
Az Auchan áruház tulajdonosa felajánlotta,
hogy a hipermarket területére költözhetne
a Bogdáni úti autóbusz-végállomás.

Felújítási programot állított össze az egész-
ségügyi kht. Kijelölték a szak- és háziorvosi
rendelõkben végzendõ munkálatokat.

A Mûszaki Felsõoktatási Sportnapokat Deb-
recenben rendezték, 6 sportágban. Az ösz-
szesített pontversenyben második lett a BMF.9 29

Áthelyezik a Bogdáni úti buszvégállomást? Pontversenyben második a BMF

20
Megújult orvosi rendelõk

XIV. évfolyam 22. szám   2008. november 17. 

Lapunk következõ szá-
ma december 1-jén,
hétfõn jelenik meg!
Újságunk olvasható a
www.obuda.hu hon-
lapon.

Vitatott kalandpark-terv
Óbudán - Lejtõs pálya cím-
mel nagy terjedelmû cikket
közölt a HVG október 11-én
megjelent számában. 

A szerzõ olyan színe-
zetet adott az írás-

nak, mintha Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának jelenlegi veze-
tése közvetett módon el-
sõsorban a terület bérlõ-
jének, a vállalkozónak
az érdekeit helyezné
elõtérbe az EuroCenter

környékén élõ lakosoké
helyett. 

A „legszebb” a törté-
netben talán az, hogy
mintegy kész tényként
közlik: kalandparkot,
azon belül bobpályát lé-
tesítenek az EuroCenter

bevásárlóközpont feletti
területen, holott a képvi-
selõ-testület még nem is
döntött az új szabályo-
zási tervrõl. Alábbiak-
ban igyekszünk „tiszta
vizet önteni a pohárba”,
az érdekelt és ellenérde-

kelt felek megszólaltatá-
sával. Megpróbáljuk el-
oszlatni a lakosok kéte-
lyeit, az üggyel kapcso-
latos bizonytalanságo-
kat. 

RIPORT A 6-8. OLDALON

Az OLLÉ-programban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának beruházásában 8 mûfüves, illetve multifunkcionális
pályát avatnak központilag november 20-án a Kalap utcai TUE pályán. (Felvételünk az Óbudai Nagy László Általános
Iskolában készült.)                                                                                                                            CIKK A 3. OLDALON

Maradjanak a hajléktalanok?

Hegymenetben a Kalandpark-terv

Nyolc mûfüves pályát avatnak

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete október 29-én
tartotta soron következõ
rendes ülését a Városháza
tanácskozótermében. 

A fórumon felvetõ-
dött: milyen hatás-

sal van a gazdasági válság
az önkormányzat költség-
vetésére? A kérdésre a vá-
lasz: stabil Óbuda pénz-
ügyi helyzete.

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Stabil 
az önkormányzat

költségvetése

A szociális munka
napján Bús Balázs

polgármester elismeré-
seket adott át az arra ér-
demeseknek november
13-án a Csiki-Bege
Autóplázában. Átnyúj-
totta a Fischer Ágoston
Díjat is. FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Fischer Ágoston Díj

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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

Az 1956-os forradalom vér-
befojtásának évfordulójá-
ra emlékezve Dalmadi Je-
nõ nyugalmazott ezredes,
egykori elítélt és Szepessy
Tamás polgármester-he-
lyettes mondott beszédet
november 4-én a Kiscelli
Múzeum fõbejáratánál. Ezt
követõen elhelyezték az
emlékezés koszorúit.

Kitörõ lelkesedéssel
fogadta a lakosság

minden rétege 1956. ok-
tóber 23-át és az azt kö-
vetõ eseményeket. Az
elsõ napok ígéretes tör-
ténései nyomán minden-
ki készült a szabadabb
életre, ahol nem a min-
denható állampárt bro-
súrája határozza meg a
cselekedeteket, viselke-
dést, gondolkodást -
idézte fel a kor hangula-
tát Szepessy Tamás. Be-
szédében emlékeztetett,
a Kiscelli kastélynál is
volt egy maroknyi cso-
port, akik a végsõkig
küzdöttek, hogy nekik
és gyermekeiknek élhe-
tõbb jövõjük legyen, de

a szovjet tankok túlere-
jével nem lehetett meg-
vívni. Elbukott a sza-
badságharc, következett
a kegyetlen megtorlás és
maradt a szovjet meg-
szállás. A polgármester-
helyettes párhuzamot
vont az egykori és mai
események között: „ha-
zugságok áradatával té-
vesztették meg az embe-
reket csak azért, hogy a

hatalmukat megtarthas-
sák.”

Reményét fejezte ki,
hogy Magyarország -
1956 eszméit megõrizve
- az erkölcsi megújulás
útjára lép. Annak érdeké-
ben, hogy végre egy
megtisztult társadalom-
ban élhessünk azoknak a
fogalmaknak, mint „be-
csület, tisztesség, er-
kölcs”, valóban értelmet

kell nyerniük. Csak így
remélhetjük, hogy az utá-
nunk következõ nemze-
dékek békében és bol-
dogságban fognak élni,
és valóban megélik a rég-
tõl áhított szebb jövõt,
amiért már 1956-ban
harcoltak eleink - mond-
ta. A megemlékezésen a
helyi pártok többsége és
civil szervezetek képvi-
selõi is részt vettek.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata figyelemfel-
keltõ, nívós kiadvány
megjelentetésével is se-
gíteni szeretné a III. ke-
rületben mûködõ civil
szervezetek munkáját,
céljaik teljesülését és is-
mertségük további növe-
kedését. A kiadványban
való megjelenés a civil
szervezetek számára in-
gyenes.

A z önkormányzat ci-
vil és turisztikai

irodája kéri azokat a
szervezeteket, amelyek
szeretnének a füzetben
megjelenni, hogy szer-
vezetük bemutatásához
adatlapot kitölteni szí-
veskedjenek, és legké-
sõbb 2008. november
20-ig küldjék vissza a

tofejy.eva@obuda.hu
e-mail címre.

A határidõ után érke-
zett adatlapokat nem
tudják elfogadni, a kiad-
ványban nem tudják
megjelentetni.

A beérkezett adatok és
bemutatkozás alapján
szerkesztett anyag he-
lyességét természetesen
módja lesz megjelenés
elõtt mindenkinek elle-
nõriznie. Ennek módjá-
ról és idõpontjáról de-
cember elsõ felében ér-
tesítik az érintetteket. 

(Ha kérdése van az
adatlappal kapcsolat-
ban, hívja Tófejy Évát a
következõ telefonszámok
egyikén: 437-8674, 437-
8916, 06-30-326-7305.) 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Az MSZDP képviselõcso-
portja - élve delegációs
jogával - az alábbi sze-
mélycseréket javasolta az
október 29-ei testületi
ülésen az önkormányzat
szakbizottságaiban. 

A képviselõ-testület
úgy határozott,

hogy a városfejlesztési,
környezetvédelmi és

közbiztonsági bizottság
elnökének dr. Petõ
György (MSZDP) helyé-
re Mihalik Zoltánt
(MSZDP) választja meg.

A testület úgy döntött,
hogy az egészségügyi
bizottságban Pataki
Márton (MSZDP) he-
lyére dr. Petõ Györgyöt
(MSZDP) választja
meg. 

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zatának Képviselõ-tes-

tülete - a II. féléves
munkaterv szerint - no-
vember 26-án 10 órától
tartja soron következõ
rendes ülését a Városhá-
za tanácskozótermében.

Az Óbuda Újság szerkesztõsége október elsõ he-

tében visszaköltözött régi-új helyére, a Szentend-

rei út 32. szám alatti épületbe. (Telefonszámunk:

430-1250. E-mail: obudaujsag@ecom.hu)

Emlékezés 1956-ra a Kiscelli Múzeumnál

Erkölcsi megújulásra van szükség

Puskás Péter alpolgármester és Szepessy Tamás polgármester-helyettes elhelyezi az
emlékezés koszorúját

Civil szervezetek 
figyelemfelkeltõ kiadványa

Bizottsági helycserék

Testületi ülés

Szerkesztõségünk ismét 
a Szentendrei úton 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Idén Marót Miklósné
gyógypedagógus és
gyermekpszichológus,
az Óbudai Nevelési Ta-
nácsadó volt vezetõje
vette át a Fischer Ágos-
ton Óbudai Szociális
Díjat Bús Balázs polgár-
mestertõl. Polgármesteri
elismerésben részesült
Barabás Dénesné, a
Magyar Vöröskereszt
munkatársa. 

A kitüntetettek névsora:
Verpeléti Mónika szakápo-
ló (Derûs Alkony Gondo-
zóház); Csery Attiláné csa-
ládgondozó (Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyer-

mekvédelmi Központ);
Kõhidai Gézáné, a Kelta
utcai bölcsõde vezetõje
(Óbudai Egyesített Böl-
csõdék); Hoffinger Fe-
rencné szakápoló (Óbudai
Gondozási Központ); Fa-
ragó Ferenc, a Fejlesztõ
Napközi Otthon klubveze-
tõje (Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Köz-
pont) és Nyíri Gizella szo-
ciális ügyintézõ, bizottsági
referens, a polgármesteri
hivatal szociális szolgálta-
tó fõosztályának köztiszt-
viselõje.

Az önkormányzat mintegy
250 millió forintos beruhá-
zásában, az országban
egyedülálló módon mûfü-
ves, illetve multifunkcio-
nális pályákat létesített
nyolc kerületi intézmény-
ben. Orosz Balázst, az
Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. ügyvezetõ-
igazgatóját kérdezte la-
punk abból az alkalomból,
hogy november 20-án
avatják a pályákat. 

OLLÉ-program
- Az MLSZ által támo-

gatott OLLÉ-programra
2007-ben pályázott az
önkormányzat,
mely idén szep-
temberben reali-
zálódott. Ezzel
nyolc intéz-
ményben sike-
rült fejleszte-
nünk a sportolá-
si lehetõségeket.
Az Óbudai
Nagy László, illetve a
Krúdy Gyula Általános
Iskolában egy-egy 20x40
méteres, úgynevezett fut-
sal pálya, míg a Harrer
Pál, az Aquincum, a Dr.
Szent-Györgyi Albert, a
Fodros és a Zipernowsky
Károly Általános Iskolá-

ban 12x24 méteres multi-
funkcionális, vagyis a
futball mellett kézi-, ko-
sár- és röplabdázásra is
alkalmas pályát alakíttat-
tunk ki. A nyolcadik a
TUE-pálya. 

Négy intézménynél õr-
zõ-védõ cég, a többinél
egyetemisták felügyelik,
hogy ne történjen semmi
rendellenes a pályák
használata közben, me-
lyekre nem mellesleg 8
év garanciát vállalt a kivi-
telezõ cég. A karbantar-
tást, a mûszaki üzemelte-
tést az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit

Kft., közvetve
az önkormány-
zat végezteti el -
tudtuk meg. 

- A pályákat
az intézmények
diákjai, pedagó-
gusai 7-tõl 17
óráig használ-
hatják térítés-

mentesen. Bérelni a kör-
nyéken élõk nyugalma
érdekében, helytõl függõ-
en, 17-tõl 21 óráig lehet.
A focipályák 5 ezer 500,
míg a futsalpályák 7 ezer
500 forintba kerülnek
óránként. Az összegben
az öltözõ és a zuhanyzó

használata is benne fog-
laltatik. Bõvebb informá-
ciót, illetve a pályabérlés-
sel kapcsolatos tudniva-
lókat a www.nonprofito-
buda.hu honlapon olvas-
hatnak, illetve a sportiro-
da telefonszámán adnak.
Mindazoknak, akik négy
egymást követõ alkalom-
mal bérelnek egy pályát,
az ötödik lehetõséget in-
gyen biztosítjuk, ameny-
nyiben az Óbuda Újság-
ból kivágott bónt bemu-
tatják. (Bón a 29. olda-
lon.)

Színesedõ
sportpaletta
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzatának ve-

zetése, különös tekintettel
a nehéz gazdasági hely-
zetre, rendkívüli lépést
tett annak érdekében,
hogy a kerület lakosainak
sportolási lehetõségeit
bõvítse. A fent említett
pályák kialakítását köve-
tõen a téli sportok palettá-
ja is színesedik. A Fõ té-
ren idén is korcsolyázhat-
nak a városrészben élõk.
A közeljövõben pedig a
Laborc utcai Barátság
Parkban alakítanak ki té-
len-nyáron használható
korcsolyapályát. Ezt az
iskolák diákcsoportjai
napközben ingyen, dél-
után a kerület lakosai
nagy kedvezménnyel ve-
hetik igénybe. Sz. Cs.

Elismerések a szociális munka napján

Fischer Ágoston Díjas gyógypedagógus

Bús Balázs polgármester és Marót Miklósné, az idei Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjas

Egyedülálló kezdeményezés a városrészben

Nyolc mûfüves pályát avatnak

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, valamint
az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.
tisztelettel meghív minden érdeklõdõt 2008. no-
vember 20-án 11 órára a mûfüves, illetve multi-
funkcionális  pályák  ünnepélyes átadására.
A rendezvény helyszíne: TUE pálya (Kalap utca 1.).
Védnök: Kû Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnö-
ke. Moderátor: Gulyás László sportriporter.
Program
Beszédet mondanak: Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere, Jakab Zoltán, az OLLÉ Program-
iroda ügyvezetõ igazgatója. A Támogatók részérõl az
OMV és a Szerencsejáték Zrt. képviselõi. Bemutató
edzéseket tartanak a TUE utánpótlás csapatai.

Meghívó

G yepes Lajosnak, a
Római Sportegyesü-

let elnökének, úszóedzõ-
nek adományozta idén az
Erzsébet Királyné Díjat az
Óbudai Polgári Társaság.
Az elismerést azok kaphat-
ják meg, akik éveken ke-
resztül sokat tettek a min-
denkori magyar királynék
városáért, az óbudaiakért
és rajtuk keresztül a ma-
gyarságért.Adíjkiosztó ün-
nepséget a Selyemgombo-
lyítóban tartják november
19-én 17.30 órától. (Cím:
Miklós tér 1.)

Erzsébet Királyné
Díjas úszóedzõ

Lapzártakor érkezett: bir-
tokháborítást követett el a
Sziget Fesztivál szervezõ-
je 2007-ben azzal, hogy a
megengedett határérték-
nél nagyobb zajszintet
mértek Újpesten. A kultu-
rális rendezvény 2009-es
rendezését ez nem veszé-
lyezteti - így szól a IV.,
XV. kerületi bíróság no-
vember 13-án hozott nem
jogerõs döntése.

Sziget per

ÜGYFÉLFOGADÁS A
HIVATALBAN. A polgár-
mesteri hivatal ügyfélfoga-
dási rendje: hétfõn 14-tõl
18, szerdán 8-tól 16.30,
csütörtökön 8-tól 12 óráig.
Kedden és pénteken nincs
félfogadás.

obuda_22.qxd  11/14/2008  2:22 PM  Page 3



2008/22. szám4
Tudósítás az ülésterembõl

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Elsõként az önkormány-
zat 2008. évi költségveté-
sérõl szóló rendeletet mó-
dosították. Azon belül a
Fõ tér 3. szám alatti épü-
letben történõ felújítási és
korszerûsítési munkák el-
végzéséhez szükséges
elõirányzatot emelték
meg. A beruházás összér-
téke ezzel mintegy 35
millió forint. Ebbõl egye-
bek mellett megújulnak a
mosdók, a fõbejárat és a
házasságkötõ terem is. 

Elfogadták egyúttal a
Református Egyház tá-
mogatási kérelmét, jóvá-
hagyták a sport pályáza-
ton forráshiány miatt
egyes elutasított szerve-
zetek támogatását. 

Felvetõdött: milyen ha-
tással van a gazdasági
válság az önkormányzat
költségvetésére? - A költ-
ségvetést kiemelt figye-
lemmel kísérik, bankve-
zetõkkel, szakemberek-
kel kéthetente ülnek le,
hogy megvitassák, van-e
szükség valamilyen in-
tézkedésre. Az önkor-
mányzat költségvetése

stabil - jelentette ki
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettes. 

A továbbiakban 31
igen és 1 tartózkodás
mellett döntöttek Közbiz-
tonsági Nonprofit Kft.
alapításáról, melynek fel-
ügyelõ-bizottságába min-
den frakció delegált tago-
kat. A szervezet irányítá-
sával Murányi Lászlót
bízták meg. 

Módosították a közmû-
velõdésrõl szóló rendele-
tet, majd az önkormány-
zati tulajdonú nyugdíjas-
házakban lévõ összkom-
fortos lakások lakbérét
359 forint /négyzetméter
/hónap összegben, illetve
a támogatással csökken-
tett lakbért havonként,
négyzetméterenként 251
forintban állapították
meg. Elfogadták a pol-
gármesteri hivatal belsõ
ellenõrzési csoportjának
2009. évi munkatervét.

Közös állásfoglalást
alakítottak ki a Fõvárosi
Teherforgalmi Stratégia
II. fordulós munkaanya-
gáról. (A témáról elõzõ
lapszámunk 2. oldalán,
„Egyhangúlag elutasí-
tott teherforgalmi stra-
tégia” címmel írtunk.)
Támogatták a Fõtáv Zrt.-
vel kötendõ együttmûkö-
dési megállapodást. 

Idén Marót Miklósné
gyógypedagógus és gyer-
mekpszichológus, az
Óbudai Nevelési Tanács-
adó egykori vezetõje ve-
heti át a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díjat. 

Az egyes önkormány-
zati intézmények gázfo-
gyasztásának csökkenté-
sérõl szóló elõterjesztés
kapcsán további vizsgá-
latokra van szükség a
végsõ döntés elõtt. Egy-
hangúlag támogatták a
Derûs Alkony Gondozó-
ház szakmai programját,
valamint szervezeti és
mûködési szabályzatát; a
„Parkolók és csomópon-
tok fejlesztése” címû pá-
lyázaton való részvételt,
valamint a szükséges ön-
rész mértékét; az Óbudai
Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Köz-
pont Víziorgona utcai te-
lephelyén mûködõ Csa-

ládok Átmeneti Otthona
és a Gyermekek Átmene-
ti Otthona által benyúj-
tott pályázatot és a szük-
séges önrész mértékét;
hozzájárulást a „Kiváló
érettségiztetõ vizsgahely
kitüntetõ cím” pályáza-
ton való részvételhez; a
2008/2009. tanévi tan-
tárgyfelosztásokról szóló
tájékoztatót. Elfogadták
még: az Óbudai Népze-
nei Iskola Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény, az Óbudai Nagy
László, a Csillaghegyi, a
Keve-Kiserdei Általános
Iskola és a Veres Péter
Gimnázium alapító ok-
iratának módosítását; a
középfokú felvételi eljá-
rás engedélyeztetését; az
Óbudai Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft., va-
lamint a polgármesteri
hivatal alapító okiratának
módosítását. 

Ismételt pályázaton
hirdették meg a Vályog
utca 11. szám alatti be-
építetlen ingatlan. Érté-
kelték a Saroglya utcai
földterületek, illetve a
Tímár utcai megürese-
dett iskolaépület a szom-
szédos lakóépülettel
együtt történõ elidegení-
tésére kiírt, lezárul in-
gatlanpályázatot. A „Ke-
resztény út” Országos
Közhasznú Egyesület
együttmûködési megál-
lapodásának és bérleti
szerzõdésének megköté-
sét 23 igen, 3 nem és 8
tartózkodás mellett
hagyták jóvá. Végezetül
bizottsági helycserékrõl
döntöttek. 

Közbiztonsági Nonprofit Kft.-t alapított a képviselõ-testület

Stabil az önkormányzat költségvetése

E lõször is le kell szö-
gezni, hogy az ön-

kormányzat pénzügyi
helyzete stabil. A jelenlegi
általános gazdasági válság

idején ennek a stabilitás-
nak a megõrzését tartjuk a
legfontosabbnak. A terve-
zett beruházások, fejlesz-
tések elindítására csak ak-

kor kerülhet sor, ha a be-
ruházások nem veszélyez-
tetik az önkormányzat
mûködését. Gazdasági ve-
zetõk, banki elemzõk be-
vonásával rendszeresen
elemezzük a helyzetet -
mondta a polgármester-
helyettes. Sz. Cs.

Milyen hatással van Óbuda 
pénzügyeire a világgazdasági válság?

Milyen hatással lehet a világgazdasági válság az önkor-
mányzat beruházásaira? A téma megkerülhetetlen, ezért
errõl kérdeztük Szepessy Tamás polgármester-helyettes. 
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A kerület lakosai október
29-én a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban kaptak tá-
jékoztatást arról, hol tart
Mocsárosdûlõ területének
rendezése. Az év elején
megkezdett program foly-
tatásaként, az ökológiai
mérést végzõ cég ismer-
tette az eddigi eredmé-
nyeket. 

A z önkormányzat
fontosnak tartotta

nyilvánosságra hozni a
területre vonatkozó el-
képzeléseket. A híreszte-
lésekkel ellentétben nem
konkrét tervekrõl van
szó, hanem munkaközi
anyagokról, formálódó
tervezet-változatokról.
Szeretnénk, ha a
Mocsárosdûlõ kérdését
sikerülne úgy rendezni,
hogy az elõkészítés min-
den mozzanatában el-
mondhassák vélemé-
nyüket az érintettek.
Fontos, hogy mire dön-
tés elõtti  fázisba érkezik
a tervezet, konszenzusos

döntés születhessen. A
Mocsárosért a fõváros,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, a Pilisi
Parkerdõ Gazdaság az
állami tulajdonrész ke-
zelõje, és a kisebb terü-
letek tulajdonosai együtt
felelõsek. A „történet-
ben” fontos szerepe van
a Budapesti Történeti
Múzeumnak is, mivel
régészetileg védett öve-

zetrõl van szó. Tehát
mindenképpen figye-

lembe kell venni, hogy a
földben rejtõzõ kulturá-
lis örökséget milyen mó-

don lehet megvédeni, a
jövõben bemutatni. 

Meghatározó Mocsá-
ros-témában a közleke-
dés kérdése is. Ennek fõ-
városi tervezõi fontos
szereplõi a Mocsáros-
projekt meghatározásá-
nak, hiszen a fejlesztést
alapvetõen befolyásolja,
hogy milyen közlekedési
megoldások születnek. Itt
elsõsorban a 10-es és a
11-es út lehetséges össze-
kötésérõl, illetve a maj-
dan megépülõ Aquincu-
mi hídról van szó. 

A fórumon elhangzot-
tak a már korábbról is-
mert lakossági észrevéte-
lek, rendszeresen felme-
rülõ panaszok. Mint pél-
dául a terület gondozat-
lansága. Addig azonban,

amíg nem születik döntés
a terület fejlõdésének irá-
nyáról, addig sajnos
ezekkel a gondokkal
szembe kell nézni. Az ön-
kormányzat folyamato-
san végez ellenõrzéseket
a területen, és erejéhez
mérten igyekszik felszá-
molni az ott lévõ negatív
jelenségeket. - Jelenleg a
folyamatban lévõ ökoló-
giai felmérés  munkaközi
eredményeit kapták meg
az önkormányzat szak-
emberei. 

De az már most is lát-
szik, hogy a területen je-
lentõs, védelemre érde-
mes természeti és kulturá-
lis értékek találhatók. Bu-

dapesten és környékén
számos mocsaras vizes
élõhely volt, mostanra
azonban már csupán a
Mocsáros maradt - mond-
ta a fórumot levezetõ
Somlói Viktória, az ön-
kormányzat fõtanácsosa.
A vizsgálat várhatóan de-
cemberi lezárultával szü-
lethet döntés a további lé-
pésekrõl. Közelebbrõl ar-
ról, hogy az önkormány-
zat kezdeményezi-e a te-
rület egy részének védetté
nyilvánítását. Ez alapve-
tõen meg fogja határozni
a fejlesztés célját, mely-
ben minden bizonnyal a
zöldfelület védelme játsz-
sza majd a fõszerepet.  

Szeberényi Csilla

Még idén lezárul Mocsárosdûlõ értékeinek vizsgálata

Védetté nyilváníthatják a terület egy részét

Telt házas fórum Mocsárosdûlõ értékeirõl a Csillaghegyi Közösségi Házban

Óbuda kiemelt kultu-
rális és igazgatási

központjaként szerepel a
Fõ tér a kerület fejlesz-
tési koncepciójában. Az
önkormányzat - mint er-
rõl lapunk elõzõ számá-
ban beszámoltunk - öt-
letpályázatot írt ki a
„Budai Promenád” vég-

pontjaként szereplõ, a
Városháza elõtti tér, va-
lamint az ahhoz kapcso-
lódó terület turisztikai,
kulturális, szórakoztató
jellegének erõsítésére,
figyelemmel a városké-
pi, városrendezési elõ-
írásokra, a mûemléki és
régészeti emlékekre.

Megújulhat a Fõ tér
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A történet 1993-ra nyúlik
vissza, ekkor pályáztatta
meg elõször a terület bér-
leti jogát az önkormány-
zat. Ezt a továbbiakban
többször megismételték,
mivel azt eladni nem le-
het. Az idõk folyamán je-
lentkezett egy befektetõ,
aki vállalta a volt bánya-
terület fejlesztését, azt
hogy elvégzi a kaszálást,
a vízelvezetõ-rendszer
karbantartását. Az elõzõ
ciklus képviselõ-testülete
2006. augusztus 30-án
módosításokkal megsza-
vazta a bérleti szerzõdést.
A befektetõ az Óbuda
Adventure Park Kft. A
cég vezetésének elképze-
lése szerint kalandparkot
létesítene az EuroCenter
felett húzódó területen.
Idén májusban - függetle-
nül a szabadidõpark
ügyétõl- a Remetehegyi
út felsõ szakaszán, az ott
húzódó földutat leaszfal-
toztatta az önkormányzat,
a fõvárosi, erre a célra fel-
használható útalapból. A
munkálatok kezdetekor
tiltakoztak a környéken
élõk, mondván: a megnö-
vekvõ autóforgalom za-
varná õket, és az õ telkük-
höz nem kell út. Aláíráso-
kat gyûjtöttek, követelték
az útszakasz lezárását. 

A Közpark Egyesület
elnökének álláspontja

„Maradjon minden
a régiben!”

- Milyen céllal hozták
létre a Közpark Egyesü-
letet? - kérdeztük Éder
Zoltántól, a civil szerve-
zet elnökétõl.

- Legfõbb célkitûzé-
sünk a természetes álla-
potukban létezõ zöldfelü-
letek védelme minden
olyan beavatkozás ellen,
ami a természeti környe-
zet hátrányos változásá-
nak lehetõségével járhat.
A helyi környezetet érintõ
tevékenységeknek, bele-
értve a beruházásoknak,
továbbá az állami szer-

veknek és a települési ön-
kormányzatoknak az épí-
tett és be nem épített kör-
nyezet alakítására vonat-
kozó szándékainak társa-
dalmi ellenõrzése, azok
elõkészítési, tervezési, el-
fogadási és végrehajtási
szakaszában, elsõsorban
környezetvédelmi szem-
pontból. A kerület lakos-
ságának érdekvédelme,
általánosságban az õket
érintõ környezet- és ter-
mészetvédelmi ügyek-
ben. Az egyesület szoros
együttmûködésre törek-
szik a többi hasonló célú
szervezettel. Az Euro-
Center feletti zöldfelület
fõvárosi közpark, sok
zölddel, tiszta levegõvel,
nyugalommal. Ötven év-
re építési tilalmat rendel-
tek el rá, csúszás és fel-
színmozgásos. A rekul-
tivált bányaterület veszé-
lyes. Közvetlen környe-
zete az elmúlt tíz évben

rendkívül sûrûn beépült,
családi házas övezetté
vált. A közlekedési ható-
ság szerint forgalmi
szempontból a Bécsi út -
Vörösvári út csomópont
már így is túlterhelt. To-
vábbi forgalomnövelõ be-
ruházás idetelepítése az itt
élõ emberek mindennap-
jait lehetetleníti el. 

Az építési tilalom felol-
dását nem tartjuk indo-
koltnak, feloldása a terü-
let állékonyságának a
romlásával járna, veszé-

lyeztetné a lakosság sze-
mély- és vagyonbiztonsá-
gát. Egyes részeinek épí-
tési övezetbe vonását a
fõváros korábban már el-
utasította. Azt szeretnénk
kiharcolni, hogy a köz-
park döntõ részben
„passzív” pihenésre alkal-
mas és beépítetlen marad-
jon. A zaj, hang, fényha-
tások minimalizálása, ki-
zárása alapvetõ érdek. Az
európai lakókörnyezeti
normák is ezt támogatják.
Lezárt terület ne alakuljon
ki, vagy csak minimális
részben. Ezt jogszabály is
elõírja. Az EuroCenter fe-
letti területre vonatkozó,
2005-ben elfogadott Ke-
rületi Szabályozási Terv
megváltoztatását a ma-
gánbefektetõk szempont-
jait szem elõtt tartva, a
közvetlenül érintett lakos-
ság érdekeinek ellenében
nem támogatjuk. A terület
felsõ felében, a közleke-

dési anomáliák miatt se
épülhessen be az ingatlan.
Utóbbit a csúszásveszély
is indokolja, az érvényes
KSZT pedig kizárja. 

Alakosok jelenleg is él-
nek a zöldfelület adta le-
hetõséggel. Kikapcsolód-
ni, sétálni, kutyát futtatni,
télen szánkózni járnak
ide, emellett a közeli isko-
la diákjainak testnevelés-
órákat tartanak itt. Tehát
kiépítésre semmi szük-
ség. A közpark fenntartá-
sából a Közpark Egyesü-

let tagjai szívesen részt
vállalnak. A területtel
kapcsolatban konkrét ja-
vaslatokat is kidolgoz-
tunk. Úgy gondoljuk,
hogy ezeket az önkor-
mányzat megfelelõ bi-
zottságaival együtt kell
végleges formába önteni
és döntésre elõkészíteni.
Kalandparkkal Óbuda na-
gyon jól áll, hiszen a ter-
vezett létesítmény mellett
már évek óta mûködik
egy a Farkastorki úton. A
magánszemélyek által
tervezett bobpálya meg-
valósítását ellenezzük. 

- Tiltakozunk, hogy la-
kókörnyezetünket 8 ezer
méter hosszú acélcsõ-kí-
gyó csúfítsa el. A létesít-
mény által generált forga-
lommal, és hétezer lecsú-
szással naponta csúcsidõ-
ben pedig tovább rontsa
lakókörnyezetünk életle-
hetõségeit. Sétálni, kikap-
csolódni 40 kilométeres

sebességgel száguldozó
bobok között nem lehet-
tette hozzá Éder Zoltán.

Az Óhegy Egyesület
álláspontja

„Városi park
épülhessen!”
A beruházó az él-

ménypark részletes ter-
veit a Matesz Kft.-tõl,
személy szerint Felcsuti
Lászlótól rendelte meg.
A cikkben talán nem is
annyira az önkormány-

zat vezetését, sokkal in-
kább Felcsutit támadta
az újságíró, mivel kije-
lentése szerint „az épí-
tész régóta kötõdik az
önkormányza thoz” ,
egyúttal az élménypark
megépítéséhez szüksé-
ges Kerületi Szabályozá-
si Terv (KSZT) módosí-
tásának elõkészítésével
bízták meg. 

- A cikkben személy
szerint Önt is vád érte. 

- Elõször is reagálnék
az abban leírt kötõdé-
semre. Ez egy rosszindu-
latú megjegyzés. Az ön-
kormányzat nem bûn-
szövetkezet, hozzá nem
kötõdöm, hanem vele
szerzõdésben állok. Ha
pedig az egyesületünkre
gondolt a szerzõ, akkor
pedig óbudai polgárként
együttmûködünk, ha kell
kritizáljuk, vagy épp se-
gítjük közös ügyekben. 

A volt bányaterület
szabályozási tervét már
20 év óta készítem, több
szakaszban. Kezdetben
is városi szabadidõpark
kiépítése volt a cél, ben-
ne többek közt BMX
gyakorlópályával, nyári
sí- és bobpályákkal,
görzenállal. A két évti-
zed alatt sok tervezõi
egyeztetés volt a Tábor-
hegyi Népházban, és há-
rom hivatalos lakossági
fórum, melyek sorra jó-
váhagyták a parképítési
elképzeléseket. Ma sincs
másról szó. A KSZT-t
azért kell egyébként mó-
dosítani, mert a bérlõ a
park lábánál helyezné el
a központi épületet, míg
a hatályos KSZT ezt
egyelõre „fent tartja” a
Remetehegyi útnál. A
változás mindenkinek
közös érdeke, hisz az
épület is látogatottabb le-
het, és a gépkocsi sem
megy fel a hegyre. A ké-
szülõ szabályozás ennek
lehetõségét vizsgálja,
benne nincs másról szó. 

A lakosság érdekei
rendkívül szerteágazóak.
Vannak, akik várják a

Maradjanak a hajléktalanok?

Hegymenetben a Kalandpark-terv
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park kiépítését, ötletek-
kel, javaslatokkal ruk-
kolnak elõ. Néhányan

tiltakoznak mindenféle
változás ellen, „elõttem
ne csúszkáljon senki!”
felkiáltással. Az egyesü-
leten belül is eltérõek a
vélemények. A folyama-
tokat meg kell ismerni,
felelõsen át kell gondol-
ni, a várható kockázato-
kat fel kell mérni és a sé-
relmeket megelõzni. Mi
ezt tesszük. Nekünk nem
stratégiánk a névtelen
tacepaók kifüggesztése,
a szomszédok hamis állí-
tásokkal való riogatása, a
más véleménnyel valók
vádolása, feljelentése.
Mi nem „ez”-ért, vagy
„az” ellen küzdünk.
Egyesületünk vezetése
átgondolta és megfogal-
mazta a park kiépítésé-
vel kapcsolatos elvárása-
it. A cél az, hogy a park
az óbudaiak pihenését
szolgálja, területét min-
denki korlátozás nélkül
használhassa, hisz ettõl
városi park. Az a legfon-
tosabb azonban, hogy az
itt elhelyezendõ funkci-
ók ne zavarják a környe-
zõ lakosság nyugalmát,
védelmük pedig már ter-
vi szinten is garantált le-
gyen. Az autók maradja-
nak a hegy lábánál, ne
terheljék az amúgyis el-
avult hegyi utakat. Mi
megértjük a szomszédos
telektulajdonosokat,
akik ingatlanuk érték-
vesztésétõl félnek. Jónak
tartjuk, hogy a Közpark
Egyesület képviseli õket.
Tiszteljük õket munkáju-

kért, mert nagy feladatot
vállalnak. De nekünk
azok szempontjait is fi-

gyelembe kell venni,
akik már régóta parkot
szeretnének a „bezöldült
bányarekultiváció” he-
lyett, és akik ma csak ku-
tyával mernek keresztül-
menni a területen.

- Valóban 50 éves épí-
tési tilalom van a he-
gyen? És ha igen akkor
mikor lehet feloldani? 

- Ha ez így lenne, ak-
kor a bánya feletti csalá-
di házak egy része meg

sem épülhetett volna. A
vonatkozó rendelet sze-
rint akkor lehet felolda-
ni, ha az elrendelés alap-
jául szolgáló okok már
nem állnak fenn, vagy ha
a megszûntetését indok-
ló feltételek bekövetkez-
nek. A nyolcvanas évek
elején elkészült bán-
yarekultiváció a feltéte-
leket nagyon sok helyen
megteremtette, ezek fel-

tárása azonban külön
vizsgálatot igényel. 

- Milyen konfliktusok,

nehézségek adódtak a
munka során?

- Ez majdhogynem el-
kerülhetetlen, errõl szól
minden településterve-
zés, különösen ilyen ké-
nyes helyen. Néhány la-
kó oktalan gyanakvását,
alaptalan rágalmait azért
nehezen viselem, hiszen
pont a lakókörnyezete-
mért vállalom fel a konf-
liktusokat. Az eddigi
egyesületi életem is errõl

szólt. Társaimmal nem-
csak szabadidõnket ál-
dozzuk fel, hanem szak-
mai felkészültségünket
is a szebb, élhetõbb lakó-
környezetért kamatoztat-
juk. Jablonka elnevezés-
sel parkot építettünk és
felújítottuk a hegy egyet-
len mûemlékét. Nem
kispályás a csapat, és ez
a bánya ügyében sem
lesz másképpen.

- Hogyan kell elképzel-
nünk a Kaland Parkot
amennyiben az „zöld
utat” kapna?

- A bérlõ szándéka sze-
rint egy játszótér épülne
3-12 évesek részére,
amely a Máltai Szeretet-
szolgálat játszótereire
hasonlít, csak sokkal
több játékot tartalmaz.
Készülne bobpálya, nem
a kattogós, hanem a gu-
mikerekes, mint Visegrá-
don az újabbik pálya.
Épülne kalandpark, azaz
erdei tornapálya, mint
Csillebércen, játszóház
teli játékkal, és park
minden olyannal, ami a
pihenést szolgálja. A
park tehát nem beépül,
hanem kiépül. Az épüle-
tek elkészülte után sem

kisebb a szabad felület,
mint a jelenleginek 98
százaléka.

- Éder Zoltán élesen
bírálta a park létesítését.
Mi errõl a véleménye?

- Minket is megkere-
sett azzal, hogy képvisel-
jük érdekeit. Elmondta,
hogy a bérlõt nem sza-
bad beengedni, mert
elõbb utóbb vidámparkot
fog építeni. Ebben nem
tudtunk partnerek lenni.
Túl azon, hogy nincs rá
módja, visszavetné a
park megvalósulását. Mi
láttuk az agyagfalakat a
bányában, lepusztult tég-
lagyárat és kazánházat.
Majd a sok lebillentett
szemetet. Harminc év
munka van abban, hogy
kiépültek utak, csator-
nák. Most, amikor test-
közelbe kerül a megol-
dás, nemet kiáltsunk?
Nem megoldás a „nem,
semmit!”. Félre kell ten-
ni az indulatokat, önös
érdekeket, és józanul át-
gondolni „mit” és „ho-
gyan”. Ebben tudunk
partnerek lenni.

A fõépítész
hozzászólása
- A területen sportot,

testedzést, ismeretterjesz-
tést szolgáló építmény,
vendéglátó egység, játszó-
tér, sport, illetve pihenõ-
kert létesíthetõ - tájékozta-
tott Sipos Gábor fõépí-
tész. - Az önkormányzat-
nak és a cégnek egyaránt
nagyon szigorúan körül-
határolt kötelezettségei
vannak e-téren. Egyebek
mellett növényeket kell
telepíteni, rendbe kell ten-
ni a most gaztól burjánzó,
hajléktalanok-lakta terüle-
tet. A befektetõ is arra tö-
rekszik, hogy mindenki
számára elérhetõvé tegye
szolgáltatásait. Emellett
számos olyan terület fej-
lesztését vállalta magára,
amibõl semmiféle bevéte-
le nem származik. Ilyen
többek közt a sétálóutak, a
játszótér és a kutyafuttató
kiépítése. A Nagybátonyi
út szükséges átépítését és
az oda tervezett parkolók
létesítését is vállalta a cég,
tehermentesítve ezzel az
önkormányzatot.

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Az Adventure Park Kft. tervei szerint a játszópark
három attrakcióból állna. Bobpálya, korosztályok
szerint kialakított játszótér és készségfejlesztõ
kalandpálya. Szatmári Gábor, a befektetõ cég egyik
tulajdonosa elmondta: részükrõl megvan a kompro-
misszumkészség. A Közpark Egyesület vezetõi tõ-
lük három dolgot kértek, melynek mindegyikét telje-
sítették. Ennek ellenére folyamatosan támadják a
kft.-t. A befektetõ most egy újabb, több pontból álló
ultimátumot vár, addig nem lép. Ennek tükrében
megnézik, min lehet változtatni.

Kompromisszumkész a beruházó
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Riport

Az ügyben megkerestük
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának polgár-
mester-helyettesét, Sze-
pessy Tamást is, miként
vélekedik errõl az ügyrõl? 

- Úgy gondolom kü-
lön kell választani az
utat és a parkot - kezdi
Szepessy Tamás - Az
említett új út mindig is
közút volt. Idén, a fõvá-
rosi földútalapból, mint-
egy 14 millió forint rá-
fordítással készíttette el
az önkormányzat. En-
nek szükségességét kár
vitatni, hiszen akinek
van némi helyismerete
tudhatja: a hegyvidéki
utak nem túl szélesek,
az úthálózaton csak ja-
vítani lehetne. Az is fel-
háborító, hogy ahol vég-
re sikerül új utat építe-
nünk, azt néhányan kis
híján tönkreteszik a rá-
dobált kövekkel, szik-
ladarabokkal. A forga-
lom csillapítása jogos
igény, de hogy ne léte-
süljön semmi, az már
nem. A környéken élõ
lakókkal már egyébként
is volt egy egyeztetés: a
használatbavételi enge-
dély kiadásáig nem nyit-
juk meg az autók elõtt
az említett útszakaszt.
Tervek szerint ez de-
cember végéig történhet
meg. A HVG újságírója
azt mondja: „Az önkor-
mányzat annak ellenére
keménykedett, hogy a
fõváros az új útra még
nem adta ki a használat-
bavételi engedélyt, mi-
vel nem épült alá csa-
torna.” Ez a kijelentés
minden szakmai kritéri-
umot mellõz, ugyanis a
környék közmûvekkel
ellátott, minden háznál
megvannak a bekötések.
Az újonnan kiépített út-
nál semmiféle kötelezõ
elõírás nincs arra, hogy
akkor is csatornát kell
alá építeni, ha ott már
van. A néhány, önös,
egyéni érdekében sértett
ember által kifogásolt,
támadott útszakaszt a
városrendezési szabály-
zat, vagyis helyi jogsza-

bály rendeli belterületi
közútként mûködtetni.
Itt jegyzem meg, hogy
több tucat, forgalomba
helyezést hiányoló, azt
sürgetõ levelet
is kaptunk Má-
sik kifogásolt
pont a beruhá-
zás miatti autó-
forgalom felté-
telezett növeke-
dése. Minden-
képpen az a cé-
lunk, hogy a
forgalmat a Nagybá-
tonyi úton tartsuk. A be-
ruházó részérõl ugyan
felmerült, hogy a parkot
gépjármûvel a felsõ út-
ról is meg lehessen kö-
zelíteni, azonban ez
szakmailag kifogásol-
ható. 

- A HVG cikkében fel-
merült az is, hogy a cég
nem végeztette el a vál-
lalt kaszálást.

- Ez részben valós
probléma, de az önkor-
mányzat szakemberei
már felszólították a
befektetõt - mondja
a polgármester-he-
lyettes. - A másik
kifogásolt pont,
hogy keveslik a bér-
leti díjat, amit a be-
fektetõ fizet az ön-
kormányzatnak. Le-
het, hogy önmagá-
ban nem tûnik túl
soknak, de ezt is
összefüggésében
kell vizsgálni. A
l e g f o n t o s a b b
ugyanis  a történet-
ben az, hogy mit le-
het ezzel a területtel
kezdeni, hogyan le-
het legjobban hasz-
nosítani úgy, hogy
azzal a környéken
és tágabb értelemben a
kerületben élõk is meg
legyenek elégedve.

- Akkor most essék szó
a parkról és fõleg a bob-
pályáról!

- A szabályozási terv-
rõl még nem határozott
a testület. A legfonto-
sabbnak azt tartom,
hogy sem az elõzõ cik-
lusban prosperáló kép-
viselõknek, sem a jelen-
legi testületnek nem az a

célja, hogy olyan tevé-
kenységet engedélyez-
zen, ami a környék lakó-
it zavarja. Amikor az
elõzõ ciklusban megköt-

tetett a bérleti
szerzõdés, az
övezeti besoro-
lás már körül-
határolta a terü-
let lehetséges
hasznosítását.
Ebben már ak-
kor szerepelt a
bob-pálya is,

mint lehetõség. A szabá-
lyozási terv, nem azért
készül, hogy ezt a funk-
ciót egyértelmûen meg-
engedje. Ebben még
csak vázlatosan szerepel
például az épületek el-
helyezése. A Közpark
Egyesület vezetése kész
tényként közölte, majd
elõrevetítette a „sötét jö-
võ képét” a többi lakó-
nak. A formálódó Kerü-
leti Szabályozási Terv
(KSZT) ide vonatkozó
részét sem a szakembe-

rek, sem a helyi politikai
vezetõk, különösképp a
képviselõ-testület meg
sem vitatta még. A ko-
rábban nálam járt lakók-
nak is elmondtam: nem
az a célunk, hogy zajos
sörözõ, vagy más joggal
kifogásolható létesít-
mény épüljön, a lakóhá-
zak közelében kialakí-
tott parkolóval. Ezt sen-
ki nem akarta sem ak-
kor, sem most. Egyéb-

ként Bús Balázs polgár-
mester kezdeményezé-
sére összehívott egyez-
tetésen elmondtuk a
megjelenteknek, hogy a
volt bányaterület zöldfe-
lülete semmiképp nem
sérülhet, mi több, azt
fejleszteni fogja a bérlõ.
A beruházás számos po-
zitív változást hozhat
majd a hegy lábánál, a
panellakásokban élõk
számára is, hiszen a szé-
pen kiépített parkban a
padok, pihenõhelyek
mellett szalonnasütõ-he-
lyek, játszótér és szá-
mos más, a szabadidõ
kellemes eltöltését lehe-
tõvé tevõ teret alakíta-
nak ki tervek szerint.
Mindenesetre furcsa
volt a megjelent ellenér-
dekelt csoport hozzáál-
lása. Kijelentették: a pa-
nellakóknak úgysem
lesz pénze a bob-pályá-
ra. Azt szeretnénk az
érintett lakosokkal meg-
értetni, hogy ha majd itt

lesz az ideje, és a szabá-
lyozási tervet vélemé-
nyezésre bocsátjuk, te-
gyék meg észrevételei-
ket, javaslataikat. Erre
amúgy is törvény köte-
lez,  éppen azért, hogy
egy-egy lényeges tele-
pülésszerkezeti változ-
tatás csakis az érintett
polgárok tájékoztatásá-
val, véleményének meg-
ismerésével történhes-
sék meg. Az ellenben

számomra nem támo-
gatható álláspont, hogy
minden változást, fej-
lesztést, elõrelépést aka-
dályozzunk meg. Rá-
adásul nekem úgy tûnik,
fõleg azok vannak a vál-
tozások ellen, akik ma-
guk is zöldterületre épí-
tették fel házaikat, hi-
szen a bányaterület mel-
letti telkek csak a hatva-
nas évek végén váltak
építési területté. Ettõl
függetlenül hangsúlyoz-
ni szeretném, hogy
Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á n a k
mindenkori vezetése a
lakosság, döntõ többsé-
gének véleményét tar-
totta és tartja szem elõtt.
Úgy, ahogy a testület-
ben is konszenzusra tö-
rekszünk, a kerületben
élõk érdeke ellenében
sem hozunk soha dönté-
seket. Tudomásul kell
azonban venni, hogy
egy ilyen rendezetlen
terület rendbetételének

vannak gazdasági feltét-
elei. Tehát nyomatéko-
san szeretném még
egyszer kiemelni: ma-
gáról a bob-pályáról le-
het dönteni, de minden
fejlesztés ellenében már
nem. Egyébként, ha
mindent sikerül tisztáz-
ni, a környékbeliek
többsége véleményem
szerint támogatni fogja
a beruházást. 

Szeberényi Csilla

„A többség érdekét tartjuk szem elõtt”
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Rakpartnyitás
Újra birtokba vették az
autósok a budai alsó rak-
partot a Margit és az Er-
zsébet híd közötti szaka-
szon november 5-én. A
következõ lépés: decem-
ber végén átadják a Ber-
talan Lajos utca és a
Lágymányosi híd, illetve
a Lágymányosi és az Er-
zsébet híd közötti sza-
kaszt is. A Margit hídtól
északra esõ rész (óbudai
alsó rakpart) 2009 októ-
beréig zárva marad.

Útfelújítás 
az Árpád hídon
Felújítások kezdõdtek ok-
tóber végén az Árpád hí-
don, ezért éjszakánként
(22-tõl reggel 6 óráig) két
forgalmi sávot lezárnak a
Buda felé tartó szakaszon.
A munkavégzés mindhá-
rom forgalmi sávot, a mel-
lettük haladó kerékpárutat,
valamint a járdát is érinti.
Buda irányába a gépjár-
mûvek 30 kilométeres se-
bességgel egy sávban
hajthatnak. A felújítással a
tervek szerint november
22-ére készülnek el a
szakemberek. A munkála-
tok a villamosforgalmat
nem érintik.

VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉS ÚTLEZÁRÁSSAL A PUSZTAKÚTI ÚTON.
A Pusztakúti úton vízvezetéket építenek a Róza köz és az
Újliget sétány között. A munkálatok miatt fél szélesség-
ben lezárták az útpályát, jelzõlámpa szabályozza a válta-
kozó irányú áthaladást

Hírösszefoglaló: elsõ olva-
satban tárgyalt a fõpol-
gármesteri kabinet no-
vember 10-én az óbudai
Bogdáni úti autóbusz-vég-
állomás esetleges áthe-
lyezésérõl a közeli Auchan
áruház mellé.

M int ismeretes, a je-
lenlegi buszpálya-

udvar területét egy jog-
erõs bírósági ítélet alap-
ján az Estivo Kft. sze-
rezte meg kártalanítás-
ként. Erre egy, a rend-
szerváltozás óta húzódó
tulajdonrendezési jogvi-
tát követõen került sor.

A Fõvárosi Közgyûlés
júniusban és augusztus-
ban is tárgyalt a helyzet
rendezésérõl, arról,
hogy a cégnek cserein-
gatlant ajánl fel azért,
hogy a buszvégállomás
a jelenlegi helyén ma-
radhasson. Idõközben
az Auchan áruház tulaj-
donosa felajánlotta,
hogy az Auchan Aquin-
cum hipermarket terüle-
tére, a Záhony utca-
Jégtörõ utca sarkára köl-
tözhetne a buszvégállo-

más. E megoldás esetén
nem kellene csereingat-
lant felajánlani az Est-
ivónak, ugyanakkor az
Auchan bérleti díjat szá-
mítana fel, és az áthe-
lyezés költségeit is vál-
lalnia kellene a fõváros-

nak. Részletes pénzügyi
és mûszaki vizsgálat
után döntenek a végle-
ges megoldásról.

Tiba Zsolt fõjegyzõ
megvizsgálja, milyen jo-
gi lehetõség van arra,
hogy a Bogdáni úti busz-

pályaudvar területét ki-
sajátítsa a Fõvárosi Ön-
kormányzat. Ezt egyéb-
ként Bús Balázs polgár-
mester indokoltnak tarta-
ná, hogy ezáltal a jelen-
legi helyén maradhasson
a buszvégállomás.

Áthelyezik a Bogdáni úti buszvégállomást?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata már
számtalan alkalommal
kifejtette álláspontját a
Bogdáni úti végállomás-
sal kapcsolatban. Több-
ször is kihangsúlyoztuk,
hogy véleményünk sze-
rint a végállomásra fel-
tétlenül szükség van a
kaszásdûlõi lakosság
megfelelõ színvonalú tö-
megközlekedési szolgál-
tatással történõ ellátása
szempontjából. 

A véleményünk -
amely egyébként egyezik
a BKV Zrt. által felénk
is többször megfogal-
mazott szakmai állás-
ponttal - most is az,
hogy a buszpályaudvar-
nak: helyben kell ma-
radnia és a korábban
már megfogalmazott el-
várásunknak megfelelõ-
en, a Fõvárosi Önkor-
mányzatnak, közérdek-
bõl ki kellene sajátítania
a szóban forgó területet. 

Mindezek fényében ért-
hetetlen számomra a fõ-

város vezetésének hozzá-
állása a kérdéshez. Elõ-
ször egy mindenki számá-
ra ismeretlen off-shore
cégnek pénzügyileg rend-
kívül elõnyös megoldást
fogadtak el, majd most,
egy multinacionális vál-
lalat piaci pozíciójának
erõsítéséhez kívánnak
asszisztálni. 

Mindezt teszik úgy,
hogy a legfontosabb
szempontot, az érintett
lakosság érdekét nem
veszik figyelembe. 

Amennyiben a fõváros
mégis úgy döntene, hogy
a nagyáruház mellé he-
lyezné át a buszvégállo-
mást, akkor az érintett
kerületi lakosság érde-
keinek megfelelõen
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának ve-
zetése az alábbi elvárá-
sokat fogalmazza meg: 

• A buszvégállomás
megfelelõ megközelíthe-
tõsége érdekében szüksé-
gesnek tartjuk a meglévõ
kaszásdûlõi aluljáró fel-

újítását és akadálymen-
tessé tételét (amit egyéb-
ként már évek óta szor-
galmazunk, és amelyre
Békásmegyeren is feltétle-
nül szükség lenne), vala-
mint egy új a Szentendrei
út és a HÉV-vágányok
alatt húzódó akadálymen-
tes aluljáró megépítését; 

• A Bogdáni útnál
buszforduló kerüljön ki-
alakításra, és ezzel ösz-
szefüggésben elvárjuk,
hogy a Bogdáni úti vég-
állomás helyére vonat-
kozó FSZKT szabályo-
zást a Fõvárosi Önkor-
mányzat ne változtassa
meg; 

• Szükségesnek talál-
juk továbbá azt is, hogy
a buszvégállomásnál
zárható, és õrzött kerék-
pártárolók létesítésére
is sor kerüljön; 

• Végezetül elvárjuk,
hogy a munkálatok so-
rán a kerületet idõben,
már tervezési szakasz-
ban vonja be a fõváros
az együttmûködésbe. 

Bús Balázs polgármester levélben fordult 
augusztus végén Demszky Gábor fõpolgármesterhez 

a Bogdáni úti buszvégállomás érdekében
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Egészségügy

Csillaghegy
Egészségház

• Véradást rendeznek no-
vember 21-én 14-tõl 17
óráig az egészségház-
ban. (Bejelentkezés ren-
delési idõben a 240-
2611-es, vagy a 250-
9174-es telefonszámon.)
• Molnár Lászlóné festõ-
mûvész-fodrász tárlatát
december 30-ig láthatják.
Támogató: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata és a Csillaghegy
Betegeiért Alapítvány.
(Cím: Vasút sor 1., a
HÉV-megállóval szem-
ben. www.cshegeszseg-
haz.extra.hu)

Egészségnap 
A Táborhegyi Népház-
ban november 22-én 10-
tõl 15 óráig egészségna-
pot rendeznek. Szentel-
jen egy napot egészsé-
gére! (Cím: Toronya utca
33., www.ohegy.hu)

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). Az „Emberi kap-
csolatok, emberi játsz-
mák” címû elõadásra
november 25-én várja
az érdeklõdõket. (A be-
lépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Pszichológiai
szakrendelés

Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. tájé-
koztatja a kerület lako-
sait, hogy a neurológiai
osztályon felnõtt pszi-
chológiai rendelést le-
het igénybe venni. Dr.
Agárdiné Malek Zsu-
zsanna klinikai szak-
pszichológus rendelési
ideje: hétfõn, kedden,
szerdán 14-tõl 20 óráig;
csütörtökön, pénteken
8-tól 14 óráig. (Bejelent-
kezés a 388-9180-as te-
lefonszám 132-es,127-
es mellékén.)

Az iskolabüfé mun-
kacsoport Tamás

Ilona fõosztályvezetõvel
és Bíró Évával, Óbuda-
Békásmegyer Védõnõi
Szolgálat intézményve-
zetõ-helyettesével karölt-
ve látogatott el a kunsági
biogazdálkodás helyszí-
nére október 16-án, az
Élelmezési Világnapon.
A tanyára lovaskocsival
érkeztek, ahol a major
gazdasszonya fogadta és
vezette körbe õket a bir-
tokon. A tanyaházat nem
lakják, múzeummá alakí-
tották, így megtekinthetõ
benne a régi paraszti élet
minden szükséges és
hasznos szereplõje, esz-
köze, a kemencétõl a fém
nádarató csizmáig. 

Az udvaron komon-
dorok vigyázzák a há-

zat, mögötte pedig a
rackák és mangalicák

várják békésen a látoga-
tókat.

Délben kóstolóval
kedveskedtek a vendé-
geknek a szabadban, a
frissen sült kenyérlángost
mindenki maga ízesíthet-
te kedve szerint a házi
készítésû csicsóka-, pap-
rika- és tepertõkrémek-
kel és mangalica kol-
básszal. Megismerkedtek
a homoktövissel bogyó

és nektár formájában is,
amit szintén helyben ter-

mesztenek és készítenek
el, és aminek rendkívüli
immunrendszer-erõsítõ
hatást tulajdonítanak. A
termékeket csak termé-
szetes alapanyagokból
állították elõ, hagyomá-
nyos eljárásokkal.   

Következõ cél a
fülöpházi buckavidék
volt. A Naprózsa Erdei
Iskola által vezetett, két
kilométeres kirándulást
a Báránypirosító tanös-
vény mentén tette meg
az Óbudáról érkezett
csoport.

A túra alatt a kötött, fé-
lig kötött homokterületek
geológiai, növény- és ál-
lattani jellemzõit ismer-
ték meg. Végezetül meg-
tekintették és meg is hó-
dították az egyedülálló,
mozgó homokbuckákat.

Az egész napos kirán-
dulás jó hangulatban telt
mind a gyerekek, mind a
kísérõ felnõttek számá-
ra. Megtapasztalhatták a
különbséget a városi tö-
megtermelés és a kis
mennyiségben elõállí-
tott biotermékek között,
és ezáltal ismét nagy
hangsúlyt kapott az
egészséges életmód és
étkezés szerepe.

Iskolabüfé Éve Program • Kirándulás az egészséges életmód jegyében

Biogazdálkodás a Kunsági Rendek Ökotanyán
Az Iskolabüfé Éve Program Árpád Gimnáziumban tartott
bevezetõ rendezvénye után, az iskolabüfé munkacsoport
kirándulást szervezett a III. kerületi diákönkormányza-
tokban tevékenykedõ fiataloknak és az iskola egészség-
ügyi szolgálat tagjainak az egészséges életmód jegyé-
ben. Az utazás a fülöpházi buckavidék és a Kunsági Ren-
dek Ökotanyára vezetett. A résztvevõk megismerkedtek
a tanyasi élettel, a gazdálkodás és az állattenyésztés
momentumaival, a termelés eszközeivel és bioterméke-
ket kóstolhattak.
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Sérült fiatalok
fejlesztése

A Flóra Alapítvány
autista vagy autisztikus
magatartászavarral küz-
dõ, akár halmozottan sé-
rült gyermekek és fiatalok
fejlesztését végzi, heti egy
vagy két napig tartó inten-
zív terápiák keretében.
Várják bölcsõdés és óvo-
dás korú gyermekek je-
lentkezését! (Információ:
www.floraalapitvany.hu
Bejelentkezés Ádám Éva
szakmai vezetõnél csütör-
tökönként és pénteken-
ként a 06-70-544-1320-as
telefonszámon.)

Logopédus felvétele
A Gézengúz Alapítvány
a születési károsult cse-
csemõk és kisgyermekek
korai, sokrétû egészség-
ügyi ellátásával és rehabi-
litációjával foglalkozó, III.
kerületi székhelyû civil
szervezet. Az alapítvány
óraadó logopédus munka-
társat keres, heti 4 órás
munkaidõben. (A jelentke-
zéseket a következõ elér-
hetõségeken várják: e-
mail: gezenguz@gezen-
guz.hu, Tel.:243-8595, 06-
26-546-327 Dobi Katalin.)

1 % 1 % 1 %
� A Csillaghegyi Csi-
gaház Alapítvány (adó-
szám 18106730-1-41)
köszönetet mond azok-
nak, akik a 2006. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1
százalékát, 211 ezer 660
forintot az alapítványnak
ajánlották fel. Az össze-
get tartalékolták, késõbbi
felhasználás céljából.
� A „Flóra” Értelmi Fo-
gyatékosokért Alapít-
vány Kuratóriuma köszö-
netet mond azoknak, akik
személyi jövedelemadó-
juk egy százalékát a
2006. évben részükre fel-
ajánlották. A 366 ezer 23
forintot az alapító okirat-
ban meghatározott célok-
ra használták fel.
� A Ganz Rádióklub
köszöni a személyi jö-
vedelemadóból felaján-
lott 1 százalékos támo-
gatásokat. A befolyt 170
ezer 419 forintot mûkö-
dési költségekre fordí-
tották. (Adószám:
19021746-1-41.)

Magyarországon és Euró-
pában is egyedülálló, az
érrendszer kóros elváltozá-
sainak korai felismerését
segítõ készüléket fejlesz-
tettek ki magyar kutatók
Pécsett. Az új készülékkel
a vizsgálat a vérnyomás-
méréshez hasonlóan per-
cek alatt elvégezhetõ. 

A szív- és érrendszeri
halálozás aránya

Magyarországon a leg-
rosszabbak közé tarto-
zik Európában. Az
összes halálokok 50,6
százaléka erre a beteg-
ségcsoportra vezethetõ
vissza. Évente több mint
67 ezer ember hal meg
szív- és érrendszeri
problémák miatt, közü-
lük több mint 10 ezer 65
éves kora elõtt, és ha-
sonló a betegség miatt
keresõképtelenné válók
száma.

Az Arteriográf segít-
ségével a korai, tünet-
mentes állapotban mu-
tathatók ki az érelme-
szesedés kezdõdõ jelei.
Az érfal rugalmasságá-
nak csökkenése, mûkö-
dészavara. Ezek ismere-

tében meghatározható
az egyénre szabott, hatá-
sos terápia, amely jó
esélyt ad a súlyos szív-
és érbetegségek elkerü-
lésére.

A szûrõvizsgálat
gyors és fájdalommen-
tes. A felkarra helyezett
mandzsettát a készülék
automatikusan felpum-
pálja és mindössze há-
rom perc múlva már ki
is nyomtatható a lelet.

A vizsgálat térítéskö-
teles, díja: 6000 forint.
S mindezt hol lehet

igénybe venni? A
Vörösvári úti szak-
rendelõ diabetológiai
szakrendelésén, vagy a
388-9180-as telefonszá-
mon jelentkezhetnek
idõpont-egyeztetésre az
érdeklõdõk. A vizsgálat

ideje: kedden 8-tól 11
óráig. A vizsgálatot dr.
Beke Eleonóra belgyó-
gyász szakorvos végzi.

A szûrési programra
jelentkezõknek javasol-
ják a bõ folyadékfo-
gyasztást.

Arteriográf: gyors, fájdalommentes vizsgálat a Vörösvári úti rendelõben

Korán felismerhetõ az érelmeszesedés

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Köz-
pont ebben az évben is kará-
csonyi ünnepséget rendez
családoknak és idõseknek.  

E hhez kérik a kerü-
letben mûködõ cé-

gek, intézmények és
magánszemélyek támo-
gatását. Bármilyen ado-
mányt örömmel fogad-

nak, mellyel a karácso-
nyi ajándékcsomagjai-
kat kiegészíthetik.

Az adományokat mun-
kaidõben az intézmény
Kelta utca 5. szám alatti
telephelyén gyûjtik. 

(Bõvebb információ
Debreceni Diana család-
gondozótól kérhetõ, a 250-
3766-os és a 06-20-325-
0574-es telefonszámon.)

Értesítik a lakosokat, hogy a szájsebészeti szakren-
delés a Vörösvári úti szakrendelõben november
10-tõl az alábbiak szerint változott.
Hétfõn 14-tõl 20 óráig dr. Solymosi Pál.
Kedden 8-tól 14 óráig dr. Miklós László.
Szerdán 8-tól 14 óráig dr. Solymosi Pál.
Csütörtökön 14-tõl 20 óráig dr. Miklós László.
Pénteken 8-tól 14 óráig dr. Miklós László.
A Vörösvári úti és a Csobánka téri szakrendelõkben
a fogászati röntgen rendelési ideje változatlan.
Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgálat Kht.

A Magyar Vöröskereszt Bu-
dapest Fõvárosi Szerveze-
te november második felé-
ben az alábbi idõpontok-
ban és helyszíneken szer-
vez nyilvános véradásokat. 

N ovember 18-án
15-tõl 18 óráig: a

Szentlélek téren, a vér-
adó kamionban (BKV
végállomás).

November 19-én 10-
tõl 13.30 óráig: a Buda-
pesti Mûszaki Fõiskolán
(Doberdó utca 6., az au-
lában).

November 26-án 11-
tõl 19 óráig: az Óbudai

Kulturális Központ-
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobán-
ka tér 5.).

November 28-án 15-
tõl 18 óráig: az Auchan
Aquincumnál, a véradó
buszban (Szentendrei út
115.).

Ha ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a
60. életévét és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöj-
jön el a véradásra! Sze-
mélyi igazolvány (lak-
címkártya) és taj-
kártya szükséges.

A Magyar Vöröske-
reszt III. kerületi

Szervezete szociális akci-
óján kedvezményes áron
juthatnak ruhákhoz a rá-
szorulók, és ingyen oszta-
nak lisztet november 26-
án, 27-én és 28-án 8-tól
17 óráig. Helyszín: a La-
dik utca 2-6. szám alatt,

a Celer Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. területén.
(Megközelíthetõ a 206-
os, 86-os autóbusz Bog-
dáni úti végállomásától,
gyalog körülbelül 200
méter, vagy a HÉV Fila-
tori-gáti megállójától.
Érdeklõdni a 388-8530-
as telefonszámon lehet.) 

A szájsebészeti szakrendelés új idõpontjai Szociális akció

Adj vért és ments 
meg három életet!

Adományt gyûjtenek karácsonyra

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

Az alapprogram három
fõ pillérre: az intéz-

ményi, a lakossági és a te-
lepen történõ komposztá-
lás. Elsõként az önkor-
mányzat által
fenntartott okta-
tási-nevelési in-
tézményeknek
tettük lehetõvé a
programhoz való
csat lakozást ,
melyre mint ki-
derült, igen nagy
volt a fogadó-
készség. Az önkormányzat
több mint 1,5 millió forint
értékben vásárolt kom-
posztáló-hálókat, melyeket
a programban résztvevõ
15 óvoda 28 telephelyén és
15 iskolában állítottunk fel.
Az intézményeket több-
nyire jelentõs növényállo-
mány veszi körül. A zöld-
hulladék komposztálásá-

hoz a két-két kihelyezett
háló ahhoz már elegendõ,
hogy megindulhasson a
komposztálás, és minden
résztvevõ megismerkedjen

ennek folyama-
tával, eszközei-
vel - hangsúlyoz-
ta az alpolgár-
mester. 

- Célul tûztük
ki, hogy az intéz-
m é n y e k k e l
együttmûködve,
néhány év alatt

olyan kapacitással induljon
meg ez a folyamat az óvo-
dák és iskolák kertjében,
hogy a keletkezõ avart és
további zöldhulladékot tel-
jes egészében helyben fel
lehessen dolgozni. Ezzel el
szeretnénk érni, hogy a sok
tápanyag visszajusson a ta-
lajba, éltetve a növényeket,
illetve hogy az avarégetés

ne szennyezze a levegõt.
Emellett a késõbbiekben jó
volna elérni, hogy a „zöld
javak” elszállítása, leraká-
sa ne terhelje a helyi költ-
ségvetést. Fontos hang-
súlyt kap a programban a
komposztálásnak az okta-
tási-nevelési tevékenység-
be való integrálása, hiszen
a környezettudatos visel-
kedés példáján keresztül a
jövõ nemzedékének szem-
léletét alakítjuk. Éppen
ezért az ehhez szükséges
alapismeretek átadására a
pedagógusok és kertészek

számára megtartott alap-
képzésen túl, a továbbiak-
ban a pedagógiai progra-
mok integrálását segítõ

képzéseket is szervezünk.
Egyúttal beszerezzük az
oktatási segédanyagokat és
a pedagógusok további fel-
készülését segítõ kiadvá-
nyokat.          (szeberényi)

Nemrégiben számoltunk be
arról, hogy az önkormány-
zat kiemelten kezeli Kör-
nyezetvédelmi Cselekvési
Programján belül a szelek-
tív hulladékgyûjtést. Aláb-
biakban arról olvashatnak:
jelenleg hol tart a megkez-
dett folyamat?

M int megtudtuk, a
társasházaknál ki-

helyezett szelektív hulla-
dékgyûjtéssel kapcsola-
tos visszajelzések többsé-
ge pozitív. Úgy tûnik, szí-
vesen használják, jó kez-
deményezésnek tartják.
Ugyanígy a gyûjtést vég-
zõ céggel kapcsolatban is
kedvezõek a tapasztala-
tok, hiszen maximális se-
gítõkészséggel találkoz-
nak a lakosok, bármilyen
kérdéssel fordulnak a
szakemberekhez. Amikor
gond merült fel, azt is
igyekeztek a legrövidebb
idõ alatt orvosolni a mos-

tani, kísérletinek nevez-
hetõ szakaszban. 

Mindezt megerõsítette
Horinka István, a 9. szá-
mú Óbuda Lakásfenntar-
tó Szövetkezet közös
képviselõje, aki elmond-
ta: a Vörösvári út 13-27.
számú társasházak lakói
igen gyorsan megszokták

a szelektív hulladékgyûj-
tést, rendeltetésszerûen
használják a mûanyag-
prés-gépet, illetve külön
tárolják a papírhulladé-
kot.

Az önkormányzat ve-
zetése sokat vár a kezde-
ményezéstõl, mely jelen-
leg a bevezetõ idõszak fe-

lénél tart. Jövõ év elején
történhet meg az értéke-
lés, melynek nyomán
meg lehet tenni az újabb
lépéseket. Most zajlik a
jövõ évi cselekvési prog-
ram megalkotása, mely-
rõl a képviselõ-testület
várhatóan a januári ülé-
sen dönt majd, és arról is,

milyen irányokat szab a
jövõ évben. Ebben várha-
tóan kiemelt elemként
kezelik a lakossági sze-
lektív hulladékgyûjtési-
programot, lehetõség sze-
rint kiterjesztve a kerület
teljes területére. 

Ehhez a témakörhöz
szorosan kapcsolódik a
szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek kérdésre. Jelen-
leg a helyszínek felméré-
sét végzik az önkormány-
zat szakemberei, mely-
nek nyomán elemzés ké-
szül a tapasztalatokról.
Az anyag birtokában tud-
ják eldönteni, hogy mely
hulladékgyûjtõ-szigetek
maradnak a helyükön, és
esetlegesen lesznek-e
olyanok, melyeket szük-
séges megszüntetni, illet-
ve áthelyezni. Errõl idõ-
ben tájékoztatják a lako-
sokat - tudtuk meg Szabó
Magdolna alpolgármes-
tertõl. Sz. Cs.

Egyre népszerûbb a társasházi szelektív hulladékgyûjtés

Komposztálással a zöld javakért
Jelentõs lépést tettünk a fenntartható fejlõdés megvalósí-
tásához. A képviselõ-testület részben jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve, másrészt felismerve a társadalom
környezettudatosságra nevelésben betöltött szerepét, hatá-
rozatban fogadta el a kerület komposztálási programját. En-
nek megvalósításához idén 5 millió forintot különítettek el
a helyi költségvetésbõl - tájékoztatta lapunkat Szabó Mag-
dolna (MSZDP) környezetvédelemért felelõs alpolgármester. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szigorított elõéleti
pontrendszer 

„A másik jelentõs,
2008. január 1-jével
életbe lépett változás a
közúti közlekedési elõé-
leti pontrendszer szabá-
lyaiban történt. A módo-
sítások következtében
kevesebb cselekmény
elkövetése is a vezetõi
engedély visszavonásá-
nak reális lehetõségét
idézi elõ.

Emelkedett az egyes
cselekményekhez ren-
delt elõéleti pontok szá-
ma, szabálysértések ese-
tén a korábbi 1-3 pont-
ról 1-5 pontra, bûncse-
lekmények esetén pedig
4 és 7 pontról 6, illetve 9
pontra.

Kis mértékben válto-
zott a ponttal szankcio-
nált cselekmények köre,
ez azonban a közlekedés
biztonsága szempontjá-
ból legveszélyesebb, il-
letve leggyakoribb cse-
lekményeket nem érin-
tette. 

Tekintettel az egyes
cselekményekhez társu-
ló pontok emelésére, az
értesítési ponthatár 14-

rõl 12 pontra csökkent.
Ezzel párhuzamosan az
utánképzésen való rész-
vétellel történõ pont-
csökkentés lehetõsége is

változott, 12 szerzett
pontig 9 ponttal, 13-17
szerzett pont között pe-
dig 6 ponttal lehet mér-
sékelni a nyilvántartott

pontok számát. A 18
pontos felsõ határ és az
elérésével járó jogkö-
vetkezmény nem válto-
zott. Az egyes pontok
elévülésének ideje 2 év-
rõl 3 évre módosult.

Felemelt 
helyszíni bírság 
Ugyancsak a közleke-

dõk jogkövetõ magatar-
tásának fokozását és ez-
által a közlekedésbiz-
tonsági helyzet javítását
célozza meg a helyszíni
bírság összeghatárainak
módosulása, valamint a
vezetõi engedély hely-
színi elvétele esetköré-
nek bõvítése.

Eddig a helyszíni bír-
ság összege 500 forint
és 10.000 forint között
alakult, azonban 2008.
január 1-jét követõen, a
hatályos szabályozás
alapján a helyszínen ki-
szabható összeg alsó
határa 3.000, a felsõ
határa pedig 20.000 fo-
rint lett.

Zéró tolerancia
Módosult a vezetõi

engedély helyszíni elvé-

telét meghatározó jog-
szabály is, mely szerint
a vezetõi engedélyt a
helyszínen el kell venni
attól, aki azzal gyanú-
sítható, hogy gépi meg-
hajtású jármûvet úgy
vezet, hogy szervezeté-
ben szeszes ital fogyasz-
tásából származó alko-
hol van. Hangsúlyozni
kell azonban, hogy ezen
közlekedés-igazgatási
szabály változása az
egyéb ide vonatkozó
normákat nem érintette.
Jármûvet eddig is csak
az vezethetett és ezután
is csak az vezethet, aki-
nek a szerveztében
nincs szeszes ital fo-
gyasztásából származó
alkohol. Pusztán arról
van szó, hogy a jogalko-
tó kibõvítette, és ezzel
visszaállította a vezetõi
engedély helyszíni elvé-
telének 4 évvel ezelõtti
eseteit.”

(Következõ lapszáma-
inkban részletekben kö-
zöljük, folytatjuk dr.
Bencze József rendõr al-
tábornagy, országos
rendõrfõkapitány írását
- a szerk.)

Bencze József országos rendõrfõkapitány értékelése

Közlekedési korkép - körkép

A közlekedési balesetben elhunytak emlékmûve a Flóri-
án téren

KÉTSZER A TÛZCSAPON A Lajos ut-
cában egy Volkswagen személyautó
tûzcsapra futott október 5-én. A Víz-
mûvek szakemberei szakaszosan el-
zárták a vizet, a tûzoltók pedig leemel-
ték a jármûvet a tûzcsap csonkjáról. A
történet ezzel még nem ért véget. A
gépkocsi nem sokkal késõbb ismét a
tûzcsapon landolt - a Lajos utcában.
KUTYA A CSATORNÁBAN A
Máramaros közben október 11-én ku-
tya esett egy két méter mély, vízzel te-
li csatornába, ahonnan nem tudott ki-
mászni. A tûzoltók úgynevezett dugó-
létra és kötél segítségével emelték ki
az ebet a csatornából
VILLANYÓRÁK ÉGTEK A Szindbád
utcában az egyik magas lakóépület I.
emeletén villanyórák kaptak lángra ok-

tóber 21-én,
az elektro-
mos berende-
zéseknek he-
lyet adó helyi-
ségben.
SZALMABÁ-
LÁK LÁN-
GOLTAK A III. kerületbõl vonultak ki a
tûzoltók  október 26-án Pilisboros-
jenõre, ahol a Tücsök utcában mintegy
25 méter hosszan, 5 méter magasan
felrakott 1000 szalmabála égett. A
lánglovagok négy vízsugárral oltottak.
Munkagépek segítségével földdel kö-
rülhatárolták a területet a tûz terjedé-
sét megakadályozandó, mert veszé-
lyeztette a mellette lévõ bálahalmot. A
tûzoltás 22 óráig tartott.

A tûzoltók eseménynaplójából

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság nyomozást rendelt el
akkor még ismeretlen tettes
ellen, aki október 31-én a
délelõtti órákban a 112-es
segélyhívószámon bejelen-
tette, hogy egy óbudai ABC-
ben vörös higanyt és polóni-
um 210-et helyezett el. 

AFõvárosi Polgári Vé-
delmi Igazgatóság

Veszélyhelyzeti Felderítõ
Szolgálat az üzletet átvizs-
gálta, sugárzó anyagot
nem talált. Idõközben
megállapították a rend-

õrök, hogy a bûncselek-
mény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható
egy 43 éves férfi, akit a III.
kerületi kapitányság mun-
katársai a hamisnak bizo-
nyult bejelentéstõl számí-
tott 1,5 órán belül a Kenye-
res utcában elfogtak. A fér-
fi szabadlábon védekezhet.

Hamis bejelentés 
sugárzó anyagról

Békásmegyeri
rendõrõrs 

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

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az elsõ félévben 365
betöréses lopás volt a

kerületben. Magasan ve-
zeti a statisztikát a henger-
zár-törés. Több-
nyire panellaká-
sokat vesznek
célba a betörõk.
Azért célozzák
meg inkább a pa-
nelházakat, mert
sokkal kevesebb
akadályba ütköz-
nek az elkövetõk.
Általában többen, de leg-
alább ketten végzik a
„munkát”. Egyikõjük fel-
csönget a kaputelefonon
egy lakásba, és ha senki
nincs otthon, akkor a már
az ajtó elõtt tartózkodó tet-
testárs feltöri a zárat és

már pakol is. Alent maradt
figyelõ „leadja a drótot”,
ha valaki bemegy a házba.
Az ilyen típusú bûncselek-

mények túlnyo-
mó többségét
hétköznap dél-
elõtt követik el.
Hétvégenként az
irodákat, üzlete-
ket célozzák
meg inkább. 

- A napokban
sikerült elfog-

nunk egy általunk Bonnie
és Clyde-ra keresztelt pá-
rost. Õk úgy mentek be-
törni, mint ahogyan az át-
lag ember dolgozni jár. A
páros férfi tagja súlyos he-
roin függõ, míg hölgy tár-
sa enyhébb drogok rend-

szeres fogyasztója. Az
adagjuk napi 20 ezer fo-
rintba került, erre kellett
nekik a pénz, amit a lopott
cikkek eladásából nyertek.
Ezt fedezték a sorozatos
betörésekkel, melyet fõleg
Békásmegyeren járva kö-
vettek el - tudtuk meg Fe-
ró Attilától. 

A panelépületekben sok
helyütt látni, hogy a folyo-
sókat ráccsal zárják le a la-
kók. Az ezeken található
zárakat ugyanúgy, egy
mozdulattal el lehet törni.
Ennél sokkal jobb megol-
dás lenne, ha az ajtókon lé-
võ zárakat egyesével vé-
denék egy speciális kör
alakú cilinderrel, mely
olyan széles, hogy a hen-
gerzár külsõ síkjáig védi a
zárat. Ezt célszerû kapu-
pánt csavarral rögzíteni,
hogy kívülrõl ne lehessen
leszerelni. A lényeg, hogy
a betörõk ne tudjanak rajta
fogást találni. Úgy követik
el ugyanis a zártörést,
hogy ahol az ajtó síkjából
kiáll a zár, azt akár egy
svédfogóval eltörik, majd
benyúlnak egy csavarhú-
zóval, és az így szabadon
maradt zárbetét elfordítják
és az ajtó már nyitható is.
Ez két határozott, erõs
mozdulattal elvégezhetõ.

Persze minél több aka-
dályt gördítünk a potenci-
ális elkövetõ elé, annál na-
gyobb rá az esélyünk,
hogy visszafordul a lakás-
ajtóból. Megoldás lehet
még a hevederzár is. 

(Következõ számunk-
ban a békásmegyeri
Ezüsthegy Lakásszövet-
kezetnél kiépített belsõ
kamerarendszer mûködé-
sérõl számolunk be.)

(szeberényi)

Sorozat a leggyakoribb bûncselekményekrõl és megelõzésükrõl

Hengerzár-töréssel lopott az óbudai Bonnie és Clyde
- Hogyan védekezhetünk a lakásbetörések ellen? -

A bûnmegelõzés lehetõségeirõl, a legjellemzõbb bûn-
cselekményekrõl és azok kivédésérõl széleskörû isme-
retterjesztésbe fogott a III. kerületi Rendõrkapitányság
vezetése. Lapunk hasábjain idõrõl idõre egy-egy téma-
körrõl olvashatnak. Szakértõink segítségével igyek-
szünk tanácsot adni: milyen esetben, mi a teendõ? Aláb-
biakban Feró Attila rendõr alezredes, kapitányságveze-
tõ-helyettes ismerteti a városrészben mostanában leg-
gyakrabban elõforduló eseteket. 

A zsákmány egy része elõkerült

MEGSÜLLYEDT PONTON. Hajók kikötésére szolgáló 50
tonnás, 120 négyzetméteres szerkezet süllyedt meg a
Rozgonyi Piroska utcánál október 31-én. A tûzoltók
mentõhajó, daru és búvárok segítségével részben partra
húzták, majd rögzítették a pontont

LEZUHANT VITORLÁZÓ REPÜLÕGÉP. A Hármashatár-hegyi repülõtéren lezuhant egy mo-
toros vitorlázógép október 28-án. A légi jármûvet vezetõ férfi a helyszínen életét vesz-
tette, egy másik súlyosan megsérült. A tûzoltók a két személyt a roncsok közül kisza-
badították, a kifolyt üzemanyagot semlegesítették
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Kultúra

Divat és tradíció
Fenti címmel nyitott meg
kiállítást Fejõs Zoltán, a
Néprajzi Múzeum fõigaz-
gatója november 13-án a
Kiscelli Múzeumban. Az
alcím összefoglalja a tár-
lat lényegét: képek és tár-
gyak kihaló mesterségek
és kortárs desingerek
mûhelyeibõl. (Megtekint-
hetõ 2009. január 14-ig,
hétfõ kivételével naponta
10-tõl 16 óráig a Kiscelli
Múzeum Oratóriumában.
Cím: Kiscelli utca 108.)

Ha menni kell
- El Camino

Novembertõl havonta egy
alkalommal megismétlik
Papp János képekkel, iro-
dalommal, zenével fûsze-
rezett, különleges útinap-
ló-sorozatát az Óbudai
Társaskörben. A záró es-
ten a 2008-ban végigjárt
Országos Kék Túrán szer-
zett élményeit meséli el az
érdeklõdõknek. Papp Já-
nos útinaplója képekkel,
irodalommal, zenével no-
vember 17-én 19 órától.
(Belépõjegy: 1000 forint.
Cím: Kiskorona utca 7.)

Szerzõi est
Szeder Katalin költõ
szerzõi estet tart az
Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban novem-
ber 20-án 18 órai kez-
dettel. Az irodalmi est
elõtt B. Kovács Ildikó
grafikusmûvész kamara-
kiállítását nyitják meg.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Fotókiállítás a BMF-en
Vajda János fotómûvész
fényképeibõl láthatnak
kiállítást november 21-ig
a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskolán. (Megtekinthetõ
hétköznapokon 8-tól 18
óráig a Bécsi út 96/b.
szám alatti aulában.)

Orgonaest
Jakab Hedvig orgona-
hangversenyét hallhat-
ják november 24-én 19
órától a Megbékélés
Háza ingyenes elõadá-
sán. (Helyszín: Békás-
megyer, a Megbékélés
Háza a Hadrianus és
Királyok útja sarkán ta-
lálható.)

Az óbudai Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör az író születésé-
nek 130. évfordulóját ün-
nepelte október 16-án. 

E lhelyezték a Krúdy-
szobornál az emlé-

kezés koszorúit: Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata részérõl Szabó
Magdolna alpolgármester
és Kemény Krisztina kép-
viselõ, a „Braunhaxler”
Egyesülettõl és a Tabán
Társaságtól Tauner Tibor,
Kún István, Tóth József és
Sebestyén László. A Ma-
gyar Kultúra Lovagrend
részérõl Nick Ferenc, dr.
Szabó József, Rozengart
Béla lovagok, a Krúdy
Körtõl Bíró András alapí-
tó tag, Fenyves Mária
Annunziata, Stancsics Er-
zsébet. 

A Kéhli vendéglõben
Cecei-Horváth Tibor ko-
szorúzott. Megnyitó be-
szédet Szabó Magdolna
alpolgármester mondott.

Zászlós Levente adta át a
Díszoklevelet Reirsch
Zoltán költõnek, a Pápai
Kristály folyóirat fõszer-
kesztõjének és P. Tófeji
Valériának. A Krúdy
bronz emlékérmet Király
Lajos elnök nyújtotta át
Hegedûs Valérnak, Nick
Ferencnek, Okányi Kiss
Ferencnek és Tóth József

fafaragómûvésznek.
Krúdy ezüst emlékérmet
kapott Szénási Sándor Ist-
ván meseíró, a Krúdy Kör
prózaszakosztályának ve-
zetõje. Tagsági igazol-
ványt vett át Hámori And-
rás, Mendel György és
Székely Mendel Melinda. 

Jeles születésnapjára
könyvajándékot kapott

Kende Sándorné, Knáb
László, Rabóczki Lász-
lóné. 

Az emlékestet Fenyves
Mária Annunziata fogta
össze. Emlékbeszédet Bí-
ró András alapító tag
mondott. A „Krúdytól-
Krúdyhoz” címû mûsor-
ban közremûködött Bíró
András saját verssel, He-
gedûs Valér zongoramû-
vész, a Magyar Kultúra
Lovagja, Keres Emil Kos-
suth-díjas, érdemes szín-
mûvész, Mendel György
színmûvész, Székely
Mendel Melinda színmû-
vész, költõ. 

A meghívott vendégek,
a közönség nagyon érté-
kes Krúdy-emlékestnek
lehettek részesei, különle-
gessége volt, hogy nem-
csak Krúdy mûvek hang-
zottak el, hanem a hozzá
írt mûvekbõl szemelvé-
nyek is. 

Emlékérmek, díszoklevelek, tagsági igazolványok

Krúdy 130. születésnapjára emlékeztek

A z 1978-ban, a Zene-
akadémia végzõsei-

bõl alakult, s rövid idõ
alatt igen jelentõs szakmai
és közönségsikereket elért
Budapesti Tomkins Ének-
együttes jubileumi hang-
versenysorozatának utol-
só estjén, november 24-én

19 órától a tagok nemcsak
a múltat idézik fel az
Óbudai Társaskörben, ha-
nem bemutatják jelenlegi
együtteseiket, kórusaikat
is. Mûvészeti vezetõ: Dob-
ra János. Közremûködik:
Budapesti Énekes Iskola, a
Magyar Állami Operaház

Gyermekkara. Mûsorve-
zetõ: Mácsai János. (Belé-
põjegy: 1200 forint.)

Ünnepi hangverseny

30 éves a Budapesti Tomkins Énekegyüttes 

A Szépmíves Társaság
csoportos kiállításával
ünneplik a San Marco
Galéria fennállásának
10. jubileumát novem-
ber 28-án 19 órakor az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban. (Megtekinthe-
tõ december 12-ig, hét-
köznapokon 9-tõl 16
óráig a San Marco utca
81. szám alatt.)

10 éves a San
Marco Galéria

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Helytörténet

A z Árpád híd budai
hídfõjénél, a híd

szomszédságában áll az
óbudai református temp-
lom és parókia épülete.
A templom több mint
200 éves, Budapest leg-
régebbi református temp-
loma. 

A parókia épület-
együttesét Kós Károly
tervezte 1908-1909-ben.
Mint fiatal építésznek
(1907-ben szerzett dip-

lomát a Budapesti Mû-
egyetemen) ez volt az el-
sõ Budapesten megvaló-
sult alkotása. Az épületet
Zrumeckyval együtt ter-
vezte és építését maga
felügyelte. Születésének
100. évfordulójának em-
lékére az óbudai refor-
mátus egyház emléktáb-
lát állíttatott a parókia
épületén.

Kép és szöveg:
Dömötör László

Az óbudai református
templom és parókia

Óbuda-Békásmegyer nemcsak Budapest egyik legna-
gyobb, hanem egyik leggazdagabb történelmi múlttal
rendelkezõ kerülete. Kevés városrész büszkélkedhet
azzal, hogy egész területét a múlt emlékeinek gazdag
szövevénye hálózza be a római kortól napjainkig ívelõ
mûvészeti, kultúrtörténeti emlékeivel és alkotásaival.

A fenti címû, november
29-én 14 órakor kezdõdõ
elõadás témája a római
kori Aquincum kutatásai-
nak kezdete, az elsõ ása-
tások története korabeli
fotókkal, metszetekkel il-
lusztrálva.

A quincum régészeti
feltárása több, mint

120 éves múltra tekint

vissza, a kutatástörténet
bemutatására vállalko-
zik az elõadás. Szó lesz
Óbuda régészeti emléke-
inek elsõ kutatóiról, ar-
ról, miként fogadták a
szenzációs leleteket a
Habsburg udvarnál és a
szállóigévé lett „magyar
Pompeii” kifejezésnek is
utánajárnak. Aquincum
számos mûvészt is meg-

ihletett és népszerû ki-
rándulóhellyé vált. A
századforduló után szá-
mos híres tárgy, régésze-
ti emlék (például a vízi-
orgona) került elõ, en-
nek történetét is megis-
merhetik az érdeklõdõk.

(Helyszín: a múzeum
Szentendrei út 135.
szám alatti kiállító épü-
lete.)

Múzeum- és kutatástörténeti elõadás 
az aquincumi ásatások kezdetérõl

A koncert díszven-
dége: Victor Máté

zeneszerzõ, elõadómû-
vész.

Fellépnek: Kállay
Gábor ének- és block-
flötemûvész és tanítvá-

nyai, a Weiner Leó Ze-
nemûvészeti Szakkö-
zépiskola és az Ádám
Jenõ Zeneiskola nö-
vendékei. Az Andor
Ilona Ének-Zenei Álta-
lános Iskola kórusa.

Vezényel: Lõrinczné
Horváth Mariann. Az
eseményt rendezõ in-
tézmény tánckara Ká-
lovits Antalné vezeté-
sével, Csalogány Kóru-
sa és tanári zenekara:
Bedõ Ágnes, Huber
Henriett, Pilissy Rita,
Kolozsvári Gábor. Ve-
zényel: Fabényi Réka. 

(Az iskola címe: San
Marco utca 48-50.)

Dunai Tamás és a Misztrál
Együttes lép fel november
21-én 19 órától az Óbudai
Társaskörben. 

R észlet a Hangzó He-
likon sorozatban

2007-ben megjelent CD
elõszavából: Ma, a XXI.
század elején mit tudha-
tunk Dsida Jenõrõl, az er-
délyi magyar költõrõl, aki
ebben az évben ünnepel-
né 100. születésnapját, s

már az angyalok citeráján
játszik 1938 óta? Szégye-
nünkre kell kijelente-
nünk, hogy nagyon keve-
set! Nevét még a legtöbb
könyvesboltban is rosszul
pötyögik a készletnyil-
vántartóba, s a merevle-
mezes raktárból sem ke-
rül elõ a valós adat. Hol
kell kezdeni az újra tanu-
lás folyamatát, ha alig né-
hány évtized elegendõ el-
felejteni egy mélyen gon-

dolkodó ember kápráza-
tos életmûvét?

A lemezt a Hangzó
Helikon sorozat felkéré-
sére készítették, tiszte-
lettel emlékezve a költõ-
re. (Cím: Kiskorona ut-
ca 7.)

Dsida Jenõ: dúdolva ballagok...

Ifjú zenebarátok napja
2008., a reneszánsz éve alkalmából ifjú zenebarátok
napját rendeznek november 18-án 11 órától a Csalogány
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. 

Az Óbudai Danubia Ze-
nekar mûvészeinek ka-
marakoncer t-sorozata
december 1-jén 19 óra-
kor kezdõdik az Óbudai
Társaskörben.
A Társaskör és az Óbudai Danubia Zenekar együtt-
mûködésébõl jött létre a háromrészes sorozat, a fi-
atal zenekar mûvészei kamaraformációinak bemu-
tatására. Közremûködik: a Corpus Harsona Kvartett
és az Ewald Quintet. Borodin, Bizet, Rossini,
Gershwin, Händel mûveinek átiratai hangzanak el.
(Belépõjegy: 1200 forint.)

Kamarakoncert a Danubiával
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Vers, próza, 
kisjelenet németül
III. kerületi általános is-
kolák és gimnáziumok
németül tanuló diákjai
verset, prózát monda-
nak, kisjelenetet adnak
elõ november 21-én 15
órától a békásmegyeri
Medgyessy Ferenc ut-
cai Általános Iskolában.

Játsszunk iskolásat!
A leendõ elsõ osztályo-
soknak „Játsszunk isko-
lásat!” címmel tartanak
foglalkozást november
21-én 17 órától a Csil-
laghegyi Általános Isko-
lában. (Cím: Dózsa
György utca 42. Érdek-
lõdni a 368-6651-es te-
lefonszámon lehet.)

Német Kultúra Napja
A november 21-ei né-
met nyelvû szavaló- és
kisjelenet-elõadó verse-
nyen legjobban szerep-
lõ fiatalok mutatkoznak
be a Német Kultúra
Napján, november 28-
án 16 órától a Med-
gyessy Ferenc utcai Ál-
talános Iskolában.

Bemutatók órák
Az Óbudai Harrer Pál Ál-
talános Iskola bemutató
órákra várja a leendõ el-
sõ osztályosokat és szü-
leiket november 22-én 8-
tól 11 óráig. Ezen a na-
pon megismerkedhetnek
a leendõ elsõs tanító né-
nikkel, az intézmény
egyéni Világ-Nyelv prog-
ramjával, barátságos
légkörével. (Cím: Harrer
Pál utca 7. Tel.: 250-
0807. Honlap: www.har-
rerpai.sulinet.hu)

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

A Kõrösi Csoma Sándor Két
Tanítási Nyelvû Gimnázium
50 évvel ezelõtt, 1958. no-
vember 8-án elsõként vette
fel hazánkban a közoktatási
intézmények közül a nagy
tudós, a tibeti-angol szótár
megalkotója, Kõrösi Csoma
Sándor nevét. Ebbõl az alka-
lomból iskolai emléknapot
rendeztek november 11-én.

Ünnepi beszédet
mondott: dr. Krol-

musz Ferencné igazgató.
A megnyitó után dr.

Kubassek János profesz-
szor, a Magyar Földrajzi
Múzeum igazgatója em-
lékbeszéde következett.
Az iskolában emlékhelyet
avattak: Marsai Ágnes
képzõmûvész emlékpla-
kettjét leplezték le.

Kõrösi Csoma Sándor
életmûvérõl az ünnepélyt
követõen dr. Kubassek Já-
nos tartott elõadást a 9-10.
évfolyamos tanulóknak.
„Várunk még valamire?”
címmel színházi mûsort
láthattak a diákok délelõtt

és délután a klub színház-
termében. A darabot írta
és rendezte: Burák Ádám,
a gimnázium volt diákja.

„Kõrösi és kortársai
emlékhelyei Nyugat-Eu-
rópában” címmel kiállí-
tást nyitottak meg az is-
kola I. emeleti folyosóján

a Magyar Emlékekért a
Világban Közhasznú
Egyesület rendezésében.

Dr. Messik Miklós, a
Magyar Emlékekért a Vi-

lágban Közhasznú Egye-
sület elnöke Kõrösi
Csoma és neves magyar
utazók emlékhelyeirõl
beszélt a 11-13. évfolyam
diákjainak tartott elõadá-
sában, melyek Franciaor-
szágban és Angliában ta-
lálhatók. Az emléknapon
a történelmi munkacso-
port osztályok közötti ve-
télkedõt szervezett. A

programot színesítette
Kõrösi Csoma Sándor
életútját feldolgozó kiállí-
tás, melyet az osztályok
állítottak össze.

Kõrösi Csoma Emléknap

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, a Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet és az Óbuda-
Békásmegyer Nevelési Ta-
nácsadó meghívja a leendõ
elsõ osztályos gyerekek szü-
leit, és minden érdeklõdõt a
november 24-én 17 órától
tartandó Szülõi fórumra, me-
lyet a beiskolázással kapcso-
latos legfontosabb tudniva-
lókról és az iskolakezdés fel-
tételeirõl tartunk.

Elõadók: Boda Károly-
né, az oktatási és kul-

turális fõosztály osztály-
vezetõ-helyettese; dr. Brá-
nyi Olga, az Óbuda-Bé-
kásmegyer Nevelési Ta-
nácsadó pszichológusa.

Az elõadást követõen
egyéni konzultációt bizto-
sítunk az elõadókkal, pszi-
chológusokkal, szakta-
nácsadókkal. Kérjük, rész-
vételi szándékukat jelez-
zék a 368-9400-ás telefon-
számon, vagy e-mailen:
pszi@kszki.obuda.hu

A változtatás jogát fenn-
tartjuk, kérjük, kísérjék fi-
gyelemmel intézetünk
honlapját: www.pszi03.hu  

(A rendezvény helyszí-
ne: Pedagógiai Szolgálta-
tó Intézet, Szérûskert utca
40., Kaszásdûlõ, a Dr.
Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskolával közös épü-
letben. A rendezvényen a
részvétel ingyenes.)

Sándorné 
Anschau Csilla, 

a Pedagógiai Szolgáltató
Intézet igazgatója

Szülõi fórum a beiskolázásról

ISKOLA-ELÕKÉSZÍTÕ.
Az Óbudai Szent Péter és
Pál Szalézi Általános Isko-
la és Óvoda a 2009. szep-
tember 1-jén induló 1. év-
folyamába jelentkezõknek
november 22-tõl ismerke-
dõ foglalkozásokat tart
szombatonként 9-tõl 11
óráig. (Érdeklõdni a regge-
li órákban a 388-8301-es
telefonon, vagy www.peter
-pal.hu címen lehet. Cím:
Fényes Adolf utca 10.)

T öbb hónapos program
kezdeteként, „Mese-

délután Tündérországban”
címmel  november 7-én in-
gyenes kézmûves foglal-
kozáson vettek részt az ér-
deklõdõ óvodások és szü-
leik az Óbudai Nagy Lász-
ló Általános Iskola Váradi
utcai épületében. A picik a
mesék birodalmában ba-
rangoltak, találkoztak a
sárkánnyal, a vasorrú bá-
bával, elfogyasztották a ha-
muban sült pogácsát, kéz-
mûveskedtek, kiállták a hét
próbát.

A leendõ elsõ osztályo-
sokat szüleikkel együtt
várják a következõ, adven-
ti kézmûves foglalkozásra,
melyet november 28-án 16
órai kezdettel tartanak a
Zápor utcai épületben.

Iskolacsalogató foglal-
kozásokat indítanak de-
cember 3-tól 16-tól 17
óráig az intézmény mind-
két épületében. (Érdeklõd-
ni lehet a 388-7747-es és
a 250-2710-es telefonszá-
mon, vagy a www.nagy-
laszlo-obuda.sulinet.hu
címen.)

Az Aelia Sabina Zene-, Képzõ- és Táncmûvészeti
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (régi
nevén Aelia Sabina Zeneiskola, korábban III. kerületi
Zeneiskola) idén ünnepli megalakulásának 40. évfor-
dulóját. A sorozat harmadik hangversenye november
22-én 11 órakor kezdõdik az Óbudai Kulturális
Központban (San Marco utca 81.), ahol az ütõe-
gyüttes és a néptánc tanszak csoportjai mutatkoznak
be. Elõtte, 10.30 órakor  a „Zene” címû képzõmû-
vészeti pályázat eredményeit hirdetik ki. (Részletes
mûsor a www.aeliasabina.hu honlapon.)

Adventi kézmûves foglalkozás

40 éves az Aelia Sabina Zeneiskola
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Beruházás – Közlekedés

Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. három éves felújítási
programot állított össze,
melyet Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete jóvá-
hagyott.

A program részben
vagyonmegóvási,

részben pedig a betegek
és a gyógyításban részt-
vevõk közérzetének,
komfortérzetének javí-
tása céljából készült. A
szerzõdést augusztus 8-
án írták alá a felek. Eb-
ben megjelölték a szak-
rendelõkben és házior-
vosi rendelõkben vég-
zendõ munkálatokat. A
kivitelezés befejezése
2008. december 31-e.

A programban a 2008-
ban meghatározott fel-
adatok közül - közbe-
szerzési eljárás kereté-
ben - az alábbiak való-
sultak meg a kht. lebo-
nyolításában.

1. A Vörösvári út 88-
96. szám alatti szak-
rendelõben: külsõ csa-
torna cseréje; alagsori
csõfolyosón szennyvíz-
csatorna cseréje; egyna-
pos sebészeti fektetõ bõ-
vítése; alagsori öltözõk
teljes felújítása; III.
emeleti személyzeti WC

felújítása; várótermi és
lépcsõházi ablakok cse-
réje. 

2. A Csobánka tér 6.
szám alatti szakrende-
lõben: sebészeti rende-
lõk felújítása; reumato-
lógia felújítása.

3. A Füst Milán utca
28. szám alatt: beteg-
várók, rendelõk tisztasá-
gi festése-mázolása.

4. A Pethe Ferenc tér
3. szám alatt: rendelõ-
helyiségek festése-má-
zolása (felnõtt, gyer-
mek).

5. A Vasút sor 1. szám
alatt: víz- és csatornahá-
lózat felújítása, régi
ólomvezeték cseréje; vá-
rókban, rendelõkben,
WC, zuhanyzó blokk; ét-
kezõ teljes felújítása.

6. A Vöröskereszt ut-
ca 9-11. szám alatt: fal
vizesedés miatt belsõ
csatornahálózat feltárá-
sa, cseréje, helyreállítá-
sa; rendelõkben, várók-
ban festés-mázolás; nyí-
lászárók javítása, mázo-
lása; rácsok mázolása.

7. A Vörösvári utca
88. szám alatt: elkülöní-
tõ, raktárak felújítása;
burkolatok, világítás cse-
réi; festés-mázolás; gyer-
mek WC csoport teljes
felújítása, fajanszok, bur-
kolatok, festés-mázolás;

bejárati burkolat javítása;
váróhelyiségben három
klíma felszerelése; sze-

mélyzeti tartózkodók és
mellékhelyiségek teljes
felújítása, festés-mázo-

lás, burkolatcsere. A fel-
újítások 80 százalékban
elkészültek. 

Hároméves programot fogadott el a képviselõ-testület

Felújítások a szak- és háziorvosi rendelõkben

Az északi összekötõ vasúti
hídon még folynak a nyá-
ron elkezdett felújítási
munkálatok. 

Avonatok csökkentett
sebességgel közle-

kednek a dunai átkelõn,
ám a vágányok mellett
cserélik az elektromos ká-
beleket és a gázvezetéke-
ket is. A hídra felvezetõ

gyalogos járdák is készül-
nek (kép az óbudai ol-
dalról), a kivitelezõ cég
szakemberei a járdakon-
zolokat építik át a híd
északi részén.

Az átkelõ közvilágítá-
sáról azonban még egyez-
tet a tervezõ, a beruházó
és a Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft. A felek
megpróbálnak megoldást
találni arra, hogy a korlá-
tokba épített, négy méter
magas kandeláberek üze-

meltetését, javítását mi-
ként tudják megoldani,
ugyanis a híd járdáinak
szélessége ( 2 méter ) mi-
att csak speciális géppel
tudnak biztonságosan dol-
gozni. Üzemeltetési szem-
pontból azt látnák jó meg-
oldásnak, ha legyártanák a
speciális berendezést,
vagy ha a hídszerkezetre
kerülnének a lámpatestek.
Ehhez a megoldáshoz
azonban részben át kelle-
ne terveztetni a terveket.

LEZÁRTÁK A NAGYSZOMBAT UTCÁT. Felszedték a régi macskaköveket a Nagyszombat
utcában. A területet útfelújítás miatt zárták le a forgalom elõl az Árpád fejedelem út-
ja és a Lajos utca között

Milyen lesz a közvilágítás?

Építik a felvezetõ járdákat a vasúti hídra
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� A Mókus óvodában
mûködõ Mókuskaland
Egyesület köszöni az 1
százalékos felajánláso-
kat. A befolyt összeget, 1
millió 128 ezer forintot az
intézmény udvarának
portalanítására és új, ud-
vari játékok vásárlására
fordítják. (Adószám:
11703006-20035341.)
� A Csöppnyi Esély
Óvodai Alapítvány Kura-
tóriuma köszöni azok tá-
mogatását, akik 2007-
ben személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát a
Bárczi Géza utcai Óvoda
segítésére létrehozott
alapítványnak ajánlották
fel. A 914 ezer 459 forint-
ból udvari játékeszközö-
ket, továbbá mozgás- és
részképesség fejleszté-
séhez használt játékokat
vásároltak. (Adószám:
18096040-1-41).
� A Bláthy Ottó Titusz
Informatikai Szakközép-
iskola és Gimnázium
mellett mûködõ, „A lélek
fényûzése” Alapítvány
részére a 2007. évre át-
utalt 813 ezer 589 forint
összegû, 1 százalék sze-
mélyi jövedelemadó tá-
mogatást az iskola diák-
jainak tanulmányi verse-
nyeken elért eredményei
díjazására, továbbá kö-
zépfokú nyelvvizsga költ-
ségeinek megtérítésére
és alapítványi pályázatok
támogatására fordították.
� A Hittel Békásmegye-
rért Alapítvány a 2007.
évi személyi jövedelem-
adó 1 százalékából 301
ezer 937 forintot kapott.Az
összeget a Mustármag
Keresztény Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gimnázium
rendezvényeire, jutalom-
könyvekre, tanulmányi ki-
rándulások költségeire for-
dították. Céljuk a jövõben
is diákjaik tanulmányainak
segítése, keresztény hitük
erõsítése, szabadidejük
kulturált eltöltése.

1 % 1 % 1 %

Kerületünk immár hatodik
alkalommal látta vendégül
azokat a szakembereket,
akik az „Óvodai Nevelés a
Mûvészetek Eszközeivel”
elnevezésû programmal
dolgoznak, nemzetközi
szimpóziumon november
8-án a Veres Péter Gimná-
ziumban. 

A rangos eseményt
Menczer Erzsébet

önkormányzati képvise-

lõ, az oktatási bizottság
elnöke nyitotta meg.
Köszöntõjében kiemelte
a kerület oktatáspolitikát
támogató szemléletét,
méltatta a mûvészeti in-
tézmények tevékenysé-
gét. A rendezvényen
elõadásával több külföl-

di szakember vett részt,
többek között Gilbert
De Greeve, a Nemzetkö-
zi Kodály Társaság el-
nöke, Ewa Krzatala, a
Királyi Zenekonzerva-
tórium tanára, Chinen
Naomi, a Japán Kodály
Társaság alelnöke, Eli-
sabeth Moll, a Pennsil-
vaniai Egyetem profesz-
szora.

A rendezvényt Nagy
Jenõné, az OMNE Egye-

sület elnöke, a TSF PFK
fõiskola adjunktusa, For-
rai Katalinra emlékezõ
szavai zárták. Az egész
napos esemény elõkészí-
tési és lebonyolítási fel-
adatait a Napraforgó Mû-
vészeti Óvoda (Pais ovi)
dolgozói látták el.

Nemzetközi szimpózium 
a zenei nevelésrõl

ÓVODÁSOK SPORTDÉLUTÁNJA. Fergeteges sportdélutánra hívták az iskolába készülõ
nagycsoportos óvodásokat szüleikkel együtt november 6-án a Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola tornatermébe

A fennállásának 25. évfor-
dulóját ünneplõ dr. Szent-
Györgyi Albert Általános
Iskola november 26-tól
28-ig, három napos ren-
dezvénnyel ünnepli ne-
gyedszázados jubileumát. 

Program 
November 26-án: dél-

elõtt akadályverseny;
kerületi verseny a tudós
életérõl 14 órától. 

November 27-én: ki-
állítás-megnyitó 14 órá-
tól; Szent-Györgyi gála

14.30 órai kezdettel; be-
szélgetés volt kollégák-
kal, tanítványokkal
17.30 órakor.

November 28-án:
Szent-Györgyi sport dél-
elõtt 8-tól 11.30 óráig;
emléktábla-avató 12 óra-
kor, majd jubileumi faül-
tetés és kopjafaállítás; ju-
bileumi jótékonysági bál
19 órától (csak felnõtt
vendégeknek, belépõ-
vagy tiszteletjeggyel).

Az iskola címe: Szé-
rûskert utca 40.  

Iskolanapok a Szent-Györgyiben

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

F ergeteges Tök-par-
tyt rendezett no-

vember 6-án az Óbudai
Harrer Pál Általános Is-
kola, ahol játékos sport
és szellemi vetélkedõn
vehettek részt a gyere-
kek. Az osztályok kö-
zötti versenyre a csapa-

tok sütõtöklámpással
nevezhettek, sokan ötle-
tes jelmezekben jelentek
meg. Az okos buksikat
„ragyogó tökfejlámpá-
sok” közt színes progra-
mok várták: társasjáték-
kuckó, karaoke, disco és
teaház. 

Sütõtökfesztivál

Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda 1 fõ kertész-karbantar-
tói 8 órás állásra hirdet felvé-
telt, határozatlan idejû kineve-
zéssel. Pályázati feltételek:
minimum szakmunkás vég-
zettség; büntetlen elõélet;
egészségügyi alkalmasság.
Pályázni önéletrajzzal, megfe-
lelõ végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolatával lehet. A
pályázat benyújtásának mód-
ja: postai úton történõ megkül-
dése. A pályázat betölthetõsé-
gének idõpontja: 2008.
december 1-tõl. A pá-
lyázat benyújtásának
ideje: 2008. november
28. A pályázat elbírá-
lásának ideje: 2008.
november 28. (Cím:
Ágoston utca 2/a.)

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Kertész-karbantartói állás
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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 kedvezményekkel! Tel.:
06(30)948-4000; www.kontenerexpress.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 villanyszerelõ
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.

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

Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerûen!
Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítása.
Tel.: 251-4912  
� Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, szúnyogháló szerelése, javítása, gurtnic-
sere, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák fel-
újítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

�Lakásfelújítás, gazdaságos és igényes kivi-
telezés. Teljeskörû szakmai munkák, egyedi
térkialakitás. Tel.: 06(70)943-1294

�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás, szõ-
nyegpadlózás, gipszkartonozás, villanyszere-
lés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-4525
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor javí-
tást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást. Tel.:
251-9483; 06(20)381-6703
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III kerü-
letben kedvezmény! Tisztaság, pontosság! In-
gyenes kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-
7726
� Redõnydoki! Redõnyök, reluxák napellenzõk
javítása, valamint új munkák kivitelezése. Napel-
lenzõponyva csere is. Továbbá polikarbonát elõte-
tõk, teraszbefezések. Tel.: 06(20)352-0449
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
�Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid
határidõvel, Jakab József villanyszerelõ mes-
tertõl. Tel.: 06(30)940-6162
�Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
�LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes taka-
rítással, PARKETTALERAKÁST, -csiszolást,
javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisiparos. 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
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerítést,
vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
�Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkákkal,
ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782, 06(30)283-
1354 Bodzsár Ferenc
�Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ

kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-4175;
06(70)280-0479
�Kõmûves munkákat és családi ház tervezé-
sét, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-(20)220-
0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-
,szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat.
Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés, bojler
vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075, 06(30)251-8862
�Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok elöt-
ti képviselettel, felelõsségbiztosítással  gazda-
sági társaságok, egyéni vállalkozók részére.
Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
�Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
�Kõmûves, burkoló munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
�Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, kovácsolt-
vas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garanci-
ával! Tel.: 06(30)954-9554
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétázást
vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Kõmûves és épületburkoló kisebb-na-
gyobb munkákat vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
�Fatüzelésû kandalló burkolatok készítése és
beépítése. www.lakberendezes.kovel.blogspot.
com Tel.: 06(70)365-3922
� Gázszerviz garanciával! Több évtizedes
gyakorlattal, megbízhatóság Horti-Dávid Var-
sa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; (242-3286)
�Asztalos munkák, konyhaszekrény, garder-
obe, egyéb kisbútorok, nyílászárók készítése,
javítása. Egyedi faborítások, (WC) boltív,
lambéria. Tel.: 06(70)943-1294
�Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
� Ezermesterszolgálat-lakásszerviz nonstop!
Bútorszerelés, falfúrás, javítások, villany-, vízsze-
relés, takarítás, vasalás, bevásárlás, gépelés, ügyin-
tézés, sofõrszolgálat! Telefon: 06(30)960-4525
�Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
�Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
�Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere, he-
vederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása, sze-
relése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet,
empátia. Vállalkozók pályáztatása. Bevételnö-
velés lehetõségei. Lakóközössé pénzügyi
tájékoatása negyedévenként. Tel.:. 240-4209;
06(20)920-7166
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-

rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Szél u. 10. Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675
�Pszichiátriai és pszichoterápiás magánren-
delés! Depresszió, szorongás, pánik zavar ke-
zelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés felnõtteknek és gyermekeknek. Fagyasz-
tásos kezelés lehetõségével. Dr. Suhajda Kor-
nélia fõorvos, 1037 Budapest, Bécsi út 85. IV.
emelet/1. Bejelentkezés: 317-0631. Hétfõ 16-
18, csütörtök 11-13 h 
�Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt biorezonanciás mágnesterápiával 7000
Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári úti és a
Békási SZTK rendelõkben bejelentkezéssel:
06(70)271-9867
� Belgyógyász, softlaser terápia, tanácsadás,
krónikus betegségek gondozása, övsömör,
mozgásszervi panaszok (túlerõltetés, kényszer-
tartás, sérülés) kezelése, fájdalomcsillapítás.
Tavasz u. 7. dr. Kovács Márta, 06(30)272-7207
e-mail: drkovacsmarta@gmail.com

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.

� Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asszisz-
tens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza Szakkép-
zés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
�ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Torontói
Egyetem képesítésével és gyakorló tolmács-
ként, a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig bármilyen
igény szerint, az Árpád-hídi metrómegállóhoz
közel. Tel.: 06 (20)482-2270, 320-1825

�Francia, angol tanítás, beszédcentrikus, a
III. kerületben, minden korosztálynak. Érd.:
06(20)245-6970
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi felké-
szítés nagy tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Matematika-fizika (vizsga) felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
�Matematika-, fizika-, informatika-, kémia-
tanítás általánostól felsõfokig gyakorlott kö-
zépiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
� Németbõl érettségire, nyelvvizsgára felkészí-
tés szaktanárnál a Kolosy térnél. Tel.: 326-3480
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol órák minden szinten, diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043
�Spanyolnyelv-tanítás minden szinten kedvez-
ményekkel és angolnyelvtanítás kezdõ szinttõl,
tolmácstól. Mobilszám: 06(30)941-0922
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és eszté-
tika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korre-

� Angol beszélgetõ mûhely: tapasztalt,
diplomás tanár egyéni és 1-4 fõs személy-
re szabott órákat ad a hét minden napján.
Tel.: 06(20)483-7808, 242-6136

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is. Tel: 06(30)964-5331

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

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

Oktatás

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

�Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati magán-
rendelését megkezdte. Hely: Duna Medical
Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelési idõ: szer-
da 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

�Mûbútorasztalos vállalja antik, styl búto-
rok restaurálását, készítését, kárpitos munká-
val, 38 éves gyakorlat! Tel.: 06(30)944-2206

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljeskörû képviselet, üzemelteté-
se. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés 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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petálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
�Kémia, biológiatanítás középiskolai taná-
nál. Tel.: 06(30)264-5648
� Francia nyelvokatást vállalok, minden
szinten, forditást és tolmácsolást is. Tel.:
06(20)482-4807
�Olasz nyelv tanítása kezdõ szinttõl Óbudán.
Tel.: 06(30)355-8334, 06(30)469-7911
� KUNG-FU magánoktatás: önvédelem,
utcaiharc harcmûvészet, legendás tapadóskéz,
életerõ technikák mindenkinek. Tel.:
06(20)920-3624
� Olasz magánórák gyakorlott diplomás
nyelvtanártól . Tel.: 06(30)487-8764
� Beszédcentrikus angoloktatást vállalok
külföldi diplomával, angol nyelvterületen
szerzett 30 éves gyakorlattal. Tel.: 06-26-323-
273; 06(30)421-7096
�Németet tanít, Pók utcai lakótelepen tanárnõ,
kezdõtõl nyelvvizsgáig. Tel.: 06(20)285-0713

� ÜRÖMÖN, 80 nm-es, panorámás, felújí-
tott ház, telekáron eladó! Közvetítõk kímélje-
nek. Tel.: 06-70-949-40-13

� Lõrincz Péter Ingatlaniroda eladó és kiadó
lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket keres- kí-
nál a kerületben. Tel.: 351-9578; 06(70)383-
5004; www.lorinczpeter.hu
� III. Kerék utcában V. em-i (lift), 68 nm-es, há-
romszobás panellakása szigetelt, belül is felújított
házban 14.2 MFt-ért eladó. Tel: 06(20)971-3335,
316-9408 www.startingatlan.hu
� Befektetõk figyelem. Pilisvörösvár belterü-
letén 1200 m2 közmûvesített telek, kõfaragó és
kertészeti tevékenységre alkalmas. Irányár 6,5
millió forint. Tel.: 06(20)995-5859
� Belsõ óbudai, parkra nézõ, 48 m2 alapterü-
letû, kétszobás, loggiás, panel öröklakás el-
adó. Ár: 10,2  mFt. Tel.: 06(30)608-8939
� III. ker. Berend utcai 82 m2-es 4 szobás jó
állapotú lakás, tulajdonostól eladó. Tel.:
06(70)508-1391
� Békásmegyeren eladó 1+2félszobás, erké-
lyes, VII.em., jó állapotú lakás 10,5 mFt, 2 szoba,
étkezõs, erkélyes, X.em., jó állapotú lakás 9,6
mFt, és egy erkélyes, II.em., világoskonyhás gar-
zon 8,5 mFt irányáron. Tel.: 06(30)550-5953
� III. Római-parton eladó igényes kivitele-
zésû, 10 éves, 310 nm-es, 2 nappali, 5 háló-
szoba ikerházrész, 500 nm-es intim kerttel, ga-
rázzsal. Irányár: 95 MFt., tel.: 316-9408,
06(20)935-00-18   www.startingatlan.hu
� II. Cseppkõ utcában 150 nm-es, 1 nappali
+ 5 hálós sorházi lakás, garázzsal eladó. Irány-
ár: 74,9 MFt.  Tel.: 06(20)9325-005, 316-9408
www.startingatlan.hu
� Ófaluban eladó 2 jó állapotú, 2 családnak
is alkalmas családiház 37 MFt, és felújított tár-
sasházi garzon 10,5 MFt irányáron. Tel.:
06(30)550-5953
�Sikeres üzlet - az Ön ingatlana + a mi szakmai
tapasztalatunk. A panellakástól a luxusházig el-
adó/kiadó ingatlanokat keresünk. www.ingatlan-
megabazis.hu  Tel.: 06(70)329-5053;
� II. Eladó a Tapolcsányi utcában nettó

60nm-es, 3 szobás, 1. emeleti lakás garázzsal.
Ára: 42,5 MFt Tel: 06(30)9608-862, 316-9408
www.startingatlan.hu
� Eladó Kaszásdûlõn 50 m2-es, 2 szobás, ét-
kezõs, erkélyes, hegyekre nézõ panellakás.
Irányár: 10,3 mFt. Tel.: 06(30)579-3182
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingat-
lanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatla-
nokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosí-
tással. Tel.: 06(20)803-5735
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zártkerti
ingatlan új pincealappal, ipari árammal 9.000.000
Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Eladó a Kunigunda u. ban, jó közlekedés-
nél, egy 260 m2-es, két lakásos családiház,
napenergiát hasznosító fûtõrendszerrel, 3  ga-
rázzsal. Az ingatlan két családnak, irodának,
rendelõnek, mûteremnek, magánóvodának is.
Iá.: 82,5 M Ft.Telefon: 06(30)550-5953
�Eladó a békásmegyeri lakótelep hegy felõ-
li oldalán, a Margitliget utcában egy 2. emele-
ti, déli fekvésû, világos konyhás, erkélyes, fel-
újítandó 31 m2-es garzon. Irányára 8,5 M Ft.
Érd.: 06(30)550-5953
� A HIRDET-LAK Ingatlaniroda eladó vagy
kiadó lakó és iroda ingatlanokat keres-kínál, hi-
telügyintézéssel az Óbuda, Kórház u. 19/5. iro-
dájában. www.ingatlan.com/hirdet-lak, tel.:
240-2547, 06(70)/539-2668, 06(30)550-5953,
hirdet-lak@ingatlan.com.
� Kiadó egy 48 m2-es lakás hosszú távra
55.000 ft/hó+rezsi. Érdeklõdni lehet 250-7157
vagy 06(20)917-8192
� Kerületi megbízható ingatlaniroda eladó-
kiadó ingatlanokat keres.  Tel.: 242-4760,
06(30)219-7722
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó ingatla-
nokat 13 éve folyamatosan Önökért. Teljes körû,
gyors korrekt ügyintézés: 315-0031, 06(30)944-
0088, www.amadex.hu amadex@axelero.hu
� Békásmegyeren a Puszta u. 1. sz. alatt te-
remgarázs eladó. Érd.: 06(20)915-5550
� Rómain 2+2-es, 67 m2-es, III. emeleti lakás
tulajdonostól eladó. Ára: 15.900.000 Ft. Tel.:
06(20)324-1699

�Ha nincs sok-sok milliód telekre, de szeret-
nél biomentesen termelni, a megoldást megbe-
széljük. Nyugdíjasok, békásmegyeriek elõny-
ben. Tel.: 207-1699 21-ig
� Feng Shui House Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfelei részére lakásokat, családi házakat,
üzlethelyiségeket Budapesten és vidéken. Tel.:
368-4167 www.fengshuihouse.hu
�Eladó Békásmegyer-Ófaluban 3L társasház-
ban 100 m2-es, tetõtérbeépítéses lakás 45 m2-es
mûhellyel, gépkocsibeállási lehetõsággel. Irány-
ár: 25,7 MFt. Érd.: 06(30)550-5953, egész nap
� 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.

� Kiadó lakás 1 szoba összkomfort, kevés bú-
torral, III. ker. Õszike utca. Tel.: 06(20)524-7877

� Nánási úton különbejáratú szuterén, 2 he-
lyiség, teakonyha, fürdõ 40 eFt + rezsi kiadó.
Tel.: 06(30)665-5360
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904
� Frekventált helyen, 20 nm raktárhelyiség  a
Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban közöskölt-
ség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� A Vízimolnár közben IKER-GARÁZS két
bejárattal tarósan BÉRBEADÓ! 27 n, áram,
hideg- és melegvíz, lefolyó bent van. Tel.:
06(20)383-3640
� Margitszigetre nézõ, hatodik emeleti, 10
m2-es irodahelyiség, 18.000 Ft/hó bérleti díjért
kiadó. Érd.: 06(30)201-3536
� Szellõ utcában 3 szobás, világos konyhás,
panorámás, 8. emeleti lakás kiadó. Tel.:
06(20)437-7734
� Teremgarázshely kiadó Lajos utca-Tímár
utca sarkán. Tel.: 06(30)543-7773
� Garázs kiadó a Légió utcában. Tel.:
06(20)968-3685
� Bécsi út 130. alatt (Margit kórház mellett)
teremgarázs hosszú távra is kiadó. Tel.:
06(70)325-6993
� Kiadó kertes hétvégi házat keresek, víz,
villany szükséges, Budapest budai oldalán,
vagy a vonzáskörzetben. Te.: 06(30)602-6925

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

� Fogyatékosok Otthona Pilisvörösvár fel-
vételt hirdet ápoló-gondozó munkakörbe. Bõ-
vebb felvilágosítás a szakmai vezetõtõl kérhe-
tõ a 26/330-460-as telefonszámon.
� Nemzetközi cég keres fiatalokat, középko-
rúakat, nyugdíjasokat irodai munkára.
152.000,- Tel.: 06(70)572-6045
� Egészségmegõrzõ termékeket forgalmazó üz-
lethálózat budapesti kétszemélyes üzleteibe kom-
munikatív, emberek problémáin segíteni szeretõ,
egészségügyben, kereskedelemben jártas munka-
társat keresünk.  Önéletrajz: cravero@wellmed.hu
� Vállalkozás, jövedelemkiegészítés, kis be-
fektetéssel. Tel.: 06(30)992-4586

�Bogdáni úton talált nagytestû, keverék, kan
kutyus kutyához értõ gazdát keres. Tel.:
06(70)580-1372
�Utazzon velünk Erdélybe, Marosvásárhely-
re és környékére! Személyre szabottan, kísé-
rettel. Fakultatív és szervezett programok! Te-
lefon: 06(30)960-4525

�Malaguti Crosser 50 m3,megkímélt, garázs-
ban tartott, 2000-es évjárat. Friss metálzöld fé-
nyezéssel. Biztosítás 2008-ra rendezve. Tel.:
06(30)974-6242. Irányár: 150 ezer forint
�Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat,
festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp., Vörösvári út
15. Tel.: 367-4126
� Saját részemre keresek 1950-1970 közötti
bútorokat, 1920-1945 közötti rádiókat, telefo-
nokat, 1956-1970 közötti televíziókat, 1940-
1990 közötti festményeket (szocreál is!).
Lõrincz Péter, Tel.: 06(70)383-5004

� 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
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobrokat,
perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami régi,
hagyatékokat, mindenféle régiséget. Hétvégén
is. Díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Tel.:
240-1635, 06(20)333-3339
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849
� 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
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938

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

Számítógép

�� Land Rover Freelander terepjáró tulaj-
donostól eladó. 2001-es évjárat, megkímélt,
garázsban tartott, extrákkal felszerelt. Ár:
1.990.000 forint. Tel.: 06-30-2126-127

Autó

Régiség

Társkeresõ

Elad-vesz

�Regisztrált, gyakorlott igazságügyi szakér-
tõ gazdasági ügyekben vállal: átvilágítást, ta-
nácsadást, készít szakvéleményt, értékbecslést,
vitás ügyekben végez mediációs eljárást. Tel.:
06(70)589-5179; e-mail: freycor@freemail.hu

� Sokéves biztosítói és banki tapasztalat-
tal teljes körû hitel ügyintézést vállalok
Budapesten, de vidéken is megoldható.
Forduljon hozzám bizalommal. Újvári
Györgyné, Tel.: 06(70)508-0311

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

Egyéb

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

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

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõ-
állásban árufeltöltõ-pénztárosokat, áruátve-
võt, targoncavezetõket és osztályvezetõ he-
lyetteseket azonnali kezdéssel. Önéletrajzo-
kat a gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-
mail címre várjuk.

Állás

�� Garzon kiadó. Kiadó hosszú távra
Békásmegyer-Ófalunál egy négyemeletes
panelház második emeletén, egy 37 m2 + 3
m2 erkélyes, felújított parkettás, járólapos,
IKEA konyhás, vízórás garzonlakás. Bérle-
ti díj havi 50 ezer forint + rezsi, 2 havi ka-
ució. Érdeklõdni lehet: 06 30 292 2636.

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

Kiadó

�Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatla-
nok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar
u. sarok, faépület: 439-1999; EuroCenter, ga-
lériaszint: 242-5599; www.oi.hu

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

� Fektessen ingatlanba! Ürömhegy tetején,
természetvédelmi területtel határos,  3229 nm-
es csöndes, belterületi, építési telek 49.500.000
forintért eladó. Te.: 06(30)360-5313

� 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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Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont: 17-18 óra

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

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

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

Kozma János önkormányzati képvi-

selõ (Óbudáért-Békásmegyerért-

Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2.

szám alatti képviselõi irodában. Elõ-

zetes idõpont-egyeztetéssel. Telefo-

non: 06-30-326-9606, vagy e-mailen:

obudabekasert @freemail.hu. Utób-

bin lehet hiteles névtelen bejelenté-

seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

listás Dr. Horváth Csaba minden hónap második szerda 17-tõl 18 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

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

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

listás Dr. Petõ György minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.
5 Merkl Gábor minden hónap utolsó szerda 18-19 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.
6 Márkus András minden hónap utolsó Kerék Általános Iskola  Kerék utca 20.

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

csütörtök 17-18 óra Általános Iskola
listás Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Kurtán Pál minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Mihalik Zoltán minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
frakcióvezetõ
listás Pataki Márton minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.

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

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

frakcióvezetõ

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

Általános Iskola

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

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és ide-
jét.  A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtá-
sától számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befize-
tik az önkormányzat letéti számlájára.
Számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályáza-
ti biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
2008. december 1-jén 12 óráig, a pályáza-

tokat zárt borítékban 2008. december 3-án
12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlét-
ében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I./19. a
vagyonhasznosítási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a
pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-

võkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve a
pályázatot indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán, a 437-8646-os és a 437-8639-es tele-
fonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/1, 22815/2 és 22815/3 hrsz. alatti ingatla-
nokból 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 kialakuló 4 ingatlan területe összesen: 28114 m2.

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: 871.600.000 Ft. 

Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 174.320.000 Ft.
(irányár 20%-a).

A pályázat feltétele a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló igazolás
bemutatása.

Fizetési konstrukció: a vételár 50%-nak a 20% bánatpénzen felüli összege
a szerzõdés aláírásakor, és a maradék 50% a Fõvárosi Önkormányzat elõvá-

sárlási jogról lemondó nyilatkozatát követõen egy összegben esedékes.

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. alapte-
rülete: 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 (irányár 20%-a).
A pályázat feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása

(20.000 Ft), illetve a bánatpénz  befizetése 
és a befizetésrõl szóló igazolás bemutatása.
Az ingatlan birtokba adására az iskolaépület 

kiürítését követõen kerül sor.
Fizetési konstrukció: a vételár 50%-nak a 20 % bánatpénzen felü-

li összege a szerzõdés aláírásakor, és a maradék 50% a Fõvárosi
Önkormányzat elõvásárlási jogról lemondó nyilatkozatát követõen

egy összegben esedékes.

Bp., III. ker. Vályog u. 11. sz. 17026 hrsz. 
893 m2 nagyságú beépítetlen földterület.  

Övezeti besorolás: L2-III-K/3.  
A 35%-os beépítési lehetõséget az építési hely megjelölése 

kb. 50 %-kal lecsökkenti.
Az utcában teljes közmû van.

Irányár: 80.166.667 Ft + áfa, összesen 96.200.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 9.620.000 Ft.

Bp., III. ker. Taliga utca 22570/2 hrsz. építési telek, terület: 1101 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany, gáz az utcában. Csatorna hiányában 

az ingatlanon 1 lakás építhetõ. 
Irányár: 22.545.000 Ft + áfa, összesen: 27.054.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.700.000 Ft.

Bp., III. ker. Kõpor utca 22399/1 hrsz. építési telek, terület: 1640 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû:  víz, villany az utcában, a gáz a Jutas köz sarkáig van kiépítve. Csa-

torna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.
Irányár: 29.108.333 Ft + áfa, összesen: 34.930.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.493.000 Ft.

Bp., III. ker. Ezüsthegy u. 2 .sz. 64777 hrsz. 
830 m2 nagyságú ingatlan a rajta lévõ üres közért épülettel.  

Övezeti besorolás: L4-III-HZ/1.
Az ingatlan régészeti lelõhely,

összközmûves, az épület rossz mûszaki állapotú.
Irányár: 42.980.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.298.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz. építési telek, 
terület: 1772 m2.

Az ingatlant víz- és gázvezeték 
közmûvezetési szolgalom terheli.

Irányár: 20.160.000 Ft + áfa,
összesen: 24.192.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.420.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/4 hrsz. építési telek, 
terület: 1773 m2.

Az ingatlant gázvezeték szolgalom terheli.
Irányár: 21.780.000 Ft + áfa,

összesen: 26.136.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.610.000 Ft.

Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti besorolásúak. 
Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában van víz, villany és gáz, egyedül csatorna
nincs. A telkek végében gázvezeték húzódik 5 m-es védõtávol-
sággal. Mindkét ingatlanon régészeti feltárás szükséges. Csator-
na hiányában az ingatlanokon 1 lakás építhetõ. Az ingatlanokkal
kapcsolatban közterület szabályozási eljárás van folyamatban.

Bp., III. ker. Naszád utca 22506/5 hrsz. építési telek, terület: 1540 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: villany az utcában, a gáz és a víz a szomszéd Pirkadat utca felõl a
22506/1 hrsz-ú ingatlanon keresztül szolgalommal vezethetõ be. A vízveze-
ték már kiépítésre került. Az ingatlan felett nagyfeszültségû kábel húzódik.

Régészeti feltárás szükséges. 
Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.

Irányár: 17.550.000 Ft + áfa, összesen: 21.060.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.100.000 Ft.
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Õszi hangulat
Rejtvényünkben Tóth Árpád: Õsz címû versébõl
idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõle-
ges 14. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: K. F.
L. É. T.). 14. Formálódna. 15. Lopott holmi. 16. Az
etiópiai császárt hívták így. 17. Nyelvtani fogalom. 19.
Recés. 20. Marhagyomor része. 21. Y. D. É. 23.
AAAA. 24. Diplomata autók jele. 26. Elad egynemû
betûi. 27. Északi folyónk. 29. Néma raj! 30. Római hat
és ezerötven. 32. Elege lenne belõle, régiesen. 33. For-
dított elemi részecske. 24. Befõttet elrakott. 36. Ruha-
anyagot méretre vágsz. 38. Nagyszámú. 39. Vajon elõ-
re jut? 42. Élettel kapcsolatos elõtag latinosan. 43. Né-
mán kel! 44. Gyümölcsöt szárított. 45. Kívülre. 46.
Osztrák és japán autók jele. 47. Juttat. 48. Z. K. L. 49.
… a flúgos nyomozó, tévésorozathõs. 51. Egyik afri-
kai fõváros. 54. Idegen János. 56. Alarm. 58. Hivatali.
60. Síppal hangot adnál. 62. Robbanóanyag.
FÜGGÕLEGES: 2. Névelõs folyadék. 3. Szerep a
Csongor és Tündében. 4. Fúvós hangszer. 5. Tételes
felsorolás. 6. Üres tál! 7. Kis Anna. 8. Füleddel gyen-
gén érzékelsz. 9. Füst rész! 10. Nagyrészt szép! 11. To-
rok része fordítva. 12. Török, japán és dán autók jele.
13. Skandináv pénz. 14. Az idézet másik fele (zárt be-
tûk: E. A. K. É.). 18. Pataky Attila zenekara. 22. Fogja fel. 25. Ko-
rábbi mezõgazdasági feldolgozást végez. 27. Belga és norvég autók
jele. 28. Sivatagi zöldövezeti rész nagyobbik része! 29. Szita. 31. Fõ-
városi sport klub. 32. Járj a világban! 33. Elsõvonalbeli sportklubok
rövidített csoportja. 35. T. H. S. 37. Poli-…-klorid, névelõvel. 40.
Pest közeli hegy. 41. Német és thaiföldi autók jele. 44. Bródy Sándor
színmûve. 45. Pernye. 47. Névelõs kedveskedés. 50. Nagy filozófus
volt. 52. Parányi rész! 53. Hajó része. 55. Szegecs. 57. Európai nép.
59. Izomkötõ szövet. 61. P. E.                                    Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon november 25-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között Óbuda Újság, A tiszta forrás feliratú bögrét sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A november 3-án
megjelent, „Halottak napja” címû rejtvényünk helyes megfejtése:
„Tükörbe nézünk, megalázkodunk. Mindnyájan fehér bárányok
vagyunk”. Bögrét nyertek: Bíró Gáborné 1033 Budapest, Harrer
Pál utca 4. 1/56.; László Judit 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.;
Gróf László 1035 Budapest, Szentendrei út 8. I/4.
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Hat meccsbõl négy nyert,
kettõ elvesztett mérkõzés
az óbudai alakulat mérle-
ge a férfi kosárlabda-baj-
nokság keleti csoportjá-
ban. Ezzel a tabella har-
madik helyén szerepel az
Óbudai Kaszások kosár-
csapata, de hátra van még
idén öt mérkõzés. 

A Szolnoki Fõiskolá-
val 72:69-es mér-

kõzést, a Debreceni Ko-
sárlabda Egylet ellen
82:68-as rangadót, míg a
Wamsler SE-Salgótarján
ellen 71:96-os meccset
játszottak az óbudai fiúk.

• Még a szakállunk is
kinõtt a Szolnoki Fõisko-
la elleni mérkõzésen a
Kaszás csarnokban. Ha-
talmas iramú, nem tejbe-
papi játékot játszott a két
csapat egymás ellen ok-
tóber 11-én. Nagy lendü-
lettel és erõs kezdéssel
indítottunk a szolnokiak
ellen, a 6. percre 17:10-re
felhoztuk magunkat, az
elsõ félidõt 22:19-re vit-
tük is. Volt mit a tejbe ap-
rítani a második félidõ-
ben is, ahol elég kiegyen-
lített játék mellett, picit
kapkodóssá vált játékot
mutattunk, és az ellenfél
is begyújtotta rakétáit.
Így egálra (35:35) tudtuk
zárni a második játék-
részt. A harmadik játék-
részben már nagyon szo-
ros, erõs és kiegyenlített
csata alakult ki, amit fo-
kozott a negyedik félidõ-
ben a nagyon szoros
eredmény. A véghajrában
kicsit sikerült felébredni
a nagy tempóban, így
négy kihagyott büntetõ
mellett 72:69-re nyerni
tudtuk az itthon játszott
negyedik mérkõzést is. A
mérkõzés legjobbjai:
Nagy Bálint és Tiba Já-
nos 21 ponttal. 

• Az ötödik rangadó is
szerencsét hozott október
19-én, melyen 82:68-ra
diadalmaskodtunk a deb-
receniek ellen. Nem vala-
mi jól sikerült a felkészü-
lés a következõ mérkõ-
zésre, ahol egy elég erõs

ellenfél ellen kellett kiáll-
ni. 

• Hazai pályán, a Ka-
szás csarnokban mérkõz-
tek október 25-én a
Wamsler Salgótarján csa-
patával kosaras fiaink.
Kemény diónak kellett
volna törni a héját a sal-
gótarjániak ellen, mivel
az ellenfél „légiósai” jó-
val tapasztaltabb és ma-
gasabb melákokkal ren-
delkeznek, mint a mi sa-
ját nevelésû játékosaink.
Sajnos a kezdõ és a vég-
játék is nehéz volt, ez lát-
szott az elsõ három ne-
gyed elvesztésével is, és
a könyörtelen letámadá-
sokkal, ahol hibáinkat ki-
használva lecsaptak a sal-
gótarjániak. A mérkõzé-
sen legtöbb pontot sze-
reztek: Tóth Levente 12
pont, Korona Zsolt,
Csorba Tamás és Tiba Já-
nos 11 pont. Végered-
mény 71:96.

Tiba Jánost érdemes
kiemelni, mivel az ösz-
szesített ranglistán a leg-
több pontot szerzõ játé-
kosok közt a 10. helyen
(106 ponttal) szerepel a
lejátszott hat mérkõzés
után. 

Új játékossal bõvült a
Kaszások gárdája Kocsis
Péter személyében, aki
Tiszaújvárosból érkezett.

Mezei Péter

NB-I-es férfi kosárlabda-bajnokság

Zúzda a köbön

Acsapat vezetõedzõ-
je és egyben elnöke

Morua Antonió, edzõje
Morua Robertó. A club

tagjai: Morua Antonió,
Morua Robertó, Xiong
Xiaobo, Jorge Fernan-
dez, Zalabai Zsolt, Ka-

locsai Balázs, Lupták
Péter, Andó József,
Goór Norbert, Goór
Csaba, Csornai János,
Poprádi Zoltán, Kor-
csogh Árpád, Radácsi
András, Lévai Norbert,
Jánosi András.

Magyar Bajnok Óbudai Baseball Club

Az Óbuda Brick Factory Baseball Club  szeptemberben
Magyar Nemzeti Baseball Kupát nyert. Októberben a Ma-
gyar Nemzeti Baseball Bajnokságon végzett elsõ helyen. 

Az Enersys Óbudai Judo Club
fiatal sportolói ismét szép
eredményeket értek el több
versenyen szeptemberben. 

APaks Atom Kupán
szeptember 13-án I.

helyen végzett Hajdú Fan-
ni, Unger Márk és Kalocsa
Zsombor. II. lett Vári Hen-
rik, III. Jágerszki Bence. *
Az ausztriai Linzben szep-
tember 21-én tartott nem-

zetközi judo versenyen a
dobogó legfelsõ fokára áll-
hatott Hajdú Fanni, Unger
Márk és Vári Henrik.
Ezüstéremmel tért haza
Lendvai Szilvia. Harmadik
lett Jágerszki Bence. * A
Diák A Országos Bajnok-
ságon bronzérmes lett Haj-
dú Fanni, V. helyen végzett
Unger Márk szeptember
27-én. * A Diák C Magyar
Köztársaság Kupán arany-

érmet szerzett szeptember
28-án Kolozsvári Zoltán és
Vári Henrik. * A szekszár-
di Diák B Országos Baj-
nokságon Kalocsa Zsom-
bor V. helyen végzett. * A
ceglédi Serdülõ B Orszá-
gos Bajnokságon Juhász
Bálint III. lett. * A Serdülõ
A Országos Bajnokságon
Ziman Bence a IV., Gaál
Zoltán az V. helyen végzett. 

(A Sasaki Óbuda Dojo
Szabadidõ Sportcentrum-
ban várják a dzsúdózni
vágyó gyerekeket. Bõvebb
információ a 06-30-209-
8182-es telefonszámon.
Cím: Farkastorki út 21.)

ÓBUDAI DIÁK FITNESS NAP. Nyílt aerobik órákat adtak a Club Fitness oktatói a sport-
ág iránt érdeklõdõ fiataloknak a november 8-ai fitness napon, a Márton Áron Szakkol-
légiumban. Az eseményen bemutatkoztak óbudai sportegyesületek, sportszerekkel és
fitness termékekkel ismerkedhettek az egészséges életmód jegyében a résztvevõk

Óbudai dzsúdósok nagy dobásai

GYERTEK FOCIZNI A
KERÜLETBE! A III. kerü-
leti TUE labdarúgó-szak-
osztálya felvételt hirdet
2001 után született fiúk ré-
szére. Az edzéseket ked-
den és csütörtökön 16-tól
17 óráig Lilik József tartja
a Hévízi úti füves pályán.
(Érdeklõdni és jelentkezni
Lilik József edzõnél lehet
a pályán, vagy a 06-70-
866-7812-es mobilszá-
mon, illetve a TUE titkár-
ságán, a 454-1260-as te-
lefonszámon.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Debrecenben rendezték október
23-án és 24-én a XXXIX. Mûszaki
Felsõoktatási Sportnapokat, me-
lyen hat sportágban, nyolc mû-
szaki felsõoktatási intézmény
hallgatói vetélkedtek a bajnoki
címek elnyeréséért. A házigazda
Debrecen mindent megtett, hogy
csapataival fölkapaszkodjon a
legjobbak közé.

A z óbudai székhelyû Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola

(BMF) sportoló hallgatói ismét
kitettek magukért: az összesí-
tett pontversenyben mindössze
3 ponttal lemaradva, az elõkelõ
második helyet szerezték meg
az alábbiak szerint.

I. helyezett: Széchenyi Ist-
ván Egyetem Mûszaki Tudo-
mányi Kar, Gyõr (62 ponttal).
II. helyezett: Budapesti Mû-
szaki Fõiskola (59 ponttal).

III. helyezett: Debreceni Egye-
tem Mûszaki Fõiskolai Kar (52
ponttal). IV. helyezett: Dunaúj-
városi Fõiskola (47 ponttal). V.
helyezett: Kecskeméti Fõiskola
Gépipari és Automatizálási
Mûszaki Fõiskolai Kar (36
ponttal). VI. helyezett: Pannon
Egyetem, Veszprém (21 pont-
tal). VII. helyezett: Pécsi Tudo-
mányegyetem Pollack Mihály
Mûszaki Fõiskolai Kar (11
ponttal). VIII. helyezett: Mis-
kolci Egyetem (9 ponttal).

Az asztaliteniszezõk között
Mátrai Alexandra, a fõiskola
hallgatója nyerte el a legered-
ményesebb játékos címet. 

A kosárlabdázók ismét reme-
keltek három különdíjjal. A leg-
jobb dobó címet Halasi Tünde,
a legjobb center elismerést
Bikádi Zoltán, a legjobb irányí-
tói díjat Péchy Szandra nyerte.

Mûszaki Felsõoktatási Sportnapok 2008

Pontversenyben második a BMF

A kézilabda Magyarországon nagy
múltra tekint vissza, ha a „na-
gyok” eredményeit nézzük. Vi-
szont október 21-én az óbudai kö-
zépiskolák „nagyjai” játszhattak
egymás ellen a kerület legjobbja
címért.

B ékásmegyeren, a Varga
István Szakközépiskola

adott otthont a kézis esemény-
nek. Öt csapatból három jelent
meg, így a kerület három
„klasszisa” versengett idén is.
Három mérkõzésen dõlt el az
eredmény: az Óbudai Gimnázi-

um alakulata lett két nyert mér-
kõzéssel az elsõ, a dobogó má-
sodik fokára a Varga István
Szakközépiskola sportolói áll-
hattak, míg a harmadik hely
birtokosai a Kõrösi Csoma Sán-
dor Gimnázium labdásai lettek.

A mérkõzések eredményei:
Varga István Szakközépiskola-
Óbudai Gimnázium 12:13;
Kõrösi Csoma Sándor Gimná-
zium-Óbudai Gimnázium 5:20;
Kõrösi Csoma Sándor Gimná-
zium-Varga István Szakközép-
iskola 7:18.

Kép és szöveg: Mezei P.

Elsõ lett az Óbudai Gimnázium Csapata

Középiskolások kerületi
kézilabda bajnoksága

Véget ért a Serdülõ Vízilabda Orszá-
gos Bajnokság. Az 1992/1993-as
korosztályban a Vasas pólósai gyõ-
zedelmeskedtek. A csapatot erõsí-
tette a dobogóig egy óbudai fiatal,
Budai Dániel.

Mindössze 15 éves, 6 éve ví-
zilabdázik, de már három

komoly címmel büszkélkedhet.
Budai Dániel két korosztályban
is vízipólózik. A KSI vízilabda-
csapatában kezdte, aztán a
MATÁV-hoz került, majd 2006-
tól jött a T-COM csapata (akikkel
a Budapesti Bajnokság 5. helye-
zését érte el) és a végállomás
2007-tõl a Vasas istállója lett. 

AVasas pólósaként 2007-ben a
Budapesti Bajnokságon elsõ lett
csapatával, majd 2008-ban az
Országos Bajnokság elsõ helyét
hódították el a BVSC elõl. A
rangadót 9:7-re nyerték a
Komjádi uszodában. 

Jelenleg az Ifjúsági Budapest
Bajnokságban játszik idõsebb
(1990-91-92-es születésûek) kor-
osztályban, ami elég nagy kihí-

vás a védekezõ poszton játszó if-
joncnak, de próbál megbirkózni
vele. Edzõje, Pecz Lajos próbálja
a maximumot kihozni a Vasas
színeiben játszó vízipólósokból,
eddig eredményesen. 

Dani a Veres Péter Gimnázium
tanulója. Nagyon sûrûek a nap-
jai: reggel úszás, aztán suli, majd
este edzés, ráadásul hétvégén
meccs. A lényeg, hogy szereti és
vágyálma a nagyok közé kerülni.
Hobbija a golf. A jövõben szeret-
ne a vendéglátásban elhelyez-
kedni és folytatni a vízilabdázást.

M. P.

Vízipóló és golf

Budai Dani, a Vasas ifjonca
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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 december 3-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz ke-
rületi irodájában. Minden hónap harmadik szerdáján (november 19-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 november 20-án, majd december
4-én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos
bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
december 4-én), 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 november 20-án) in-
gyenes 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

Polgári Klub
Soron következõ, mindig
nagy sikerû rendezvényét
november 20-án 18 órától
tartja a Polgári Klub. Ven-
dégnek Stumpf István po-
litológust hívták meg. Az
est háziasszonya: Men-
czer Erzsébet képviselõ
asszony. (Helyszín: a
Rozmaring vendéglõ sát-
ra, a Tímár utcai HÉV-
megállónál, közvetlenül a
Duna-parton.)

Békásmegyeri
Polgári Esték

A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban a Békás-
megyeri Polgári Esték
rendezvénysorozatának
vendége Széles Gábor
és Bayer Zsolt, a Magyar
Hírlap és az Echo Tv
munkatársa lesz novem-
ber 19-én 18 órától.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Széchenyi, 
az államférfi

Az Óbudai Széchenyi
Kör vendége, Kocsis Ist-
ván, József Attila-díjas
drámaíró és történész
lesz november 19-én 18
órától a Szalézi Rendház
kultúrtermében (Bécsi út
175.). Az érdeklõdõk
„Széchenyi, az államférfi”
címmel hallhatnak elõ-
adást. A szerzõ a hozott
és a helyszínen vásárol-
ható mûveit dedikálja.

Másodszor ültettek fákat
egy közvélemény-kutatás
alapján napjainkban leg-
inkább példamutatónak
ítélt hölgyek tiszteletére a
Flórián téri parkban októ-
ber 10-én. 

A Promenád-díjat a
közösségért tevé-

kenykedõ nõk elismeré-
sére és az általuk vég-
zett civilmunka értéké-
nek, megbecsülésének
növelésére hozták létre.
Második alkalommal
valósult meg a kezde-
ményezés, amely nem
hagyományos értelem-
ben vett díjazás, hanem
egy-egy élõ lombos fa-
csemete elültetése az ar-
ra érdemes hölgyek tisz-
teletére. 

Az idei díjazottak: dr.
Schultheisz Judit, a csa-
ládközpontú rehabilitá-
cióban végzett kiemel-
kedõ munkájáért (ké-
pünkön), Zalabai Pé-
terné, a fogyatékkal
élõk társadalmi integrá-
ciójáért, Foltányi Zsu-
zsa, a civil társadalom
és demokrácia fejleszté-
séért, Mórucz Lajosné,

az örökbefogadás érin-
tettjeinek védelméért, a
bajbajutott várandós
anyák megsegítéséért,
Erdõs Eszter, a szenve-
délybeteg fiatalok meg-
segítéséért, Theisz An-
géla, a Retextil innova-
tív technika alkalmazá-

sáért a megváltozott
munkaképességûek fog-
lalkoztatásában, Ginov-
szkyné Szendrák Dóra, a
munkanélküliség felszá-
molásáért végzett tevé-
kenységéért, dr. Révész

Piroska, az innovatív
családbarát szolgáltatá-
sok létrehozásáért, Ga-
bula Andrásné, a kultu-
rális élet területén vég-
zett tevékenységéért,
Halmos Mónika és Ná-
nási Gabriella, az ope-
rakultúra népszerûsíté-
séért, a fiatal tehetségek
támogatásáért. 

Az elültetett fákat a
helyi lakóközösségek
tagjai örökbe fogadják,
gondozzák, ezzel erõsít-
ve a kisközösség össze-
tartását és környezettu-
datos szemléletét. 

A program az Óbudai
Kulturális Központban
folytatódott, ahol be-
szélgetések, elõadások,
hastáncbemutató, bor-
kóstoló szerepelt a prog-
ramban. Emellett állás-
keresés-elhelyezkedés
tanácsadással, sminkbe-
mutatóval, fény- és fizi-
koterápiás kezeléssel
várták az érdeklõdõket.
A gyerekek játszóház-
ban múlathatták idejü-
ket. 

Sz. Cs.

Faültetés a példamutató hölgyek tiszteletére

Promenád - az óbudai nõk sétánya

Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásme-
gyer-Csillaghegy) országgyûlési képviselõje, minden
hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja fogadóórá-
jára a lakosokat a Békásmegyeri Közösségi Házba
(Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor az óbudaiak országgyûlési kép-
viselõje az országgyûlés ülésezésének idõszaká-
ban minden héten csütörtökön, 17-tõl 19 óráig foga-
dóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista Párt III. ke-
rületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

A Rajkó Nemzeti If-
júsági Zenekar

közremûködésével jóté-
konysági koncertet ren-
deznek november 29-én
18 órai kezdettel az
Óbudai Társaskörben.
Az est bevételébõl a III.
kerületi Önkormányzat
Családok- és Gyerme-
kek Átmeneti Otthonát,

valamint a hallássérült
fiatalok zenetanulását
segítõ Beethoven Prog-
ramot támogatják. (Be-
lépõjegy: 3000 forint.
Cím: Kiskorona utca 7.)

Jótékonysági hangverseny 
óbudai átmeneti otthonok javára

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

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor
Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Grafika Press Zrt. 1106 Bp., Jászberényi út 55. Felelõs vezetõ: Gampel István

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

Megváltozott 
munkaképességûeknek

munkalehetõség Óbudán

7,5 órás könnyû fizikai munka

Minimálbér szerinti bérezés

Érdeklõdni: 370-8727,

munkanapokon 10-14 óráig

NINCS LEHETETLEN!
Hiteleit, biztosításait, 
intézze kényelmesen. 
Személyre szabott, 

díjmentes tanácsadás. 
HÍVJON MOST! 

Telefon: 06-30-9066-079, 
vagy 06-70-281-1749

Hitelproblémája Hitelproblémája 
van?van?

Megoldjuk! 

Hitelkiváltás, 

felmondott hitelek, 

új lakásvásárlás, 

személyi hitelek. 

Érdeklõdni: 

06-70-776-8344

Alfa Art Hotel***superior 
Akvarell Étterem
Fergeteges Sziveszteri party, svédasztalos gála vacsorával.
Akvarell étteremben: élõzene, 
Salsa bemutató tánctanítással bruttó 19.900 Ft.
Csontváry teremben: Disco karaokeeval, 
hastáncbemutató bruttó 17.900 Ft.

Tombola, éjfélkor 1 pohár pezsgõ,
lencsefõzelék és virsli.
Elõfoglalási kedvezmény: 
15% december 1-ig.
III. ker. Királyok útja 205. 
06-1-453-0060, 06-1-453-0062
sales@alfaarthotel.hu,
www.alfaarthotel.hu

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.

INGYENES DIGITÁLIS RÖNTGEN (1db) készítése
minden FOGORVOSI VIZSGÁLATHOZ !

50%-os kedvezmények 
december 17-ig élnek

- DIGITALIS RÖNTGEN FELVÉTEL
- IMPLANTÁCIÓ (fogbeültetés) orvosi vizsgálata
- FOGSZABÁLYOZÁS orvosi vizsgálata
- FOGKÕLEVÉTEL a dentalhigiénikusi 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!

www.poli-dentist.hu

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK A KSZKI-BAN. 36 órás számítógép-kezelõi alaptanfo-
lyam (gépkezelés, szövegszerkesztési alapok, Internet használat, elektronikus levelezés). Idõpont:
péntekenként 9-tõl 11.30-ig. Elsõ foglalkozás: november 28. Tandíj: 25.000 Ft.
Digitális ügyintézés, 3x3 órás Internet-tanfolyam - állampolgári ügyek intézése. (Ügyfélkapu,
Magyarország.hu oldal használata, elektronikus banki mûveletek, biztonságos vásárlás, on-line biz-
tosítás kötése.). Idõpont: szerdánként 15tõl 17.30-ig. Elsõ foglalkozás: november 26. Illetve: idõpont:
péntekenként 9-tõl 11.30-ig. Elsõ foglalkozás: november 28. Tandíj: 1.800 (!) Ft.
(Helyszín: KSZKI, Folyamõr u. 22. További információk, illetve beiratkozás: a 437-4070-es számon.
E-mail: ecdlvkp@kszki.obuda.hu, internet: www.kszkioktat.hu)
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ÉLETMÓD Cukorbetegek klub-
ja november 19-én 14 órakor.
CSALÁDI PROGRAMOK Tár-
sasjátékok a Sziluett Mûhellyel
november 20-án és november
27-én 16 órai kezdettel.
APRÓK TÁNCA Táncház ki-
csiknek és nagyoknak. A talpalá-
valót Kiss László és barátai húz-
zák. A táncokat Vámos László
tanítja november 21-én 16.30
órakor. (Belépõ: 800 forint.)
KONCERTEK Pély Barnabás
és a Stúdió 11 zenekar kon-
certje november 22-én 19 órai
kezdettel. (Belépõ: 2.000 forint.)
* JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
A Tappancs Kutyaotthon lakói-
ért november 23-án 17 órától. A
mûsorban a könnyûzenei élet

neves személyiségei lépnek fel.
(Belépõ: 3.000 forint, mellyel a
kutyaotthont támogatja.)
BABASZÍNHÁZ „Négy év-
szak” címmel a Bozsik Yvette
Társulat elõadása 0-3 évesek-
nek november 30-án 11 órakor.
A modern tánc és zene eszkö-
zeivel a négy évszakon átívelõ
eseménysort készített a társu-
lat. Az elõadáson az alkotók
megismertetik a gyerekekkel
az évszakok színeit, hangjait,
fényeit, jellemzõ állatait, növé-
nyeit egy kislány élményein ke-
resztül. (Belépõ: 1.000 forint.)
KERECSENFÉSZEK „Kusánok
vallása és szimbolikája” címmel
Aradi Éva elõadása november
30-án 15 órai kezdettel.

CASABLANCA TÁNCLÁZ
Tánciskola november 21-én
20-tól 24 óráig. (Belépõ: 900 fo-
rint.)
SIRTOS Görög Táncház no-
vember 23-án és 30-án 18-tól
22 óráig. Tánctanítás: 18-tól 19
óráig. (Belépõ: 800 forint.)
CSALÁDI VASÁRNAPOK
„Kippkopp a hóban” címmel a
Nefelejcs Bábszínház elõadása
november 23-án 10 órai kezdet-
tel. Kippkopp kalandjai a beha-

vazott réten folytatódnak. Utána
játszóház. (Belépõ: 600 forint.)
BABARUHA BÖRZE Használt
és új babaruhák közül válogat-
hatnak az érdeklõdõk novem-
ber 23-án 9-tõl 13 óráig. (Asz-
talár: 2000 forint.)
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ Gyere
el hozzánk és készítsd el sze-
retteidnek szánt ajándékaidat
november 30-án 10-tõl 13 órá-
ig. (A játszóházi programon va-
ló részvétel ingyenes.)

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)

Moliére: Tartuffe november 18-án 17 órakor. * Befogadó színház:
Gesztusbeszéd - Karsai János pantomimmûsora november 19-
én 15 órai kezdettel. * Mirkó királyfi - színjáték Benedek Elek me-
séje nyomán november 22-én
11 órától. * Befogadó színház:
Mimus Hungaricus - Karsai Já-
nos pantomimmûsora november
23-án 15 órakor. * Szophoklész:
Oedipus király november 24-én
és 25-én 19 órától. * Bornemi-
sza Péter: Magyar Elektra
(Regnum Marianum bérlet!)
november 27-én 19 órai kezdet-
tel. * Bornemisza Péter: Magyar
Elektra (Szophoklész bérlet!)
november 28-án 19 órakor. *
Moliére: Tartuffe december 1-jén
18 órától. (A jegyek ára: 1800 fo-
rint, gyerekelõadásokra 800 fo-
rint. Jegyrendelés: Zanotta Verá-
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)

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

A hõdíj 9,2 százalékkal
emelkedett november 1-

jétõl Budapesten. Ez egy 52
négyzetméteres lakás eseté-
ben nem egészen 1400 forint
többletkiadást jelent havonta.
Ebben az évben már negyedik

alkalommal drágult a távfûtés
hõdíja a fõvárosban, a gáz
árának emelkedése miatt. A
hõdíj februárban 4,1 száza-
lékkal, májusban 6,1, augusz-
tusban pedig 5,5 százalékkal
nõtt.

Idén négyszer drágult a távfûtés

MATCHBOXOK A PLATÁNBAN. A múlt évi nagy sikerû lego, majd vasúti
terepasztal kiállítás után Matchboxokból állítottak össze tárlatot a Pla-
tán Közmûvelõdési Könyvtár munkatársai

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét,
hogy a Szõlõ utcában mûködõ
Észak-budai ügyfélszolgálatunk
várhatóan 2008. december elejé-
tõl új helyre költözik, így a fenti
idõponttól a Flórián udvar (Polgár
utca 8-10.) D épületének II. eme-
letén új, szebb környezetben vár-
juk ügyfeleinket. 

A z iroda az Árpád híd mel-
letti nagy OTP-fiók

szomszédságában található,

mely megközelíthetõ a Flórián
udvar épületének Szentendrei
úti és Polgár utcai recepciója
felõl is. 

A költözés miatt 2008. novem-
ber végén, egy-két napig az
Észak-budai ügyfélszolgálat zár-
va lesz. A többi öt ügyfélszolgá-
lati irodánk, illetve az ingyene-
sen hívható call center munka-
társai ezeken a napokon is kész-
séggel állnak rendelkezésükre.

Fõtáv Zrt.

Költözik a Fõtáv Zrt. ügyfélszolgálata

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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