaszorultak a bûnel-
követések, szabálysérté-
sek a térfigyelõ kamera-
rendszer telepítése óta.
Jelenleg Belsõ-Óbudán
követik el a legtöbb
bûncselekményt. Éppen
ezért legközelebb ebben
a körzetben tervezi ka-
merák kihelyezését az
önkormányzat vezetése,
a III. kerületi Rendõrka-
pitányság munkatársai-
nak javaslatára. 

(Legközelebb a gép-
kocsi-feltörésekrõl, -
lopásokról olvashatnak
bõvebben.) 

Szeberényi Csilla

Sorozat a leggyakoribb bûncselekményekrõl és megelõzésükrõl

Mit tehetünk áldozattá válásunk ellen?

Az utóbbi idõben mind töb-
bet riasztják a tûzoltókat
égõ kukákhoz és felgyúj-
tott mobil WC-khez. 

• A Kabar utcában
szeptember 20-án egy
mûanyag szemetest, az
Erdõalja úton október
23-án egy mobil WC-t
kellett eloltani. 

• A Selmeci utca egyik
lakásában a lakó elesett,
és nem tudott ajtót nyit-
ni a mentõknek szep-
tember 22-én. A tûzol-
tók az ablakon keresztül
hatoltak be hozzá a la-
kásba és adták át az ápo-
lóknak. 

• Ugyanezen a napon
a Zipernowsky utcai is-
kola udvarán fészkelõ
darazsakat kellett eltá-
volítaniuk, majd a Hajó-
gyári-sziget K-hídi bejá-
ratához riasztották õket,
mert a közeli pontonstég
egy része, illetve a rá-
épített bódé égett. 

Gyújtogatók dolgoztatják a tûzoltókat

A bûnmegelõzés lehetõségeirõl, a legjellemzõbb bûn-
cselekményekrõl és azok kivédésérõl széleskörû isme-
retterjesztésbe fogott a III. kerületi Rendõrkapitány-
ság vezetése. Lapunk hasábjain idõrõl idõre egy-egy
témakörrõl olvashatnak. Szakértõink segítségével
igyekszünk tanácsot adni: milyen esetben mi a teen-
dõ? Alábbiakban Feró Atilla rendõr alezredes, kapi-
tányságvezetõ-helyettes ismerteti a városrészben
mostanában leggyakrabban elõforduló eseteket.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Festészeti kiállítás
A T-Art Alapítvány tag-
jainak képeibõl összeál-
lított festészeti kiállítást
Bakonyvári M. Ágnes
mûvészettörténész nyit-
ja meg október 16-án
19 órakor az Óbudai
Kulturális Központ San
Marco Galériájában.
Szaxofonon közremû-
ködik Pozsár Eszter
elõadómûvész. (Megte-
kinthetõ október 31-ig,
hétköznapokon 9-tõl 16
óráig a San Marco 81.
szám alatt.)

A megtorlás 
„1956. november 4. - A
megtorlás” címmel nyílik
kiállítás 1956 emlékére
október 22-én 18 órakor
az Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. A kiállí-
tást megnyitja Szentmi-
hályi Szabó Péter. Ren-
dezõ Kuczka Péter. Köz-
remûködnek: Kiss Erika,
Oberfrank Pál. (Cím:
Csobánka tér 5.)

Festmények 
a Symbolban
Csáy Attila festõmûvész
tárlata október 22-tõl
látható a Symbol Art
Galériában. (Nyitva: hét-
fõtõl péntekig 12-tõl 19
óráig. Cím: Bécsi út 56.)

Orgonaestek 
„A reneszánsztól napja-
inkig” címû koncertso-
rozat következõ elõadá-
sán Jakab Hedvig orgo-
namûvész ad hangver-
senyt november 2-án
18 órai kezdettel a bé-
kásmegyeri evangéli-
kus templomban. A re-
pertoárban többek közt
XVI. és XVII. századi
darabok és Bach szer-
zemények szerepelnek.
(A belépés díjtalan.
Cím: Mezõ utca 12.)

Reneszánsz
mozaikok 
Solymos Tamás Géza
festõmûvész rene-
szánsz ihletésû kiállítá-
sa november 30-ig láto-
gatható a Békásmegye-
ri Könyvtárban. (Cím:
Füst Milán utca 26.)

Nagyszabású Születésnapi
Szalonnal ünnepelte 20.
évfordulóját október 1-jén
az Óbudai Társaskör. 

A z elsõ mûsorrészt a
Budapesti Vonó-

sok indították Csaj-
kovszkij Vonósszere-
nádjának méltóságteljes
hangjaival. A mûsorve-
zetõ Czigány György dr.
Merényi Judittal beszél-
getve idézte fel a múltat.
A zenei illusztrációkról
Petrovics Emil, Szakály
Ágnes, Farkas Rózsa,
Bovay Károly és a fiatal
Löwenberg Dániel gon-
doskodott. Az irodalmi
idézeteket Kulka János
tolmácsolta. 

A mûsorblokk végén a
Társaskör egykori és mai
dolgozói köszöntötték dr.
Merényi Juditot és
Wéber Évát, átadtak ne-
kik egy-egy személyre
szóló réztáblával ellátott
széket, ezzel is jelképe-
sen biztosítva örökös he-
lyüket a Társaskörben. 

Mandur László, a par-
lament alelnöke pedig
az Országgyûlési Érem
Arany fokozatát nyúj-
totta át a nemrégiben
nyugdíjba vonult igaz-
gatónõnek. 

A pezsgõs koccintás
után alkalom adódott a
Társaskör múltját bemu-
tató kis kiállítás megte-
kintésére is. 

A második részt a
Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar fémjelezte. Rolla
János, az együttes hang-
versenymestere mesélt a
közös programokról, él-
ményekrõl. Batta And-
rás, a Zeneakadémia
rektora, ezúttal mint mû-
sorvezetõ faggatta Bara-
nyi Ferencet az Opera-
mesék, és Fehér And-

rást, a „Mibõl lesz a cse-
rebogár” címû nagysike-
rû sorozatok házigazdáit. 

A könnyedebb mûfajok
sem maradhattak ki az
összeállításból. Az estét a
Budapest Ragtime Band
(képünkön), a Kék Duna
Koncert-szalonzenekar,
valamint Hámori Ildikó,
Kiss Mari és Dunai Tamás
fergeteges mûsora zárta.

Dr. Merényi Juditot az Országgyûlési Érem Arany fokozatával tüntették ki

Jubileumi mûsor az Óbudai Társaskörben

Barcsa Dániel meseilluszt-
rációit, „Mátyás király és
a székely ember” címmel
láthatták a Békásmegyeri
Könyvtárban. 

A Békásmegyeren
élõ, alkotó Barcsa

Dániel két mesegyûjte-
ményének illusztrációi-
ból készült válogatást te-
kinthették meg a Békás-
megyeri Szabó Ervin

Könyvtárban. 2005-ben
jelent meg „Üstökös De-
meter” címû kötete, mely
25 csíki székely népme-
sét tartalmaz. „A nevetõ
Erdély” címû tréfás me-
segyûjtemény a Kráter
Mûhely gondozásában
látott napvilágot 2006-
ban, s még ebben az év-
ben Budapest-díjat nyert
a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon.

Meseillusztrációk Mátyásról
Balázs Tibor költõ, iroda-
lomtörténész, könyvkiadó
szerzõi estjére várják az
irodalomkedvelõ közönsé-
get október 16-án 18 órára
az Óbudai Kulturális Köz-
pont- Békásmegyeri Kö-
zösségi Házba. 

A szerzõvel Gyimesi
László költõ be-

szélget „Ábel tornya” cí-
mû verseskötetérõl, „A
fogfájós vaddisznó” cím-
mel megjelent gyermek-
verseskötetérõl, valamint
A romániai magyar lét-
költészet 1919-tõl 1989-

ig tartó idõszakát feldol-
gozó tudományos mun-
kájáról. Az irodalmi est
elõtt Lantosné Grubits
Gizella óbudai festõmû-
vész alkotásaiból nyílik
kamarakiállítás. (Cím:
Csobánka tér 5.)

Markó-Keveházi: Emberi Himnusz címû mûvét lát-
hatják a Magyar Fesztivál Balett és a Nemzeti Ba-
lett táncmûvészeinek elõadásában, október 17-én
és 18-án 19.30 órakor a Mûvészetek Palotája Bar-
tók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Zene:
Beethoven IX. Szimfóniája. Közremûködik: Rálik
Szilvia, Wiedemann Bernadett, Fekete Attila, Ko-
vács István (ének), a Nemzeti Énekkar és az Óbu-
dai Danubia Zenekar. Vezényel: Héja Domonkos.

Szerzõi est Békásmegyeren

Emberi Himnusz

„SOK KICSI…”Laczó Ta-
más festõ-mûvésztanár
alkotásai „Sok kicsi…”
címmel nézhetõ meg a
Fodros Galériában. (A ki-
állítás november 14-ig,
hétköznapokon 16-tól 20
óráig látható a Fodros utca
38-40. szám alatt.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Jubileumi kiállítás nyílt
„Száznegyven éves a Bu-
dapesti Vízmû” címmel az
Aquincumi Múzeumban. A
helyszínválasztás nem vé-
letlenül esett Aquincum-
ra, a terület természetes
vizekben igen gazdag. 

M ár az I. században
a Dunántúlra ér-

kezõ rómaiak Aquin-
cumnak nevezik a vá-
rost. Vízvezeték-rend-
szert, fürdõt is építenek
saját kényelmük érdeké-
ben. Zsigmond, Mátyás,
II. Ulászló vízvezeték-
hálózatot építtetett ki a
budai vár ellátására. A

XVIII. század elején új-
jáépül, bõvül a város
vízvezeték-rendszere.
De még a XIX. század
közepén is. Sok bérház-
ban az udvaron ásott ku-
takból hordják a laká-
sokba a vizet, vagy „a
Duna vízhordogatóktól”
szerzik be a lakók. Ez
számos járványhoz ve-

zet és sürgõs megoldást
igényel. 

A Fõvárosi Közgyûlés
felkérésére 1868 január-
jában Pestre érkezik
William Lindley angol
mérnök (Európa harminc
városában alakított ki
vízvezeték-rendszert),
hogy a közgyûlés felké-
résére elkészítse az ideig-
lenes pesti vízmû terveit. 

A mai Parlament he-
lyén 1868-ban dugaty-
tyús gõzgépes és du-
gattyús szivattyús beren-
dezésekkel megépül a
vízmû. Innen számítjuk
Pest, majd a fõváros víz-
ellátásának történetét. A

XIX-XX. században a
fõváros fejlõdésével pár-
huzamosan fejlõdik a
vízszolgáltatási rendszer
is. Bõvítések során gra-
vitációs csatornák, Duna
alatti vezetékek, alagu-
tak épülnek, és elkészül
Budán a békásmegyeri
gépház, valamint a
Szentendrei-szigeten a

vízkivételi kúttelep-
rendszer. Megépül a pes-
ti oldalon a káposztásm-
egyeri vízmû. Az 1930-
as években bevezetik a
vízmérést, megkezdik a
vízmérõ órák gyártását.
Ezzel megteremtõdött a
gazdaságos üzemeltetés
alapja. A második világ-
háborút követõ helyreál-
lítások után 1947-ben a
fejlesztés is megkezdõ-
dött, megépül a csepeli
vízmû, a gellérthegyi
80.000 köbméteres víz-
tározó. 2007-re elkészült
a budafoki víztorony.

Ma már a fõváros víz-
ellátása teljesen automa-

tizált, így mennyiségi,
minõségi és biztonsági
szempontból egyaránt
megnyugtató hátteret
nyújt Budapest vízellá-
tásához. (A kiállítás ok-
tóber 31-ig látható az
Aquincumi Múzeum te-
rületén.)

Kép és szöveg:
Dömötör László

Víz, víz, tiszta víz

140 éves a Budapesti Vízmû

Idõszaki kiállítás nyílt a
Kulturális Örökség Napjai
alkalmából, szeptember
20-án az Aquincumi Mú-
zeum Szentendrei úti új
kiállítási épületében. A
tárlat a Kr. e. 4. század-
ban a Közép-Duna völgyét
elfoglaló és négy évszá-
zadon keresztül megszáll-
va tartó kelta népesség
Budapest területén elõ-
került régészeti hagyaté-
kát mutatja be.

A kelták nagy létszá-
mú és harcias népe

a Rajna-vidékrõl vándo-
rolt ide, gyõzelmeit el-
sõsorban vasból készült
félelmetes fegyvereinek
köszönhette. Gazdag ré-
gészeti emlékanyaguk a
kelta kovácsok, bronz-
mûvesek, ötvösök és fa-
zekasok nagy mester-
ségbeli tudásáról tanús-
kodik. A kelták történe-
tének néhány lényeges
eseményét, az egyes tör-
zsek neveit és szokásai-
nak vázlatos leírását az
ókori, latin és görög
nyelvû írott források
õrizték meg.

Az 1. században bekö-
vetkezett római meg-
szállás vetett véget a

kelták önálló létének, és
attól kezdve a római ko-
ri Pannonia provincia
bennszülött õslakossá-
gát képezték. Anyagi
kultúrájuk nyomai a 2.
század közepéig kimu-
tatható a területen.

A kiállítás anyaga
részben az 1900-as
években feltárt Gellért-
hegyi, tabáni és békás-
megyeri késõ kelta kori
(Kr. e. 1. századi) tele-
pekrõl származik, rész-
ben pedig a legújabb
ásatások eredményeire
épül. Láthatók a Csepel
szigeti temetõbõl szár-
mazó legszebb ékszerek
és fegyverek, valamint a
Rácfürdõ és Nagytétény
(a Campona építésekor)
területén elõkerült tele-
pülések jellegzetes tár-
gyi emlékanyaga is. A
kiállításhoz egy enteriõr
is tartozik, mely a kora-
beli lakóépületekben ta-
lálható tûzhely, tároló-
és fõzõedények segítsé-
gével igyekszik bemu-
tatni a kelta házak belsõ-
terét. 

(Megtekinthetõ 2009.
március 31-ig, a Szent-
endrei út 135. szám
alatt.)

Kelta régészeti emlékek

Kelta edények

A megújult Óbudai Múzeum és Könyvtár gyûjteményi anyagának gyarapításához,
és új állandó kiállításaihoz keresi Óbuda, Csillaghegy, Békásmegyer területérõl 
a két világháború közötti idõszak, az 1960-as, 1980-as évek, valamint az
óbudai ipar történetének tárgyi emlékeit, eredeti dokumentumait.
• Az intézmény múzeumi fotótára gyarapításához várja azokat az eredeti fotog-
ráfiákat, melyek az 1970-es évek elõtt készültek Óbudán, Csillaghegyen és
Békásmegyeren.
A felajánlott fényképeket, tárgyakat állományba veszik, kiállításokon való bemu-
tatás esetén az adományozó nevét feltüntetik. (Érdeklõdni az Óbudai Múzeum
és Könyvtár 250-1020-as telefonszámán lehet.)

Gyarapítanák gyûjteményüket

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Akerületi informatikai
hálózat kiépítésével

párhuzamosan, 1997-ben
kezdõdött a rendszer keze-
lõinek képzése. Manapság
már természetes Óbuda-
Békásmegyeren, hogy egy
kerületi intézmény munka-
társai az ügyek döntõ há-
nyadát számítógépen inté-
zik. Az igények növekedé-

se miatt a KSZKI 1999-
ben bekapcsolódott a pe-
dagógus továbbképzõ
rendszerbe, majd ugyanitt
elkezdõdött az ECDL-
képzés 2002-ben. Egy év-
vel késõbb akkreditált
ECDL vizsgaközpont mi-
nõsítést kapott a KSZKI. 

- Saját hallgatóinkon kí-
vül gimnáziumok tanulóit
is vizsgáztattuk. A pedagó-
gusok, diákok mellett fo-
lyamatosan szervezzük a
lakosok tanfolyami képzé-
sét, vizsgáztatását is. Intéz-
ményünk egyúttal 2006.
szeptemberétõl akkreditált
felnõttképzési intézmény.
Elképzeléseinkkel, tevé-
kenységünkkel idõközben
egybecsengett a Neumann
János Számítógép-tudo-
mányi Társaság múlt évi
felhívása, programja - tette
hozzá Hont János. 

A szervezet Digitális
Esélyegyenlõség elneve-
zéssel indított mozgalmat.
Cél, hogy rövid idõn belül
mindenki teljes értékû tag-
ja lehessen az információs
társadalomnak. A digitális
esélyegyenlõség megte-
remtése az életminõség és
a versenyképesség jelentõs
javulását eredményezi. Fi-

gyelembe kell venni, hogy
a fogalom alatt nemcsak a
PC- és internet-haszná-
lathoz szükséges tudást,
képességet értjük ma már.
Egy hálózatra kapcsolt
számítógép önmagában
nagyon kevés ahhoz, hogy
valaki megtalálja a számá-
ra releváns információkat,
szolgáltatásokat. Az újfajta
tudás elsajátításához nyújt
hathatós segítséget a
KSZKI oktatóközpontban
induló, mindenki számára
elérhetõ tanfolyam. 

Egyelõre kevesen tud-
ják, milyen mértékben
könnyíti meg a hétközna-
pokat az elektronikus, rö-
viden e-ügyintézés lehetõ-
sége. Elegendõ az adóbe-
vallás elektronikus úton
való benyújtására, a bank-
kártyás, internetes vásár-
lásra, repülõjegy foglalás-

ra, az önkormányzati por-
tálok nyújtotta lehetõsé-
gekre, a kátyúbejelentésre,
az elektronikus aláírás
igénylésére, a biztosítások
kötésére gondolni. 

- Programunkat az e-
Irástudásért Alapítványon
keresztül valós piaci sze-
replõk is támogatják, így
a Raiffeisen Bank Zrt.,
mely Önkormányzatunk
számlavezetõ bankja is, a
Netrisk.hu Elsõ Online
Biztosítási Alkusz Kft.,
amely egy internetes biz-
tosítási portált üzemeltet,
és a Microsoft Magyaror-
szág Kft., amely a KSZKI
kerületet átfogó informa-

tikai rendszerének is tá-
mogatója. Együttmûkö-
dést alakítottunk ki továb-
bá a III. kerületi Okmány-
irodával is, ahol soron kí-
vüli ügyfélkapu regisztrá-
ciót biztosítanak majd a
tanfolyamot elvégzõ hall-
gatóknak. Ezzel a konst-
rukcióval jelentõsen
csökkenhettek a képzés
költségei, így a jelentke-
zõk igen kedvezõ áron,
mindössze 1.800 forintért
(200 forint/óra) vehetnek
részt a tanfolyamon -
mondta a KSZKI igazga-
tója. - A tanfolyami cso-
portokat a jelentkezések
sorrendjében töltjük fel.
Bõvebb információt a
www.kszkioktat.hu ol-
dalon, illetve a 437-4070-
es telefonon kaphatnak az
érdeklõdõk.

Sz. Cs.

Pénz, idõ, fáradság takarítható meg

Könnyen megtanulható az e-ügyintézés
Egyedülálló lehetõséget kínál a számítástechnikai tudását
gyarapítani kívánó lakosoknak a Digitális Esélyegyenlõ-
ség Programhoz kapcsolódva a Költségvetési Szerveket
Kiszolgáló Intézmény (KSZKI). Az úgynevezett e-ügyinté-
zés elsajátításával ugyanis rengeteg idõt, energiát, ko-
rábban fölöslegesen kidobott pénzt takaríthatnak meg a
vállalkozó szellemûek. A tanfolyamról Hont János, az in-
tézmény igazgatója nyilatkozott lapunknak.

Az intézmény óbudai épületében csak idén több mint 4 millió forintot fordított az ön-
kormányzat új oktatóterem kialakítására, számítógépek vásárlására

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tan-
tárgyból, akár naponta is. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Elõzetes: az önkormányzat
Pedagógiai Szolgáltató In-
tézete, „A pályaválasztás
idõszerû kérdései” cím-
mel fórumot szervez szü-
lõknek november 11-én 17
órától.

A z érdeklõdõk megis-
merkedhetnek a pá-

lyaválasztás aktuális kér-
déseivel, a fõváros közép-
fokú oktatási rendszeré-
nek átalakulásával. Elõ-
adó: Sárik Zoltán, a Mérei
Ferenc Fõvárosi Pedagó-
giai és Pályaválasztási Ta-
nácsadó Intézet igazgató-
ja, a téma szakértõje.

Az elõadás után lehe-
tõség nyílik egyéni kon-
zultációra, személyre
szabott szaktanácsadásra.

A nagy érdeklõdésre
való tekintettel kérik,
hogy részvételi szándé-
kukat november 6-ig te-
lefonon, a 368-9400-ás
vagy a 250-8988-as szá-
mon, e-mailben a
pszi@kszki.obuda.hu
címen jelezzék.

(Helyszín: Pedagógiai
Szolgáltató Intézet, Szé-
rûskert utca 40.; Ka-
szásdûlõn, a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általá-
nos Iskola mellett.)

A z Aelia Sabina Ze-
ne-, Képzõ- és

Táncmûvészeti Iskola,
Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény (régi nevén
Aelia Sabina Zeneiskola,
korábban III. kerületi Ze-
neiskola) idén ünnepli
négy rendezvénnyel meg-
alakulásának 40. évfordu-
lóját. Az elsõ hangverseny

október 19-én 16 órakor
kezdõdik a Szent Péter és
Pál Fõplébánia-templom-
ban, ahol Bach, Händel,
Vivaldi, Popper és An-
talffy-Zsíros Dezsõ mûvei
hangzanak el. Közremû-
ködnek az iskola tanárai
és diákjai. (Részletes mû-
sor a www.aeliasabina.hu
honlapon.)

Az Óbudai Harrer Pál Általá-
nos Iskola hagyományos
sport és kézmûves családi
napot tartott, melyen átad-
ták az új mûfüves pályát. 

Az esemény az egész-
séges életmód jegyé-

ben szervezõdött. Támo-
gatói voltak a Naszálytej
Zrt., a Biopont Kft., a Pisz-
ke Pékség és a Ludwig &
Mentesi Pékség, melyek
számos egészséges finom-
sággal kedveskedtek a ta-
nulóknak és a vendégek-

nek. A sportvetélkedõk
(asztalitenisz, falmászás,
kapitánylabda, sor- és vál-
tóversenyek) mellett RSG
bemutatót és közös aero-
bik órát rendeztek a diá-
kok bevonásával, a
Montevideo Wellness
Központ jóvoltából. 

A családok szebbnél
szebb kézmûves munká-
kat készítettek: gyön-
gyöt és pólót vasaltak,
képkeretet dekopázsol-
tak, üveget festettek, hí-
meztek.

Pályaválasztási fórum szülõknek

Koncertekkel ünnepelnek 

40 éves az Aelia Sabina Zeneiskola

Fitt nap a Harrerban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskolaelõkészítõ
a Bárcziban
Játékos iskolaelõkészítõ
foglalkozások indulnak
októbertõl a Bárczi Gé-
za Általános Iskolában.
A foglalkozások idõpont-
ja: minden csütörtö-
kön 16-tól 16.45 óráig.
A foglalkozások díja:
2000 Ft/hó/fõ. Foglalko-
zásvezetõ: Jakus Tibor
fejlesztõpedagógus.

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.

Elõkészítõ 
középiskolába
készülõknek
Kerületünk kiváló kö-
zépiskoláiba készülõ,
leendõ 4-6-8 osztályos
tanulóknak elõkészítõt
tartanak magántanárok
minden délután és
szombat délelõtt Óbu-
dán. Folyamatos bekap-
csolódás, maximum 2-3
fõs kiscsoport. (Tel.:
06-20-946-2027.)

Thalész-Kör

1 % 1 % 1 %
A „Jó munkát cserké-
szek!” Alapítvány
(adószám: 19703093-1-
41) az adófizetõk 2006.
évi személyi jövedelem-
adójából számlájára a
2007-ben beérkezett
319 ezer 27 forint fel-
ajánlást a 831-es Szent
Kristóf cserkészcsapat
ez évi táborozásainak
önrészére, felszerelé-
sek beszerzésére, illet-
ve rendezvényeinek és
portyáinak költségei fe-
dezésére fordította.

Második éve díjazzák Óbu-
da „Jó tanuló, jó sporto-
ló” diákjait. Az Óbuda Ösz-
töndíjat azok a fiatalok
kaphatják, akik a tanulás-
ban és a sportban is ki-
emelkedõ eredményeket
értek el az elõzõ tanév-
ben.

P uskás Péter alpol-
gármester, az Óbu-

da-Békásmegyer Sport
Közalapítvány (ÓBSK)
részérõl dr. Hargitay
András olimpiai bajnok
úszó köszöntötte a fiata-
lokat szeptember 26-án
a Városháza tanácster-
mében.

Puskás Péter Óbuda
sportéletének fellendü-
lésérõl beszélt, majd
gratulált a diákoknak.
Dr. Hargitay András bá-
torító szavakkal ösztö-
nözte a diákokat továb-
bi eredmények elérésé-
re. Felhívta a figyelmet
a tanárok és az edzõk
munkájának fontossá-
gára. 

Puskás Péter és dr.
Török Ottó, az ÓBSK
elnöke adta át az emlék-
lapokat és az ajándéko-
kat a díjazottaknak. 

A tavaly alapított ösz-
töndíjjal az önkormány-
zat kiemelten támogatja
azokat a tanulókat, akik
példaként állíthatók tár-
saik elé kiemelkedõ ta-
nulmányi és sportered-
ményeikkel. A 10 hóna-
pig folyósított 5000 fo-
rintos ösztöndíjra a 7.-

tõl a 12. évfolyamig pá-
lyázhatnak a kerületben
élõ és tanuló ifjak. Idén
is a lányok voltak több-
ségben és a kajak-kenu
maradt a slágersportág.

A 2008/2009-es tanév
Óbuda Ösztöndíjasai

Árpád Gimnázium:
Fónagy Júlia (kajak-ke-

nu); Fónagy Veronika (ka-
jak-kenu); Kohlhoffer
Fanni (ritmikus-gimnasz-
tika); Bánlaki Zita (röp-
labda); Tallás Ákos (ví-
vás); Novák Réka (kajak);
Zlatnik Gergely (kajak).

Óbudai Gimnázium:
Szabonyi Fanni ((ka-

jak-kenu); Csontos Csa-
ba (kajak-kenu); Papp
Dániel (kajak-kenu);
Eperjesi Zsolt (kajak-
kenu); Német Benedek
(kajak); Pfister Erik
(labdarúgás).

Kerék Általános Isko-
la és Gimnázium:

Bálint Gáspár (kenu);
Szabó Adrienn (atléti-
ka); Hodosi Danielle
(röplabda); Milovits Jú-
lia (röplabda); Szabó Tí-
mea (atlétika).

Veres Péter Gimnázi-
um:

Gonda Borbála (ví-
vás); Gleich Barbara
(labdarúgás); Kolczo-
nay Anna (vívás); Biha-
ri Patricia (atlétika).

Fodros Általános Is-
kola:

Braun Boróka (kajak);
Metz Zsófia (kajak-ke-

nu); Veréb Dóra (kajak).
Pais Dezsõ Általános

Iskola:
Pálfi Bence (kenu);

Mátyás Mercédesz (ka-
jak).

Harrer Pál Általános
Iskola:

Fábián Fanni (röplab-
da).

Andor Ilona Ének-
Zenei Általános Iskola:

Szolnoki Zsófia (röp-
labda).

Krúdy Gyula Általá-
nos Iskola:

Hajdú Fanni (csel-
gáncs).

Mezei Péter

Szép volt lányok, szép volt fiúk!

Óbuda Ösztöndíjas diákok

Elõzetes: a hagyományok-
hoz híven idén is Amfiteát-
rum Kupát rendeznek az Ár-
pád Gimnáziumban novem-
ber 14-én 12 órától, immá-
ron 15. alkalommal.

Anevezõ iskolák két
ötödikes és két ha-

todikos tanulóból álló
csapatot indíthatnak. A
diákok egyénileg írják
meg a feladatlapot, az el-
ért pontszám összege
lesz az iskola eredménye.

Újdonság, hogy a szer-
vezõbizottság az ünnepi
évforduló alkalmából a
korábbi 250 tanuló he-
lyett, mintegy 400 fiatal-
nak biztosítja a verse-
nyen való részvételt. 

Az általános iskolás di-
ákok egyénileg is jelent-
kezhetnek. A jelentkezési
lap és egyéb információk
megtalálhatók az Árpád
Gimnázium honlapján:
www.arpad.sulinet.hu,
illetve érdeklõdni az
amfikupa@arpad.suli-
net.hu címen lehet.

A verseny után külön-
bözõ izgalmas, látvá-
nyos és kreatív progra-
mok (teaház, filmvetí-
tés, kézmûves fog-
lalkozás, interaktív
társasjátékok, ké-
miai és fizikai kí-
sérletek, vetélke-
dõk) várják a gye-
rekeket az ered-
ményhirdetésig.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

XV. Amfiteátrum Kupa az Árpádban

Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Budapest,
Ágoston utca 2/A. Tel.: 388-7776) 1 fõ óvodapeda-
gógust vesz fel.
Az állásra benyújtható pályázatok beérkezési ideje:
2008. október 24-e. Az állás betöltésének napja:
2008. november 3, szerzõdéssel 2009. augusztus
31-ig.
Pályázati feltételek: önéletrajz; magyar állampolgár-
ság; büntetlen elõélet; megfelelõ felsõfokú képesí-
tés; továbbképzésekrõl bizonyítvány másolatok;
elõnyt jelent „Az óvodai nevelés a mûvészetek esz-
közeivel” címû program ismerete. (A pályázatokat
postai úton kérik benyújtani Szalontai Edit óvodave-
zetõ részére a fenti címre.)

Óvodapedagógus felvétele

FOTÓ: MEZEI PÉTER
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Apróhirdetés

� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, 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 SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
�Tv-, videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. III.ker. Kabar u. 5.
(Keresse a piros táblás szervizt.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
�FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.:349-3918,
06(30)948-2175, www.betoresvedelem.com 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁLLÍ-
TÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig,
zongora, páncélszekrény. Tel.: 06(30)948-2206 
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 

� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítá-
sa. Tel.: 251-4912  
�Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, szúnyogháló szerelése, javítása, gurt-
nicsere, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409
� Bútorkárpitozás ingyenes szállítással,
garanciával, komoly referenciákkal. Óriási
szövetválaszték! Tel.: 06(20)943-5434

�Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06-20-961-6153.
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�Redõny, reluxa, szúnyogháló szerelését vál-
lalom. Felmérés ingyenes. Tel.: 06(70)341-9489
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás, szõ-
nyegpadlózás, gipszkartonozás, villanyszere-
lés, vízszerelés! Tel.: 06-30-960-4525.
�Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkák-
kal, ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782,
06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Homlokzati hõszigetelés, téliesített tech-
nológiával, kiegészítõ munkákkal, árkedvez-
ménnyel. Tel.: 06(20)591-1367
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Takarítás nonstop! Irodák, lépcsõházak,
magánlakások, iskolák rendszeres-alkalman-
kénti takarítása! Felújítások utáni takarítás.
Gyorsan, pontosan! Tel.: 06-30-960-4525.
�Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
�Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
�LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes taka-
rítással, PARKETTALERAKÁST, -csis-
zolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisipa-
ros. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588

�Takarítás! Magánházak, társasházak, iro-
dák rendszeres-alkalmankénti takarítását vál-
lalom. Tel.: 06(30)263-4632
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Társasházkezelés - valódi érdekképvise-
let, empátia. Vállalkozók pályáztatása. Bevé-
telnövelés lehetõségei. Lakóközössé pénz-
ügyi tájékoatása negyedévenként. Tel.:. 240-
4209; 06(20)920-7166
� Asztalos munkák, konyhaszekrény,
garderobe, egyéb kisbútorok, nyílászárók ké-
szítése, javítása. Egyedi faborítások, (WC)
boltív, lambéria. Tel.: 06(70)943-1294
� Gázszerviz garanciával! Több évtizedes
gyakorlattal, megbízhatóság Horti-Dávid Var-
sa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; (242-3286)
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rend-
szeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
�Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06-30-954-9554.
�Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok elõt-
ti képviselettel, felelõsségbiztosítással gazda-
sági társaságok, egyéni vállalkozók részére.
Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Kõmûves és épületburkoló  kisebb-na-
gyobb munkákat vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhá-
rítás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Kõmûves munkákat kisebbeket burkolat,
csempe, vakolat és festésjavításokat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel.: 06(70)291-2637
�Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, szalag-
függöny-, 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
�VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
�Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774

� Gyógypedikûr! Benõtt köröm kezelése.
Paraffinos kézápolás-ízületi panaszokra is!
Szentendrei út 6-8. a Raktár u.-i buszmegálló-
nál. Bejelentkezés: 06(30)307-5818
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
�Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál. III. ker. Tavasz u. 7. Tel.:
06(20)481-4646
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Szél u. 10. Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675
� Frissítõ masszázs otthonában! Elsõ alka-
lom  akár ingyen! Tel.: 06(30)382-6029
� Hasi panaszok, puffadás, hasi görcsök,
hasmenés, székrekedés teljes körû kivizsgálá-
sa, szûrõvizsgálatok: labor, ultrahang, gyo-
mor-vastagbél tükrözés. Cím: Gastro MED
Kft. 1024 Bp. Margit krt. 5/b. Tel.: 315-0531
du.; 06(70)340-8777; www.gastromed.hu
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szent-
endrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig,
illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
�Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõ-
szerda 15-17 óráig. Dr.Suhajda Kornélia. Be-
jelentkezés: 317-0631

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
�Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)

� Olasz, orosz, angol diplomás nyelvtanártól
minden szinten. Tel.: 06(30)587-8329
� Matematika-fizika (vizsga) felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� KUNG-FU magánoktatás: önvédelem,
utcaiharc harcmûvészet, legendás tapadóskéz,
életerõ technikák mindenkinek. Tel.:
06(20)920-3624
� Gyakorlott angoltanár, tanítást, korrepe-
tálást vállal tavalyi áron Bogdáni útnál. Tel.:
06(20)554-9525
� Spanyolnyelvtanítás minden szinten ked-
vezményekkel és angolnyelvtanítás kezdõ
szinttõl, tolmácstól. Mobilszám: 06(30)941-
0922
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410

� 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

Oktatás

� Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati ma-
gánrendelését megkezdte. Hely: Duna
Medical Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelé-
si idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972

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

Egészség

�Társasházak, Lakásfenntartó Szövetkeze-
tek teljeskörû képviselet, üzemeltetése. Kizáró-
lag könyvelés is! Referenciák, 19 éves mûkö-
dés a III. kerületben. Tel.: 367-1373; 367-1853

� Lakatosmunkát mindennemût válla-
lok. Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó
korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javí-
tást. Tel.: 243-3294, 06(20)9424-943

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

� 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

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

� 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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� Francia angol tanítás beszédcentrikus a
III. kerületben, minden korosztálynak. Érd.:
06(20)245-6970
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Kémia, biológiatanítás középiskolai taná-
nál. Tel.: 06(30)264-5648
� Angol tanítást vállal anyanyelvi szinten
beszélõ 30 éves gyakorlattal angol nyelvterü-
leten. Tel.: 06-26-323-273; 06(30)421-7096
� Németet tanít, Pók utcai lakótelepen ta-
nárnõ, kezdõtõl nyelvvizsgáig. Tel.:
06(20)285-0713
� Német nyelvoktatás, kezdõtõl nyelvvizs-
gáig, érettségire  felkészítés, beszédcentrikus
módszerrel, dipl. nyelvtanárnál. Tel.: 240-
3907 vagy 06(30)302-1551
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Általános iskolások matek- magyar korre-
petálása a Flóriánnál. Tel.: 06(30)664-6904
� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
miatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553

� Beépíthetõ tetõtereket keresünk felújítás
ellenében. Referencia: www.diszkoszkft.hu
Tel: 06-20-461-03-07
� Építési telket keresünk vételre. Tel: 06-20-
461-03-07

� III. Szõlõ utcában 2001-ben épült I. em-i,
felújított, 30 nm-es, hangulatos garzon eladó.
Ára: 13,4 MFt. Tel.: 06(20)971-3335, 316-
9408, www.startingatlan.hu
� II. Zöldlomb utcában III. em-i (nincs lift),
63 nm-es, fiatalos, 1 + 2 félszobás, panorámás
lakás loggiával 23.9 MFt-ért eladó. Tel:
06(20)932-5005, 316-9408, www.startingat-
lan.hu
� III. Kerék utcában V. em-i (lift), 68 nm-
es, háromszobás panellakás, szigetelt, belül is
felújított házban 14,2 MFt-ért eladó. Tel:
06(20)971-3335, 316-9408 www.startingat-
lan.hu
� III. Római-parton eladó igényes kivitele-
zésû, 10 éves, 310 nm-es, 2 nappali, 5 háló-
szoba ikerházrész, 500 nm-es intim kerttel,

garázzsal. Irányár: 95 MFt., tel.: 316-9408,
06(20)935-0018   www.startingatlan.hu
� III. kerület Pacsirtamezõ utcában 90 m2-
es igényes üzlethelyiség üzletnek, irodának,
rendelõnek kiadó. Tel.: 06(30)929-7669
� Tulajdonostól III. Vitorla utcában 80 nm-
es lakás eladó négyemeletes házban. Tel.:
06(30)567-4767
� Érdligeten kis családiház 70 m2-es
mûhellyel eladó, vagy békásmegyeri csere ér-
dekel harmadik emeletig. Ár: 14,2 mill. Tel.:
06(30)263-4632
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� Flórián térnél felújított, világos konyhás,
vízórás, azonnal költözhetõ, 2 szobás, 51 nm-
es panellakás, tulajdonostól eladó. Irányár:
11,3 MFt. Tel.: 06(20)471-6948
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� 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.
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó
ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-
0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Jutalékmentes ingatlanközvetítés, ingye-
nes hirdetés feladással, az ország egész terü-
letén. www.magánszemélytõl.hu. Tel.: 242-
4760; 06(30)219-7722;
� Békásmegyeren HÉV-hez közel 2 szobás,
étkezõs, III. emeleti panellakás eladó. Tel.:
06(30)443-4148
� Óbudán keresek tégla vagy panel örökla-
kást, (felújítandót is) 30-70 m2-ig. Tel.:
06(20)311-8232; 06(70)520-2992
�Rómain cseréptetõs házban 73 m2-es panel-
lakás 17,9 mFt-ért eladó: Tel.: 06(30)992-2984
� Flórián közelében, 52 nm-es, kétszobás,
világos konyhás lakás eladó 10.800.000-ért.
Tel.: 06(20)311-8232; 06(70)701-3755
� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatla-
nokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosí-
tással. Tel.: 06(20)803-5735
� Eladó a Kunigunda u.-ban, jó közleke-
désnél, egy 260 m2-es, két lakásos családiház,
napenergiát hasznosító fûtõrendszerrel, 3 ál-
lásos garázzsal. Az ingatlan két családnak,
irodának, rendelõnek, mûteremnek is alkal-
mas. Iá.: 82,5 MFt.Telefon: 06(30)550-5953
� Eladó Csillaghegyen egy 2 szobás,
cirkófûtéses, kiváló állapotú házrész, 309 m2

saját kerttel, garázzsal, tárolóval. A tetõtérben
tovább bõvíthetõ. Irányára 18 MFt. Telefon:
06(30)550-5953
� Eladó a békásmegyeri lakótelep hegy fe-
lõli oldalán, a Margitliget utcában egy 2. eme-
leti, déli fekvésû, világos konyhás, erkélyes,
felújítandó 31 m2-es garzon. Irányára 8,5
MFt. Érd.: 06(30)550-5953.
� Ingatlanirodánk kizárólag a III. kerület
Csillaghegy, Békásmegyer, Ófalu és Óbuda
ingatlanjainak közvetítésével foglalkozik a
Bálint 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
� Óbudai megbízható ingatlaniroda eladó-
kiadó ingatlanokat keres.  Tel.: 242-4760,
06(30)219-7722

�� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700,06(20)359-5918
�� MEGBÍZHATÓ profi gépírót, számlázót
érettségivel felvesz Temetkezési Iroda. Tel:
06-1-3227078
�� Nyugdíjas építészmérnököt alkalmaznék
tervezés elõtti feladatok elvégzésére. Tel: 06-
20-94-18-633

�� Szentendrei úton lévõ 200 m2-es nagyke-
reskedelmi egységbe üzletvezetõt keresünk.
Érd. 06(20)319-5881
�� Római lakótelepen szépségszalonba, ven-
dégkörrel rendelkezõ fodrászt és mûkörmöst
keresek. Tel.: 06(20)959-2133
�� Budakalászi exkluzív szépségszalonba
kozmetikust és mûkörmöst keresek.  Érd.:
06(30)250-7598
�� Biztonsági õrök jelentkezését várom, épít-
kezések õrzésére Budapest területén, szállás
megoldható. Tel.: 06(20)216-2338; 243-2876
��Alapítványi óvoda óvodapedagógust és daj-
kát felvesz. Tel.: 367-3620; 06(20)262-2430

� Középkorú csecsemõgondozónõ gyer-
mekfelügyeletet és takarítás vállal heti 1-2 al-
kalommal, megbeszélés szerint. Tel.:
06(30)398-0416

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Kárpótlási jegyet legmagasabb áron vásá-
rolok, azonnali készpénzfizetéssel. Tel.: 06-
20-575-14-11, 33-42-620
�� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,

hagyatékot díjtalan kiszállással, azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
�� Aquaphor csúcsminõségû víztisztítók el-
adók. www.aquaphor.hu Tel.: 06(20)370-
4764; 06(30)676-7746

� Csillaghegyen irodának kiadó 100 négy-
zetméteres, színvonalas, önálló emletrész.
Kényelmes parkolás, kellemes környezet.
Tel.: 06(30)297-1497
� Frekventált helyen, 20 nm raktárhelyiség  a
Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� A Vízimolnár közben IKER-GARÁZS két
bejárattal tarósan BÉRBEADÓ! 27 nm, áram,
hideg- és melegvíz, lefolyó bent van. Tel.:
06(20)383-3640
� Garázs kiadó a Légió utcában. Tel.:
06(20)968-3685

� 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 galé-
ria honlapján. lakatos@mconet.hu
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� 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
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S u 12.
átjáróban. Tel.:266-0849
� Magánszemély vásárol antik és kortárs
festményt, szobrot, ezüst és arany tárgyat,
szõnyeget, bútort. Tel.: 06-70-229-12-00

� Fodrászoknak! Kolosy üzletházban 4
munkahelyes, teljesen berendezett üzlet ki-
adó-eladó. Érdeklõdni: 06(20)942-6883

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

Számítógép

� 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

�� Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõ-
állásban zöldség osztályára áruátvevõ-cso-
magoló munkatársakat azonnali kezdéssel.
Saját gépkocsi elõny! Önéletrajzokat a
gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-mail cím-
re várjuk.

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

Állás

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Piacvezetõ multinacionális cég
vezérigazgatója részére keresünk bérbeadó,
minõségi, luxus családi házat 3 éves idõtar-
tamra. Start Ingatlan Kft. T: 316-9408

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi ingat-
lanok specialistája. Irodáink: Vörösvári-
Vihar u. sarok, faépület: 439-1999; Euro-
Center, galériaszint: 242-5599; www.oi.hu

� Flórián térnél, téglaházban, 50 nm-es
igényesen felújított, egyszobás, világos,
konvektoros, elsõ emeleti lakás eladó. 16,8
millió Ft. Tel.: 06(20)933-3064

�Békásmegyer dunai oldalán I. em-i, 1+2
fél szoba, étkezõs, szépen felújított lakás el-
adó. Iá. 10,5 mFt. Tel.: 06(30)949-1835

� 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

� 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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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.

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
helyiség(ek) vételárát, a fizetés módját és
feltételeit. A pályázó ajánlatát a benyújtási
határidõtõl 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.

Az érvényesen benyújtott pályázatokat
az önkormányzat tulajdonosi és közbeszer-
zési bizottsága 2008. november 30-ig elbí-
rálja, annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntart-
ja jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel
a tenderbontást követõen tovább tárgyal-
jon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot 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

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

Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésé-

vel kapcsolatos gondjaikkal hívják az

Impress Lapkiadót a 267-0525-ös, a 267-
0524-es vagy a 411-0266-os telefonszá-

mon.

E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu

Ha nem kapja a lapot!
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Hegedõs László: Rongylabda ok-
tóber 17-én, 18-án 19 órától. *
Szophoklész: Antigoné október
20-án, 21-én 19 órai kezdettel. *
Weöres Sándor:A holdbeli csóna-
kos október 25-én 11 órakor. *
Mimus Hungaricus - Karsai János

pantomimmûsor október 26-án 15
órától. (A jegyek ára 1800 forint,
gyerekelõadásokra 800 forint.
Jegyrendelés: Zanotta Veroniká-
nál a 226-2918-as vagy a 06-30-
327-8791-es számon, valamint
terszinhaz@mail.datanet.hu)

Térszínház 
(1033 Budapest, Fõ tér 1. Tel./fax.: 388-4310. Honlap: www.terszinhaz.hu)

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.
„ANNÁL JOBB ITT, MINÉL
ROSSZABB” Beszélgetések a
‘80-as évek undergroundjáról
október 22-én 19 órától.

ZENÉS-MESÉS SZÍNHÁZ A
tücsök és a hangyák, a Tram-
bulin Színház bemutató elõ-
adása október 15-én 10 és
14.30 órai kezdettel.
CSALÁDI VASÁRNAPOK
Kippkopp és Tipptopp, a Nefe-
lejcs Bábszínház elõadása ok-
tóber 19-én 10 órától. * Fábián
Éva mesél, utána játszóház ok-
tóber 26-án 10 órakor. (A je-
gyek ára: 600 forint, családi
jegy /5 személy részére/ 2.400
forint.)
SIRTOS - GÖRÖG TÁNCHÁZ
Az Iliosz Táncegyüttes tagjai-
nak segítségével ismerkedhet-
nek a tánclépésekkel október
19-én és 26-án 18-tól 19 óráig.
Ezt követõen három órás, ze-
nés 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.)
TORNÁK Callanetics torna
szerdán 18, Pilates torna szer-
dán és pénteken 19 órától. 3 az
1-ben torna-alakformálás-ger-
incgimnasztika-intimtorna pén-
teken 18 órakor. (Bõvebb infor-
máció Maár Györgyitõl a 06-30-
954-0036-os telefonszámon.)
KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS
Az Óbudai Kulturális Központ-
ban (ÓKK) mûködõ fiókkönyv-
tár nyitva tartása: hétfõn, szer-
dán és pénteken 13-tól 19 órá-
ig, kedden 10-tõl 16 óráig. (Te-
lefonszám: 368-8384.)

Óbudai Kulturális Központ
- Csillaghegyi Közösségi Ház

(1039 Budapest, Mátyás király út 13-15. 

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

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉK Mese
társasjátékok a Sziluett Mûhellyel
október 16-án 16 órától.
APRÓK TÁNCA Táncház kicsik-
nek és nagyoknak. A talpalávalót
Kiss László és barátai húzzák ok-
tóber 17-én 16.30-tól 17.30 óráig.
(Belépõ: 800 forint.)
KERECSENFÉSZEK Az õstörté-
neti és értékõrzõ mûhelyben
Drabik János elõadása október
19-én 15 órai kezdettel.
BONBON MATINÉ Hangszerek a
tarisznyából - Kobzos Kiss Tamás
énekmondó és lantmûvész elõadá-
sa október 22-én 10 és 14 órától.

EVERGREEN NIGHT - CHICA-
GO CLUB Meghívás az 1930-as
évek amerikai gengszter klubjába
október 18-án 18 órai kezdettel.
Welcome drink a pult alól. (Belépõ-
díj: 2000 forint.)

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)

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

ÓLOMKATONÁK. Homoki Gyula magángyûjtõ 2000 ólomkatonából álló kiállítása no-
vember 11-ig tekinthetõ meg a Békásmegyeri Közösségi Házban. A különbözõ korokat
reprezentáló terepasztalokon az Árpád kortól az 1848/49-es szabadságharcig követhe-
tõ nyomon történelmünk és eleink nagy csatái

A Petite Messe Solennelle
címû Rossini darabot októ-
ber 29-én 19 órai kezdettel
hallhatják az Óbudai Társas-
körben.

Aközelgõ Minden-
szentek és Halottak

napjához kapcsolódik
Rossini utolsó nagyszabá-
sú mûvének, a Petite
Messe Solennelle-nek az
elõadása. A különleges
hangszerelésû - harmóni-
um társul a zongorához -,
és a címben rejlõ „kicsi”
jelzõre terjedelménél fog-
va alaposan rácáfol a
mintegy 70-75 perces mi-
se. Az elõadók között ta-

láljuk a Magyarországon
sem ismeretlen svéd Bia
Levint, a szegedi operatár-
sulat kiváló fiatal éneke-
sét Cseh Antalt, és az el-
múlt években a jazz és a
szórakoztató zene mûfa-
jában maguknak rangot
kivívó Falusi Mariannt és
László Boldizsárt. A kivá-
ló szólistákhoz az Óbudai
Kamarakórus (karnagy
Erdõs Ákos) társul. A kü-
lönleges hangversenyt
Hajdú Sándor vezényli.
Közremûködnek: Neu-
mark Zoltán zongorán,
Szöllõsy Judit harmóniu-
mon. (A Társaskör címe:
Kiskorona utca 7.)

Harmónium társul a zongorához

Rossini mise 

„Rushdie és a Mesék Tengere”
címmel Greskovits Endre mûfor-
dító mutatja be Salman Rushdie
világát október 16-án 17 órától a
Platán Közmûvelõdési Könyv-
tárban. (Cím: Arató Emil tér 1.)

Irodalmi kávéház 

Elõzetes: harmadik alkalommal
rendeznek társasjátékversenyt az
Árpád Gimnázium aulájában no-
vember 8-án. 

A fiatalok díszes táblák, kár-
tyák, korongok és lapkák

között tehetik próbára taktikai és
stratégiai képességeiket: vasúti
hálózatokat hozhatnak létre, le-
gendás üzleteket köthetnek (két
szikla egy birkáért), vagy kincse-
kért kutathatnak a föld belsejé-
ben. A versenyre 7-12. osztályos
diákok nevezését várják a szer-

vezõk. A nap folyamán minden-
ki négy játékban versenyez, az
eseményen Catan, Carcassonne,
Alhambra, Wikinger, Aranyásó,
Zug um Zug, Pislog és Korridor
szerepel. A különféle játékokban
elért helyezéseket pontokra vált-
va alakul ki a végleges sorrend,
és ennek megfelelõen találnak
gazdára az értékes társasjáték-
nyeremények. 

Minden érdeklõdõnek figyel-
mébe ajánlják a jelentkezési fel-
tételeket is tartalmazó honlapot:
www.homoludens.extra.hu

Társasjáték Határok Nélkül 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Õsz
Rejtvényünkben Tóth Árpád fenti címû versébõl
idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõle-
ges 21. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: A. U.
Á.). 13. A kávé õshazája. 15. Lágy fém. 16. Idegen sík-
ság. 17. Cet betûi keverve. 18. N. L. O. L. 20. Vesztesek-
re vetik ki a háború után, névelõvel. 21. V-vel az elején:
óvás. 22. Röviden toldotta. 24. Belül bujkál! 25. Eladó
angolul. 27. Megszorul. 28. Brit tölgyfa. 29. Honvédel-
mi Minisztérium. 30. Liba egynemû betûi. 31. Németes
elõny fordítva. 32. Nagytermetû régi dunai hal, mely
megfordult. 33. Ausztráliai növény. 36. Napkitörés visz-
szája. 38. Mohácsi járás. 39. Benn gurul! 40. Public
Relation. 41. Néma valaki! 42. Zuglói utca. 43. Gépjár-
mûit. 45. Névelõs évszak. 47. Egyfajta újkeletû bérlés-
forma. 49. R. R. A. 50. A-val a végén: ritka nõi név. 51.
Egyfajta idõbeli rendszeresség. 52. Félig adakozik! 53.
Fosztóképzõ. 54. Duplázva Zola egyik mûve. 55. Reptet.
FÜGGÕLEGES: 1. Máltai, spanyol autók jele. 2. En-
ni adok neki. 3. … Kidman. 4. Amerigo …, magyar
származású olasz képzõmûvész volt. 5. Ágyrugózat
eleje! 6. Ursa …, Kisgöncöl. 7. Pall …, dohányáru már-
ka. 8. Ilyen a rossz kapus, két szó. 9. Dátumrag. 10. Itt-
rium, foszfor, kén és uránium vegyjele. 11. Kenj be
olajjal. 12. Csücskei. 19. Gaál István filmje. 21. Az idézet második
rész (zárt betûk: E. F. G. É. N.). 22. Tellur, bór és kálium vegyjele.
23. Osztrák, albán és thaiföldi autók jele. 26. Tele angolul, fordítva.
31. Vízhajtó gyógyszer. 32. Odúszerû üreg, névelõvel. 33.
Elkunyizok. 34. Nagy táncos rendezvény, névelõvel. 35. Nagyhatal-
mú keleti ember, fordítva. 37. Elhibázza régiesen. 40. Angol kalóz.
43. Orosz Irén megfordítva. 44. Rendszer, sorrend Londonban. 46.
Angol vonal. 48. Éppen, tájszóval. 52. Kiejtett mássalhangzó névelõ-
vel. 54. Rövid New York. 56. Latin kötõszó.              Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon október 28-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbuda Újság, A tiszta forrás feliratú bögrét sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. Az október 1-jén megje-
lent, „Szüret” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „A lombhul-
láskor vigaszunkra eljön a víg szüret megint”.
Bögrét nyertek: Nagy Lajosné 1037 Budapest, Gyógyszergyár ut-
ca 67. III/11.; Szolnokiné Kuszbel Mária 1034 Budapest, Bécsi út
98. IV/1.; Veres Mihályné 1037 Budapest, Királylaki út 45. 

Minervacom Kft. 
Eurocenter Bevásárlóközpont
1032 Bécsi út 154.

Az „Ivan Csonkin közkatona élete és különleges kalandjai” címû, 1994-
ben készült filmet (rendezõ: Jirí Menzel) október 22-én 19 órától vetítik
az Óbudai Társaskörben. Az elsõsorban közép- és fõiskolás érdeklõ-
dõkre számító Szolidart Vizuális Mûhely Egyesület filmklubjában tema-
tikus vetítésekkel és a hozzájuk kapcsolódó elõadásokkal, beszélgeté-
sekkel kívánja megvalósítani a vizuális nevelést, orientációt. A Meghí-
vott elõadók: Mátyás Péter és Bárdos Csaba filmesztéták. (Cím: Kisko-
rona utca 7. A belépés ingyenes.)

Filmklub diákoknak a Társaskörben

HALÁSZLÉFÕZÕS, KENUS, RÓMAI GÁLYÁS ÉVADZÁRÓ A VÍZITELEPEN. Sát-
rakat állítottak, tüzet gyújtottak, halászlét és magyaros csirkepapri-
kást készítettek, majd csapra vertek egy söröshordót az Óbudai Sport-
egyesület Vízitúra Szakosztályának tagjai október 5-én a Rozgonyi Pi-
roska utcai vízitelepen. A finom ebéd elfogyasztása után a megvalósult
programokról, a téli túratervekrõl, és a jövõ évadról beszélgettek a
résztvevõk, akik végül felfedezõútra indultak a római gályával

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Képviselõ-testüle-
tének 49/2008. (IX. 30.) ren-
delete1 egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Hatv.) 1. § (1) bekezdé-
sének felhatalmazása alapján az épít-
ményadó, valamint a telekadó beveze-
tésérõl az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A képviselõ-testület adómegál-
lapítási jogkörében eljárva az önkor-
mányzat illetékességi területén a va-
gyoni típusú adók közül az építmény-
adót és a telekadót határozatlan idõre
vezeti be.

1. Építményadó
Adókötelezettség
2. § (1) Adóköteles az önkormányzat
illetékességi területén lévõ építmé-
nyek közül a lakás és nem lakás céljá-
ra szolgáló épület, épületrész (a továb-
biakban együtt: építmény).
(2) Az építményadó alkalmazásában
az építményhez tartozik az építmény
rendeltetésszerû használatához szük-
séges - az épületnek minõsülõ épít-
mény esetén annak hasznos alapterü-
letével, épületnek nem minõsülõ épít-
mény esetén az általa lefedett földrész-
lettel egyezõ nagyságú - földrészlet.
(3) Az adókötelezettség az építmény
valamennyi helyiségére kiterjed, an-
nak rendeltetésétõl, illetõleg hasznosí-
tásától függetlenül.
Az adó alanya
3. § (1) Az adó alanya az, aki a naptá-
ri év elsõ napján az építmény tulajdo-
nosa. Több tulajdonos esetén a tulaj-
donosok tulajdoni hányadaik arányá-
ban adóalanyok. Amennyiben az épít-
ményt az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett vagyoni értékû jog terheli, az
annak gyakorlására jogosult az adó
alanya (a tulajdonos, a vagyoni értékû
jog jogosítottja a továbbiakban együtt:
tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írás-
ban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban a tulajdo-
nosok az adóalanyisággal kapcsolatos
jogokkal és kötelezettségekkel egy tu-
lajdonost is felruházhatnak.
(3) Társasház, garázs és üdülõ esetén a
tulajdonosok önálló adóalanyok, a kö-
zös használatú helyiségek után az adó
alanya az említett közösség.
Az adómentesség
4. § (1) AHatv. 13. §-ában meghatáro-
zott adómentességen túl, mentes az
építményadó alól
a) a magánszemély tulajdonában lévõ
lakás;
b) a kerületben élõ és/vagy alkotó kép-

zõmûvészek, iparmûvészek használa-
tában lévõ nyilvántartott mûtermek
közül azok, amelyeknek nagysága a
60 m2-t nem haladja meg, és amelyek-
ben a Magyar Képzõmûvészek és
Iparmûvészek Szövetségének vagy a
Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének tagjai kizárólagosan al-
kotnak;
c) az a lakásszövetkezet és társasház,
ahol a lakásszövetkezet vagy a társas-
ház tulajdonában lévõ helyiségek bér-
beadásából származó bevételeket a la-
kóépület - KSH által meghatározott
definíciónak megfelelõ - felújítására
fordítják;
d) a vagyoni értékû jog fennállásáig az
a lakóingatlan, amelyre vonatkozóan
korábbi tulajdonosa életjáradéki vagy
tartási szerzõdést kötött, és ennek kap-
csán az ingatlan-nyilvántartásba tulaj-
donosként jogi személy, míg haszon-
élvezõként vagy használóként a ko-
rábbi tulajdonos került bejegyzésre.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében
a 60 m2-t meghaladó mûteremnek a 60
m2-en felüli területe adóköteles.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja esetén az
adómentesség mértéke a felújításra
fordított összeg. A felújítási kiadások-
ról a megrendelést, a költségvetést, a
felmérési naplót, az igazolást és a ki-
egyenlített számlát, a kiegyenlítést iga-
zoló bankszámla-kivonatot, valamint
az adó- és társadalombiztosítási igazo-
lást csatolni kell a kérelemhez.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti
mentesség iránti kérelmet csak olyan
lakásszövetkezet vagy társasház nyújt-
hat be, amelynek köztartozása nincs. 
Az adókötelezettség keletkezése, válto-
zása és megszûnése
5. § (1) Az adókötelezettség a haszná-
latbavételi, illetõleg fennmaradási en-
gedély kiadását követõ év elsõ napján
keletkezik. Az engedély nélkül épült,
vagy anélkül használatba vett épít-
mény esetében az adókötelezettség a
tényleges használatbavételt követõ év
elsõ napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettséget érintõ válto-
zást (így különösen a hasznos alapte-
rület módosulását, az építmény átmi-
nõsítését) a következõ év elsõ napjától
kell figyelembe venni.
(3) Az adókötelezettség megszûnik az
építmény megszûnése évének utolsó
napján. Az építménynek az év elsõ fe-
lében történõ megszûnése esetén a
második félévre vonatkozó adókötele-
zettség megszûnik.
(4) Az építmény használatának szüne-
telése az adókötelezettséget nem érinti.
Az adó alapja és mértéke
6. § (1) Az adó alapja az építmény
négyzetméterben számított hasznos
alapterülete.
(2) Az adó mértéke 900 Ft/m2.
(3) Az adó mértéke 2006. évtõl a Hatv.
16. § a) pontjában meghatározott felsõ

határnak és a 2003. évre és az adóévet
megelõzõ második évig eltelt évek fo-
gyasztói árszínvonal-változásai szor-
zatával növelt összege. Az adó adott
évi konkrét mértékét az 1. számú füg-
gelék tartalmazza.

2. Telekadó
Az adókötelezettség
7. § Adóköteles az önkormányzat ille-
tékességi területén lévõ beépítetlen
belterületi földrészlet (a továbbiakban:
telek).
Az adó alanya
8. § Az adó alanya az, aki az év elsõ
napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni ér-
tékû jog, illetõleg több tulajdonos ese-
tében a 3. §-ban foglaltak az irányadók.
Az adómentesség
9. § A Hatv. 19. §-ában foglalt adó-
mentességen túl mentes a telekadó
alól
a) az a magánszemély, aki jogerõs épí-
tési engedéllyel rendelkezik az építési
engedély jogerõre emelkedésétõl és
végrehajthatóvá válásától számított
két évig;
b) az a magánszemély tulajdonában
lévõ belterületi építési telek, amelyen
épület vagy építmény áll;
c) a vagyoni értékû jog fennállásáig az
a lakóingatlanhoz tartozó földrészlet,
amelyre vonatkozóan korábbi tulajdo-
nosa életjáradéki vagy tartási szerzõ-
dést kötött, és ennek kapcsán az ingat-
lan-nyilvántartásba tulajdonosként jo-
gi személy, míg haszonélvezõként,
vagy használóként a korábbi tulajdo-
nos került bejegyzésre.
Az adókötelezettség keletkezése, válto-
zása és megszûnése
10. § (1) Az adókötelezettség a föld-
részlet belterületbe vonásáról szóló
önkormányzati határozat közzétételét,
továbbá a telek mezõgazdasági mûve-
lés alól való kivonását és/vagy a mû-
velési ág törlését követõ év elsõ nap-
ján, illetve az építmény megsemmisü-
lése, lebontása esetén a megsemmisü-
lést, lebontást követõ félév elsõ napján
keletkezik.
(2) Az adókötelezettség megszûnik a
telek külterületté minõsítésérõl szóló
önkormányzati határozat közzététele,
továbbá a telek mûvelési ágba sorolá-
sa és tényleges mezõgazdasági mûve-
lésének megkezdése félévének utolsó
napján.
(3) Az adókötelezettségben bekövet-
kezõ - (1)-(2) bekezdésben nem emlí-
tett - változást a következõ év elsõ
napjától kell figyelembe venni.
Az adó alapja és mértéke
11. § (1) Az adó alapja a teleknek az in-
gatlan-nyilvántartásban nyilvántartott
négyzetméterben számított területe.
(2) Az adó mértéke 40 Ft/m2/év.

3. Eljárási szabályok
12. § (1) Az elsõ fokú adóhatósági fel-
adatokat a jegyzõ látja el.

(2) Az adóhatóság az építményadót és
a telekadót (a továbbiakban együtt: he-
lyi adó) bevallás alapján kivetéssel ál-
lapítja meg.
(3) Az adóalanyt az adókötelezett-
ség keletkezésérõl, az adóalap, az
adómentesség, az adókedvezmény,
az adó megállapításához szüksé-
ges adatokról, körülményekrõl be-
vallási, illetõleg bejelenési kötele-
zettség terheli.
(4) A bevallási kötelezettséget az adó-
hatóság által rendszeresített nyomtat-
ványon kell teljesíteni az adókötele-
zettség keletkezését követõ 15 napon
belül.
(5) Adókötelezettséget érintõ válto-
zást a bekövetkezéstõl számított ti-
zenöt napon belül kell az adóható-
ságnak bejelenteni.
(6) Nem kell újabb adóbevallást
tenni, amíg a helyi adót (adókötele-
zettséget) érintõ változás nem kö-
vetkezik be.
(7) A helyi adó összegét féléven-
ként két egyenlõ részletben kell
megfizetni, az adóév március 15-
éig, illetve szeptember 15-éig.
13. § Jelen rendeletben nem szabá-
lyozott kérdésekben a mindenkor
hatályos helyi adókról, valamint az
adózás rendjérõl szóló törvények
rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések
14. § (1) Jelen rendelet 2009. janu-
ár 1-én lép hatályba. Jelen rendelet
kihirdetése a helyben szokásos mó-
don, a polgármesteri hivatal hirde-
tõtábláján való kifüggesztéssel tör-
ténik. A rendelet szövegét az Óbu-
da Újságban is közzé kell tenni.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével
egyidejûleg hatályát veszti
a) az építményadóról szóló 27/1995.
(XII. 1.) rendelet, valamint az azt mó-
dosító
3/1996. (I. 25.), 29/1996. (IX. 2.),
37/1996. (XI. 11.), 45/1997. (1998. I.
1.), 40/1999. (XII. 30.), 39/2000. (XII.
31.), 8/2003. (V. 7.), 42/2003. (XII. 8.),
47/2003. (XII. 22.) és a 44/2004. (XII.
8.) rendelet;
b) a telekadóról szóló 11/2004. (IV. 1.)
rendelet, valamint az azt módosító
15/2004. (IV. 1.) rendelet.
(3) A (2) bekezdés jelen rendelet ha-
tálybalépését követõ napon, míg a (3)
bekezdés jelen rendelet hatálybalépés-
ét követõ második napon hatályát
veszti.
Sárádi Kálmánné dr.    Bús Balázs
jegyzõ                            polgármester

49/2008. (IX. 30.) Ör. 1. számú függeléke
Az építményadó adott évi mértéke
Adóév Adó mértéke
2005. 942 Ft/m2

2006. 1 006 Ft/m2

2007. 1 042 Ft/m2

2008. 1 083 Ft/m2
1ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 24.
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Változó teljesítménnyel zárt a Ka-
szások férfi kosárlabda gárdája a
Keleti NB I-es csoportban a máso-
dik és harmadik mérkõzésén. Itt-
hon 67:48-as gyõzelemmel, míg
Egerben 71:76-os vereséggel zárt
az óbudai alakulat, ezzel a fiúk a
tabella 5. helyén szerepelnek, 3
mérkõzésbõl 2 gyõzelem és 1 ve-
reség a mérleg.

A hazai pályán lejátszott
második mérkõzés még

nyerõ szériát mutatott, ahol az
Univer Kecskemét ellen ját-
szottak a kosaras titánjaink.
Mint Robin Hood nyílzáporral,
úgy talált be 21 ponttal Tiba Já-
nos az Univer gyûrûjébe, így
kiemelkedõ játékával a meccs
legjobb teljesítménye hozzá fû-
zõdik. Erõs kezdéssel indítottak
a mieink, nem véletlen az 5.
percben a 10:1-es vezetés. Az
elsõ félidõben összeszedett já-
ték látszott a jóval tapasztaltabb
„kommandósainkon”. 

A bevetés folytatódott a máso-
dik félidõben is, az ellenfél bázi-
sának rohamozásával, ahol a
büntetõ záporban 4 pont is hazai
félre került, így egy aránylag haj-
tósabb csata után 38:23 a máso-
dik félidõ. Csak nõtt és nõtt a kü-
lönbség a két csapat között, így
már 22 pontnyi elõnnyel indult a
harmadik játékrész, ahol erõs
kezdés mellett, néhol jó védeke-
zõ munkára is lehetett találni. 

A negyedik negyedben már
csak kis „nosztalgia játék” lát-
szott a 27 ponttal elhúzó fiaink
játékán, hajtós, néhol kapkodó,
szinte Popey-t idézõ erõjáték-
kal 67:48-cal nyerte a második
mérkõzését az óbudai gárda.
Robin Hood társa lett kiemel-
kedõ, jó játékkal Batman, azaz
Mike László 11 ponttal. 

(mezei)
(További információ a csa-

pattal és mérkõzésekkel kap-
csolatban: www.kaszasok.hu,
www.hunbasket.hu)

Õszi Rábatúra
Szentgotthárd és Rába-

hídvég között tart

Rábatúrát az Óbudai

Sportegyesület Vízitúra

Szakosztálya október

23-tól 25-ig. A teljesíten-

dõ táv 48 folyamkilomé-

ter. A részvételi díj 6

ezer forint. (Jelentkezni

Horváth „Indián” Pálnál,

az egyesület elnökénél

lehet a 240-3353-as

vagy a 06-20-986-3685-

ös telefonszámon. Hon-

lap: www.ose.hu; e-mail:

ose@ose.hu) 

Botokkal 
gyalogolnak
Ingyenes Nordic Wal-

king (gyaloglás botok-

kal) oktatás indul a III.

kerületi lakosok részére

szombatonként, 10 órai

kezdéssel a Laborc ut-

cai Barátság Park Sza-

badidõ Centrumban.Ta-

lálkozó a Fogarasi Síis-

kola síházánál.

Óbudai Kaszások NB I.

Egerben elcsúszás, itthon bravúr

Sikert sikerre halmoznak a Római
Sportegyesület úszói. Az egri sprint-
versenyen négy arany és négy ezüstér-
met nyertek október 4-én. A verseny a
modern egri uszodában zajlott, ahol
számos hazai egyesület képviseltette
magát.

H orváth Dóra pillangóban és
gyorsúszásban is aranyérmet

szerzett. Bajnóczki Csongor ugyan-
ezen a hosszon mellúszásban I., pillan-
góban II. helyezést ért el. Venyige
Ádám gyorsúszásban I., pillangóban
II. lett korcsoportjában. Szanyi Rita
hátúszásban, 50 méteren „csapott be” a
II. helyre. További eredmények: Ken-
der Enikõ, Magyar Anna és Borsos
Mátyás 50 méteres gyorsúszásban V.,
Pálmai Antónia VII. lett. Barnák Vik-
tória 50 méteres mellúszásban IV., Vé-
kony Csaba ugyanezen a hosszon, pil-
langóban VI. helyezést ért el. 

A nyolcszor 50 méteres gyorsváltó-
ban az RSE csapata II. lett. Horváth
Dóra és Bajnóczki Csongor a felnõtt
mezõnyben nyerték aranyérmüket. 

- Egyesületünk bebizonyította, hogy
mind egyéniben, mind pedig csapat-
ban helyt tud állni a rangos csapatok
között - tette hozzá Gyepes Lajos ve-
zetõedzõ. 

(sz. cs.)

Az RSE sportolói 
„bevették” az egri uszodát 
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-
as parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdá-
ján (legközelebb november 5-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz ke-
rületi irodájában. Minden hónap harmadik szerdáján (október 15-én) adóta-
nácsadás van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7., tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom október 16-án, majd november 6-
án 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos be-
jelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
november 6-án), 17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes beje-
lentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb október 16-án) ingye-
nes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni 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 számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás  minden páros hét csütörtö-
kén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám
alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testü-
letének 52/2008. (IX. 30.) rendelete1 az üzletek éjsza-
kai nyitva tartásának rendjérõl szóló 33/2008. (VI. 30.)
rendelet módosításáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, az üzletek éjszakai nyitva tartá-
sának rendjérõl szóló, 33/2008. (VI. 30.) rendelet (a
továbbiakban: Ör.) módosításáról az alábbi rendele-
tet alkotja.
1. § Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1.
számú melléklete szerint módosul.
2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép ha-
tályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a polgármesteri hiva-
tal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel történik. Je-
len rendeletet az Óbuda Újságban is közzé kell ten-
ni.
(3) Jelen rendelet 1. §-a, valamint az (1)-(2) bekez-
dés jelen rendelet hatálybalépését követõ napon, a
(3) bekezdés jelen rendelet hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ                            polgármester
1Elfogadva: 2008. szeptember 24.

Huszonhét interjú,
száz óra, másfél év -

ennek az idõnek és mun-
kának eredményét foglal-
ta egy kötetbe Tarlós Ist-

ván. A Vendégjárás Buda-
pesten címmel megjelent
kötetben Óbuda egykori
polgármestere, a fõvárosi
Fidesz-KDNP frakciószö-

vetség elnöke beszélget
politikusokkal, vállalko-
zókkal és mûvészekkel.
Interjút készített egyebek
között Rogán Antallal,
Belváros polgármesteré-
vel, Köves Slomo rabbi-
val, csakúgy mint Szöré-
nyi Szabolccsal vagy Kál-
mán Olga újságíróval. 

- Egy új korszakot, az
építõ beszélgetések, pár-
beszédek korszakát elin-
dító Tarlós-könyv mûfa-
ja telitalálat - mondta ok-
tóber 10-én a belvárosi
Parlament Café-ban ren-

dezett könyvbemutatón
Orbán Viktor, a Fidesz
elnöke. - A csatazaj és
perpatvar helyett higgadt
beszélgetésekre van
szükség. Tarlós István
felismerte, az új korszak-
hoz ilyen eszmecserékre
van szükség - mutatott rá
Orbán Viktor. Az Óbudát
tizenhat évig irányító vá-
rospolitikus szót ért min-
denkivel, együttmûködé-
sére, új egyezségre kész,
a párbeszéd embere.
Mint azt a Fidesz elnöke
hangsúlyozta, Budapest

városvezetésében ilyen
emberre, Tarlós Istvánra
van szükség. 

- Stílus- és szellemi-
ségváltás kell a fõváros-
ban, rendre, õszinteségre
és konfliktusos beszélge-
tésekre van szükség Bu-
dapesten - mondta a szer-
zõ. Az értékrendek kü-
lönbözõsége ellenére
együtt kell mûködni, mû-
ködtetni kell a várost
úgy, hogy közben figyel-
jük az itt élõk szavát - tet-
te hozzá Tarlós István. 

Szabó Adrienn

Orbán Viktor: telitalálat a Vendégjárás Budapesten címû interjúkötet

Tarlós - a párbeszédek embere
Vendégjárás Budapesten címmel a napokban jelent
meg Tarlós István könyve. Óbuda volt polgármestere, a
fõvárosi Fidesz-KDNP frakciószövetség elnöke 27 in-
terjúból álló kötete egy-egy vendégjárást, beszélge-
tést mutat be, alapvetõen nem politikáról szól, hanem
értékrendrõl, a mûködés és együttmûködés fontossá-
gáról. Az Éghajlat Könyvkiadó gondozásában megjelent
kötetrõl szólva Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a bemu-
tatón hangsúlyozta: Tarlós könyve egy új korszak, az
építõ beszélgetés korszakának kezdete. 

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

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

ABLAK-AJTÓ
KEREKÍTETT PROFILÚ ABLAKOK IS!

EGYÉNI KEDVEZMÉNYEK!

Cserélje most nyílászáróit!
MINÕSÉGI MÛANYAG ÉS FA ABLAKOK 

Veka-német profil, 
fokozottan hõszigetelõ üveggel 
Redõnyök, szúnyoghálók!
Erkélybeépítés mûanyag 
vagy vas szerkezettel!
Pályázatok készítése!

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

PRIVATE BANKING KFT.
1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

Bank Center

HITELÜGYINTÉZÉS!
Jelzálogkölcsönök

- Szabad felhasználásra

- Lakásvásárlásra

- Lakásfelújításra

- Hitelkiváltásra

Személyi kölcsönök

Autóhitelek
Akár jövedelemigazolás nélkül is!

Akár az ingatlan értékének 100%-áig!

KHR (BAR) lista nem akadály!

Tel.: 06-30-644-4883

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..

ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE
III. Lajos utca 142.

Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

50%-os kedvezmények 
november 3-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus

fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-

celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel

SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H

Medicina, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária,

Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-

Vita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, panoráma
röntgennel, intraorál-kamerával, monitorral, ultrahangos fogkõ-eltávolítással,
jó minõségû fogászati anyagokkal várjuk tisztelt pacienseinket.
A rendelõ korszerûen felszerelt FOGTECHNIKAI HÁTTÉRREL REN-
DELKEZIK. Rövid határidõ, fogbetegségtõl függõen.

Július hónaptól minden szombaton
ügyeletet tartunk 9-15h-ig!

VÁROSISMERETI SÉTÁK. Kirándu-
lásokat, városismereti sétákat, kultu-
rális és szabadidõs programokat
szerveznek valamennyi korosztály-
nak havi rendszerességgel, szerdai
napon 16 órától az Óbudai Kulturális
Központban mûködõ Tájak, Korok,
Múzeumok Óbudai Klubjában.
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Polgári Klub
Soron következõ, mindig
nagy sikerû rendezvényét
október 15-én 18 órától
tartja a Polgári Klub. Ven-
dégnek Bogár László,
közgazdász professzort
hívták meg. Az est házi-
asszonya: Menczer Er-
zsébet képviselõ asz-
szony. (Helyszín: a Roz-
maring vendéglõ sátra, a
Tímár utcai HÉV-megál-
lónál, közvetlenül a Duna-
parton.)

Mátyás politikájáról
A „Csillaghegyi Találkozó”
címû rendezvénysorozat
következõ programján,
„Mátyás király serege és
török politikája” címmel
dr. Veszprémy László al-
ezredes, a Hadtörténeti
Intézet igazgatója tart elõ-
adást október 15-én 18
órától a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban. (A belé-
pés ingyenes. Cím: Má-
tyás király út 13-15.)

A Szent Korona
üzenete
Az Óbudai Széchenyi
Kör vendége, dr.Tóth Ju-
dit koronakutató a „Szent
Korona és üzenete” cím-
mel tart elõadást október
15-én 18 órától a Szalézi
Rendház kultúrtermében
(Bécsi út 175.).

Békásmegyeri
Polgári Esték
A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban a Békás-
megyeri Polgári Esték
rendezvénysorozat kö-
vetkezõ vendége Széles
Gábor lesz október 29-
én 18 órától. (Cím: Cso-
bánka tér 5.)

A Megbékélés Háza
programjából
Az ingyenes koncert októ-
ber 27-én 19 órakor kez-
dõdik. * Beszél(get)õ sa-
rok október 31-én 18.30
órai kezdettel a Megbéké-
lés Házában. Luther jelen-
tõségérõl dr. Szebik Imre
ny. evangélikus püspököt
hallhatják. (Helyszín: Bé-
kásmegyer, Újmegyeri tér.
Bejárat az iskola felõl.) 

A Flórián Udvar nyerte a
2008-as Property Forum
Award-díjat, azaz a
„pénzügyileg legjobban
megvalósítható pro-
jekt”-nek járó szakmai
elismerést.

A Property Forum
Budapest egyik

legjelentõsebb nemzet-
közi ingatlan szakkonfe-
renciája és befektetési
projektkiállítása, me-
lyen Magyarország és
régiói indulhatnak. A díj
az ingatlan szakma
egyik legrangosabb elis-

merése, melyet az 1994-
óta mûködõ Budapesti
Ingatlan Hasznosítási és
Fejlesztési Kft. nyert el
idén. A társaság fõleg
irodaházakkal, parkoló-
házakkal, luxus lakóin-
gatlanokkal és kastély-
szállókkal foglalkozik.
A szeptember 17-tõl 19-
ig rendezett kiállításon
független zsûri találta a
legjobbnak a Flórián
Udvar pályázatát. A dí-
jat az Európa Hajón
szeptember 18-án adták
át. 

M. P.

A Flórián Udvar idén a befutó

Ó budáról indult a
Sakura, mely éve-

kig csak Toyotákkal fog-
lalkozott. Tavaly azon-
ban dacolva a gazdasági

válsággal hatalmas fej-
lesztésbe kezdett. Év ele-
jén megvásárolta a Bécsi
úti Citroënt (Sakura-
Wendom Kft.), majd ok-

tóber elején megnyitotta
a Duna másik oldalán a
Lexus Pestet, a VIII. ke-
rületi Könyves Kálmán
krt. 54-58. szám alatt. A

szalonavatón teniszcsil-
lagok is részt vettek:
Björn Borg ötszörös
wimbledoni, hatszoros
Roland Garros gyõztes,
Pat Cash kétszeres
ausztrál Grand Slame-
bajnok és Taróczy Ba-
lázs.

- Semmi nem válto-
zott. Központunk to-
vábbra is Óbuda. Min-
den ide köt bennünket -
mondta Szilasi János ve-
zérigazgató. - Természe-
tesen örülünk, hogy
Borgék maradandóvá
tették a Sakura csoport
számára a Lexus szalon
megnyitót, és annak is,
hogy a Brüsszelbõl ide
érkezõ auditorok Európa
legszebb szalonjának a
Könyves Kálmán körúti
Lexus szalont tartják.

Teniszcsillagok a Lexus megnyitón

Mi jut eszükbe, a következõ sza-
vakról: csodajárgányok, benzin

gyilkosok, klasszis gépezetek
száguldásra tervezve. A megfej-
tés: rali autók. Igen, október 4-
én néhány gyönyörû szép „vete-

rán” négykerekût láthat-
tunk kiállítva az Óbudai
Kulturális Központ-Bé-
kásmegyeri Közösségi
Ház és Török Péter
raliversenyzõ jóvoltából.
Mai napig is versenye-
ken hajtják a paripákat,
köztük látható volt: Re-
nault V Turbó, Opel
Ascona, Lancia Fulvia,
Lada VFTS és egy WV
bogár is. (m. p.)

Rali csodák KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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