
Az épülõ Duna-parti fõgyûjtõcsatornán ke-
resztül a budai oldalon keletkezõ szennyvíz
java a csepeli szennyvíztisztítóba kerül.

Konok Tamás festõmûvész piktúrája a mo-
dern magyar mûvészet meghatározó része.
Munkáiból a Kiscelli Múzeumban állítanak ki.

Hétfõnként 19 óráig fogadják az ügyfele-
ket a polgármesteri hivatalban és az ok-
mányirodákban.9 30

Tisztább lehet a Duna Ügyfélbarát nyitva tartás

20
Konok képek a templomtérben

XV. évfolyam 14. szám                  Megjelenik kéthetente               2009. július 15. 

Egy pár kutyás rendõr
is járõrözik a lovasok

mellett a kerületben június
végétõl dr. Markó Attila
ezredes, rendõrkapitány
kezdeményezésére. Fel-
adatuk elsõsorban a bûn-
megelõzés, a magasan

képzett állatokkal nehezen
megközelíthetõ területekre
is eljuthatnak. Bizonyos
esetekben pedig hatéko-
nyabban tudnak intézked-
ni, amikor kutyák nélkül
jóval nehezebb dolguk
volna. FOLYTATÁS A 13. OLDALON

Júniusban árhullám vonult le a Dunán. Az önkormányzat a Római-parton élõket védendõ, 7 millió forintot költött az árvíz elleni védekezésre. 32
ezer homokzsákot helyeztek ki az érintett területre, és további 30 ezret osztottak szét azon magántulajdonosok között, akik a víz által veszélyez-
tetett részen laknak. A végleges megoldás egy part menti mobilgát lenne, melyet a III. kerületi képviselõ-testület egyhangúlag támogat.
(Képünkön: megszüntették az árvízvédelmi készültséget.)                                                                                  ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY A 3. OLDALON

Szolgálatba léptek a kutyás rendõrök

A nagyszabású beru-
házás keretében a

Faluházat külsõ hõszi-
geteléssel látják el, ki-
cserélik az összes abla-
kot. Használati meleg-
víz elõállítására alkal-
mas napkollektor-rend-

szert telepítenek a tetõ-
re. INFORMÁCIÓ AZ 5. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. Követ-
kezõ számunk augusztus
4-én, kedden jelenik meg!
Újságunk olvasható a
www.obuda.hu honlapon.

Elkezdõdött a Szõlõ utcai Faluház felújítása 
Jogutódlással megszûnt
az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Kht., a tár-
saság Szent Margit nevét
vette fel a Semmelweis-
napi ünnepségen.

BÕVEBBEN AZ 5. OLDALON

Szent Margit
Rendelõintézet

Óbuda most is saját erõbõl védte a Római-partot

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 1991 óta ápol test-
vérvárosi kapcsolatokat a
hollandiai Amstelveen váro-
sával. Jan van Zanen polgár-
mester és Anne Kaiser kül-
ügyi kapcsolatokért felelõs
munkatárs volt Óbuda vendé-
ge június 24-tõl 26-ig.

Aküldöttséget fogadta
Bús Balázs polgár-

mester. Ajó hangulatú, ba-
ráti találkozón tárgyaltak a
testvérvárosi kapcsolatok
továbbfejlesztésérõl. Kö-
zös nyilatkozatban rögzí-
tették, hogy a két önkor-
mányzat együttmûködése
szilárd alapokon áll. 

Új fejlemény, hogy Ma-
gyarország idõközben az
Európai Unió teljes körû
tagjává vált, és ez a tény
szükségessé teszi az
1991-ben elfogadott
együttmûködési megálla-

podás aktualizálását. A
megújított megállapodást
a novemberi találkozón
öntenék végsõ formába.
Elsõsorban az oktatás, a
kultúra, a környezetvéde-
lem területén, illetve a két
önkormányzat közigazga-
tási tapasztalatcseréjében
szeretnék a jövõben az
együttmûködést elmélyí-
teni. Mindkét önkormány-
zat számára hasznos lehet
az Európai Uniós pályáza-
tokon való közös részvé-
tel. Ennek az együttmûkö-
désnek már hagyományai
vannak. A Szõlõ utcai Fa-
luház energiatakarékos
felújítása az Amstel-
veennel közös EU-s pá-
lyázatnak köszönhetõen
valósulhat meg. Jelenleg
is együtt vesz részt
Amstelveen és Óbuda egy,
a felnõtt szakképzés fej-
lesztését és a munkanélkü-

liség leküzdését célzó pro-
jektben.

A holland vendégek rö-
vid itt tartózkodásuk alatt
felkeresték az Aquincum
Múzeumot, a budai várat,

a parlamentet. Ellátogattak
a Római-partra is, ahol lát-
hatták, hogyan folynak az
árvízi védekezés elõkészü-
letei. Ez a téma különösen
érdekelte Jan van Zanent,

hiszen Hollandiában is
gyakran kell szembeszáll-
niuk a víz erejével. (Óbuda
hollandiai testvérvárosá-
ról a 4-5. oldalon olvas-
hatnak bõvebben.)

Testvérvárosi kapcsolat • Óbuda vendége Amstelveen polgármestere

Közös pályázat a Faluház
energiatakarékos felújítására

Jan Van Zanen Amstelveen polgármestere és Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere a testvérvárosi kapcsolatok további fejlesztésének lehetõségeirõl tárgyalt

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete - a szo-
ciális és lakásgazdálkodási
bizottság javaslatára - a III.
kerületben bejelentett, ál-
landó lakcímmel rendelke-
zõ, nyugdíjkorhatárt elért
(önellátásra képes) idõs
embereknek kedvezõ fel-
tételek mellett üdülési le-

hetõséget biztosít
Balatonszabadi-Sóstón.

A részvételi díj elõrelát-
hatólag 27.000 Ft/fõ.

I. turnus: augusztus 24-
tõl 29-ig. * II. turnus: au-
gusztus 29-tõl szeptember
3-ig. * III. turnus: szep-
tember 3-tól 8-ig.

Jelentkezni írásban és
személyesen lehet az Óbu-

dai Gondozási Központ-
ban (1036 Budapest, Kis-
korona utca 3.), vagy a je-
lentkezõ lakcíméhez leg-
közelebb esõ gondozási
központ vezetõjénél. Je-
lentkezési határidõ: július
31-e. (Bõvebb információ
a 250-1552-es vagy a 453-
0119-es telefonszámon
kérhetõ.)

Kedvezményes üdülés Balatonszabadi-
Sóstón kerületi nyugdíjasoknak

Változik a támogatások, segélyek utalási ideje
Tisztelt Ügyfeleink!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata többéves gyakor-
lata szerint a lakásfenntartási támogatást minden eset-
ben tárgyhónap 10-ig utalja a közüzemi szolgáltató
számlájára. Ugyancsak tárgyhónapban kerül utalásra az
adósságcsökkentéshez, illetve gyógyszertámogatáshoz
megállapított rendszeres átmeneti segély.
A többször módosított pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátások igénylésének és megállapításának, va-
lamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint a havi rendszeres szociális ellátásokat, a havi
rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást,
adósságcsökkentési támogatást és átmeneti segélyt
utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.
Fentiek miatt, 2009. július 1. napjától - a kormányrende-
let elõírásainak megfelelõen - az érintett támogatásokat
mindig utólag, a tárgyhónapot követõ 5-ig fogja az önkor-
mányzat utalni.A képviselõ-testület 1/2009.(II.9.) rendele-
te értelmében tehát július hónapban a fenti támogatások
nem kerülnek utalásra, a július hónapra járó támogatást
augusztus 5-éig folyósítjuk az ügyfelek, illetve a szolgál-
tatók felé. A lakásfenntartási támogatás esetében így, a
júliusi esedékességû számlán nem fog szerepelni az ön-
kormányzati támogatás, melyrõl az érintett közüzemi
szolgáltatókat írásban értesítettük.
Fenti változás nem jelenti a megállapított támogatások
csökkenését, vagy elmaradását, kizárólag az utalás egy
hónappal történõ kitolódását.
Kérem szíves megértésüket és fentiek tudomásul vételét!

Bús Balázs 
polgármester

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Rengeteg, a sajtóban
megjelenõ félinformáció
és támadás miatt Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata az alábbi közlemény
kiadása mellett döntött.

A z árvízvédelemmel
kapcsolatban jog-

szabály alapján felelõs-
sége a Fõvárosi Önkor-
mányzatnak van. Ennek
ellenére Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
mindig megadott min-
den segítséget az itt élõ
állampolgároknak. Az
idei védekezés közel 7
millió forintjába került a
III. kerületnek. 

62 ezer 
homokzsák 

Az önkormányzat 32
ezer homokzsákot he-
lyezett ki az érintett ke-
rületrészen, és további
30 ezer homokzsákot
osztott szét azon magán-
tulajdonosok között,
akik a veszélyeztetett
részen élnek. Önkénte-
seink járulékos költsé-
gei több mint 1 millió
forintra rúgnak, utó-
munkálatokra szintén
körülbelül 1 millió fo-
rintot költünk. Az ön-
kéntesek 44 fõvel, 3
egyesülettõl jelentkez-
tek. 

A 3, önkéntesen je-
lentkezõ egyesületen kí-
vül önkormányzatunktól
36, a Celer Kft.-tõl 94, a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányságtól 22, a polgár-
õrségtõl 15, a közterü-
let-fenntartóktól 12 fõ
segítette munkánkat.

A kerület folyamato-
san kezdeményezi a fõ-
városnál az árvízvéde-
lem megoldását, amirõl
a képviselõ-testület már
több ízben  határozato-
kat hozott. 

Új védmûvet 
a part mentén!

A kerület kezdemé-
nyezésére, 2005-ben a
fõvárossal közös finan-
szírozásban készíttet-

tünk egy tanulmányter-
vet a gátról. 

A tanulmányterv a
külföldön már igen, de
Magyarországon még
nem alkalmazott mobil-
gátrendszert javasolt
két egymástól eltérõ
nyomvonalon vezetve.
Az egyik - a kerület
számára preferált - vál-
tozat a part mentén ve-
zetné az új védmûvet,
míg a Fõvárosi Önkor-
mányzat a jelenlegi
Nánási út - Királyok út-
ján húzódó elsõrendû
védvonal mobilgátas át-
építését gondolja meg-
felelõ megoldásnak. Az
önkormányzati törvény
szerint a döntés a Fõvá-
rosi Közgyûlés kezében
volt. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a
2007. augusztus 29-ei
testületi ülésen napi-
rendre tûzte a római-
parti gát kérdését, és az
egyhangú szavazással
meghozott 425/ÖK/2007.
(VIII.29) számú határo-
zatban a part menti vál-
tozat megépítését java-
solta a Fõvárosi Önkor-
mányzatnak. A fõváros
2009-ben pályázat be-
adásáról döntött a part

mentén húzódó mobil-
gátról, melyet a III. ke-
rületi képviselõ-testület
egyhangúlag támoga-
tott.

A kerület 2007-ben is
önállóan, fõvárosi segít-
ség nélkül védekezett,
és ezt mindaddig megte-
szi az itt élõ családok

védelme érdekében,
amíg a fõváros nem épí-
ti meg a mobilgátat.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Önkormányzati közlemény • Tisztázatlan kérdésekre, tiszta válaszok

Óbuda most is saját erõbõl védte a Római-partot

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormányzat által végzett napi pályá-
zatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus leve-
lezõ rendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati
lehetõségekrõl, és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról. Ha igénylik az önkormány-
zat szolgáltatását, ezt jelezni szíveskedjenek Tófejy
Éva csoportvezetõnek, a tofejy.eva@obuda.hu
email címen.

Lapunk elõzõ számának
3. oldalán megjelent, „Vál-
toztatási tilalom a Római
kemping területére” címû
önkormányzati közle-
mény elsõ sora helyesen:
Budapest legnagyobb
kempingjét 1967-ben kis-
erdõ közfunkciójú helyén
nyitotta meg a Fõvárosi
Idegenforgalmi Hivatal.

PontosításLevelezõlista civil szervezeteknek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Amstelveen Észak-Hollan-
dia tartományában, Amsz-
terdam déli részén talál-
ható. A város 44,08 km2

területen fekszik, amibõl
a vízfelület 2,30 km2. A
föld itt tõzeg és tengeri
agyag. A tõzeg az elhalt
mocsári és vízinövények
(tõzegmohok, stb.) össze-
vissza kuszált szálainak,
gyökereinek laza, kevéssé
megszenesedett elegye.

Lakosság
Amstelveen-nek 2008.

január 1-jén 79 ezer 3 lako-
sa volt. Az idõs lakosok
száma Amstelveenben
elég magas: 19 százaléka
65 éves, vagy idõsebb, míg
egész Hollandiában csak
15 százalék. Ez a tenden-
cia valószínûleg még éve-
kig folytatódik, és ahogy a
prognózis mutatja, 2020-
ban körülbelül 21 százalék
lesz 65 év felett, 2038-ban
pedig 26 százalék. 

Az lakosok 28 százaléka
25 évesnél fiatalabb, ami
országos viszonylatban 30
százalék. Az amstelveeni
háztartások túlnyomó ré-
sze, közel 68 százaléka
egy- vagy kétszemélybõl
áll. A háztartások egyne-
gyede gyerekes család. Az
egyedülállók száma nö-
vekszik. Hollandiára vi-
szonyítva ez 35 százalék,

Amstelveenben az egye-
dül élõk aránya 41 száza-
lék.

Amstelveen-nek 20 ke-
rülete van, átlagosan 7 ezer
352 lakóval. Middenhoven
a legsûrûbben lakott város-
rész, amit Groenelaan kö-

vet 6 ezer 469 lakossal,
amibõl sokan 65 év feletti-
ek. A Waardhuizen város-
negyed harmadik a sorban,
ahol 6 ezer 346 személy la-
kik.

Jövedelem
Tavaly január 1-jén 1

ezer 409 munkanélküli
élt a városban. A lakos-
ság Amstelveenben vi-
szonylag jómódú, átla-
gos jövedelme 25 száza-
lékkal magasabb, mint a
holland nemzeti átlag.

Lakások és
vállalkozások
2008 novemberében el-

érte Amstelveen lakossága
a 80 ezret, akik 36 ezer la-
kásban laknak. Ezekbõl a
lakásokból majdnem 50
százalék az öröklakás, 30
százalék szociális bérlakás,

a többi 20 százalék pedig
kiadott privát bérlakás. A
lakásoknak 45 százaléka
családi ház, 47 százaléka
pedig többcsaládos sorház.

Az amstelveeni házak
legnagyobb része viszony-
lag új, több mint 70 száza-

lékuk 1960 után épült, sõt
30 százalékuk 1980 után.
Majdnem 30 százaléka a
lakosságnak 5 évnél rövi-
debb ideje lakik itt. A la-
kosság 25 százaléka pedig
több mint 30 éve, vagy
még hosszabb ideje él a
városban. Sokan laknak itt,
akik Schipol repülõterén
dolgoznak. A repülõtér kö-
zelsége a vállalkozások
alapítására is gyakran po-
zitív hatást gyakorol.

Tavaly Amstelveenben
6 ezer 395 vállalkozás és
intézmény volt bejegyez-
ve. Abejegyzett vállalatok-
nál összesen 41 ezer 323 fõ
dolgozott, ami átlagosan 7
alkalmazottat jelent cégen-
ként. Eltekintve a lakások-
tól, Amstelveen  sok iroda-
házat is épített az elmúlt
évtizedekben; fõleg a ke-
reskedelmi, banki és bizto-
sítási cégek részére, vala-
mint a KLM számára. Szá-
mítógépközpontokat,
nemzeti és nemzetközi
vállalkozások központi
irodáit találhatjuk itt. 

Oktatás
A városnegyedekben 19

általános iskola mûködik:
9 nyilvános, 5 református-
keresztény, 4 római-katoli-
kus és 1 független iskola.
Emellett 2 iskola mûködik
a speciális oktatórendszer-
ben. Sok iskola fuzionált
az utóbbi idõszakban, ami
az iskolák számát csök-
kentette.

A Keizer Karelpark la-
kónegyedben koncentráló-
dik legerõsebben a tanulók
létszáma, 5 ezer 200 isko-

lás tanul itt 4 gimnázium-
ban. Minden évben az eb-
ben az iskolatípusban tanu-
lók száma 200-zal nõ. Az
általános iskolákban pedig
csökken a tanulók létszá-
ma. Az International
School of Amsterdam
(ISA) 40 év óta tölti be
fontos szerepét, mivel na-
gyon sok külföldi dolgozik
a régióban, és a legtöbben
családostól élnek itt éve-
ken át. Ebben az iskolában
a gyermekek 3 évestõl 18
évesig folytathatják tanul-
mányaikat, és probléma-
mentes átmenetet ér el az
iskola az esetleges vissza-

település esetén az anyaor-
szági továbbtanulással
kapcsolatban. 

Az ISA oktatási mód-
szerét elismerte a New
England Association of
Schools and Colleges en
de European Council of
International Schools. A
legtöbb tanuló az Egye-
sült Államokból érke-
zett, ezt követi Japán,
Korea, Anglia, Hollan-
dia és Skandinávia, de
még 50 más országból

jövõ iskolások is tanul-
nak itt. 

Napközi
Az általános iskolák

vezetõit 2007. január 1-
jétõl államilag kötelezték
arra, hogy rendezzék a ta-
nulók befogadását a taní-
tás kezdete elõtt, és utána.
Ez a lehetõség az utóbbi
idõben bõvült. Az utóbbi
4 évben 8 új gyermek-
központot hoztak létre
Amstelveenben, az elhe-
lyezendõ gyermekek szá-
ma 150-nel emelkedett.

A napközik száma 4-
gyel nõtt, ezekben 200-

zal több gyermeket lehet
biztonságosan fogadni és
foglalkoztatni. 23 óvoda
van a városban, összesen
843 hellyel, ami 247-tel
több mint 2007-ben. A ti-
zenévesek is tovább ma-
radhatnak a tanórák után,
ezt a lehetõséget a 12 és
15 éves diákok vehetik
igénybe. Az elsõ ilyen
központ 2000-ben nyílt a
Middenhoven kerület-
ben. 

Amstelveen a számok tükrében

Bemutatkozik Óbuda hollandiai testvérvárosa

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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Természet 
és mûvészet
Amstelveenben több ter-

mészetvédelmi park talál-
ható: a Bovenkerkerpolder,
a Braak, a Broersepark, az
Elsenhove gyermekfarm, a
Jac. P. Thijssepark, a
Middelpolder, az Ouder-
kerk-tó és az amstelveeni
Poel (tó). APoel a 935 hek-
táron elterülõ Amster-
damse Bos (amszterdami
erdõ) szerves része. 

Amstelveenben például
2007-ben a mûvészet és a
kultúra területén nagyon
sok minden történt. A mo-
dern mûvészeti galéria a
Jan van der Togt múzeum
a régi falucentrumban sok
kiállítást rendezett, amivel
nagyon sok látogatót von-
zott a városba. A Cobra
Múzeumnak 74 ezer 139
látogatója volt, a könyvtá-
rakban pedig 4 városrész-
ben 696 ezer 28-szor köl-
csönöztek könyvet, vagy
egyéb médiumot.

A városi színháznak
(Schouwburg Amstel-

veen) 2007-ben 106 ezer
966 látogatója volt a 275
elõadáson. A filmszínház-
nak (Cinema Amstelveen)
597 elõadását 15 ezer 919
nézõ tekintette meg. A
poppódium, a P60, pár év
alatt nagyon jó hírnévre
tett szert egy kiemelkedõ-
en kifinomult programso-
rozattal. A látogatók szá-
ma is ennek megfelelõen
magas. Végül, a minden
évben ismétlõdõ kultúrális
események, mint az
Atelierroute (Mûtermi út-
vonal), valamint a feszti-
vál (Stadspleinfestival) a
várostéren és a könyvpiac

felpezsdítik a városlakók
életét. 

Amstelveen egész terü-
letén, szinte megszámlál-
hatatlanul sok képzõmûvé-
szeti alkotást találhatunk. A
klasszikustól a modernig, a
nagytól a kicsiig, minden-
hol találkozhatunk velük. 

Éttermek 
és üzletek

Amstelveen területén vi-
szonylag kevés a szálloda,
összesen 143 szoba 297 ág-
gyal áll a turisták rendelke-
zésére. Ez azt jelenti, hogy
minden 1000 amstelveeni
lakosra körülbelül 4 szállo-

dai szoba esik. A szállodák
mellett 116 kisebb-na-
gyobb étteremben várják a
vendégeket.

Sport
A városban sokféle

sportolási lehetõségre nyí-
lik mód. A 236 sportpálya
legnagyobb részét a fut-
ball, hoki, kézilabda, ko-
sárlabda, base- és softball,
rugby és egy krikettpálya
teszi ki. Mûködik egy
uszoda, a Meerkamp, ahol
több belsõ és külsõ me-
dence van, valamint egy
versenykerékpár gyakorló
pálya is. Amstelveenben
híres a Wagener stadion

(hoki) az amsterdami er-
dõben, az evezõsök köré-
ben pedig a Bosbaan (er-
dei evezõpálya) kedvelt.
A felsoroltakat körülbelül
85 sportklub és sok egyé-
ni sportoló használja. Az
élsport is jelen van
Amstelveenben. Így pél-
dául néhány hoki, röplab-
da és badminton klub ke-
retében, melyek a holland
bajnokságokon is szere-
pelnek. Golfpálya a szom-
szédos városokban,
Amszterdamban és
Haarlemmermeerben ta-
lálható.

FORRÁS:
AMSTELVEENWEB.COM/MAGYAR

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Amikor egy egészségügyi
intézmény névadót keres,
akkor példaképet kíván
mutatni a jelen és a jöven-
dõ generációinak. Az Óbu-
da-Békásmegyer Egész-
ségügyi Kht. jogutódlással
megszûnt, a társaság új
neve, Szent Margit Rende-
lõintézet Nonprofit Kft.
Szent Margit élete, szemé-
lyisége követésre méltó,
tettei ma is példát mutat-
nak. Éppen ezért választot-
ta a rendelõintézet vezeté-
se ezt a nevet.

ABudapest Székesfõ-
város Közgyûlése

1897-ben Óbudán létesí-
tett intézményének alapí-
tási neve Boldog Margit
Kórház. A felavatáskor
(1897. október 31.) már
Szent Margit Kórház né-
ven szerepelt. A fõépület
homlokzatán (Bécsi út) a
kék színû, nagy fémbe-
tûkkel ez volt olvasható.
A bejárat felett ma is lát-
ható körgömbön lévõ ke-
resztet 1950-ben lefûré-

szelték, akkor verték le a
homlokzatról a Szent
elõnevet is. A Margit
Kórház homlokzati fel-
irat 1965-ig maradt meg,
akkor leszedték. A kór-
ház hivatalos neve 1991-
ig nem változott, 1991-
2008 között újra Szent
Margit lett. A kórházat
2008-ban jogutód nélkül
megszüntették. 

IV. Béla királyunk leá-
nyát, Árpádházi Margitot
(1242. Dalmácia-1271.
Buda) az egyház 1943-
ban avatta szentté.

Hivatalosan 1897-ben
nem lehetett a kórház
névadója. Valószínûsíthe-
tõ, hogy az egykori név-
adók döntésüket azoknak
a korábbi világi és egyhá-
zi történészek állításaira
alapozták, akik szerint
Szent István családjából,
magyar földön született
az a Margit (1043, 1047?
Mecseknádasd-1093
Edinburg), aki késõbb
Skócia királynõje lett.
Szentté 1251-ben avat-

ták. A legenda szerint õ
az angol Királyi Ház õs-
anyja.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata rendelõ-

intézetének újonnan vá-
lasztott neve kétségtele-
nül Árpádházi Szent
Margit személyére emlé-
keztet. Segítõ, szeretet-

teljes, áldozatos életét te-
kinti példaképnek, cél
szellemiségének megtar-
tása. 

Vörös Éva

Július elején a társasház
aláírta a szerzõdést a

közbeszerzési eljárás so-
rán kiválasztott kivitele-
zõvel. A nagyszabású be-
ruházás keretében a Falu-
házat külsõ hõszigetelés-

sel látják el, kicserélik az
összes ablakot, használati
melegvíz elõállítására ké-
pes napkollektor-rend-
szert telepítenek a tetõre.
A munkálatokkal a  ter-
vek szerint október végé-

re, legkésõbb november
elejére készülnek el. A ki-
vitelezés idejére, az építõ-
anyagok deponálására le-
zárták a társasház mögöt-
ti, Solymár utcai parko-
ló egy részét.

Építõanyagok a parkolóban

Elkezdõdött a Szõlõ utcai Faluház felújítása

Szent Margit Rendelõintézet

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Allergológia 
A Csobánka téri rende-

lõben az allergológiai ren-
delés július 23-án szabad-
ság miatt szünetel. 

Dr. Söjtöry Hajnalka
allergológus-klinikai im-
munológus szakorvos ren-
delési ideje: minden héten
csütörtökön 14-tõl 20 órá-
ig a Csobánka téri szak-
rendelõ-intézetben (A be-
jelentkezés módja: beuta-
ló köteles, elõjegyzés
alapján, az ügyfélszolgá-
laton személyesen 9-tõl 15
óráig vagy telefonon:
454-7506.)

Gyógymasszázs
Hétfõn-szerdán 8-tól 14

óráig, pénteken 8-tól 20
óráig lehet bejelentkezni a
Vörösvári úti rendelõinté-
zetben. Tel.: 388-7760. A
masszázsterápia az onko-
lógiai gondozó fsz. 7. ajtó-
nál található.

Szájsebészet
Az orvosok az alábbiak

szerint rendelnek.
Hétfõn: dr. Tausz Ágnes

7.30-tól 13.30 óráig.
Kedden: dr. Solymosi

Pál 7.30-tól 13.30 óráig.
Dr. Tausz Ágnes 14-tõl 20
óráig.

Szerdán: dr. Tausz Ág-
nes  7.30-tól 13.30 óráig.
Dr. Solymosi Pál 14-tõl 20
óráig.

Csütörtökön: dr. Tausz
Ágnes  7.30-tól  13.30
óráig.

Pénteken: dr. Tausz Ág-
nes 7.30-tól 13.30 óráig.

Tüdõgondozó
A Tüdõgondozó Intézet

nyári rendelési ideje a kö-
vetkezõképpen módosul:
júliusban, augusztusban
hétfõ és szerdán csak dél-
után. Kedden, csütörtökön
és pénteken délelõtt lesz
rendelés. (Rendelés helye:
Tüdõgondozó Intézet,
Laktanya utca 4., 8-tól 20
óráig.) 

Ultrahang
Gyermekek ultrahang

vizsgálata: Vörösvári út
88-96., Szent Margit
Rendelõintézet Nonprofit
Kft. Rendelési idõ: ked-
den 15-tõl 20 óráig.* Vö-
röskereszt utca 9-11., a
gyermek háziorvosi ren-
delõben. Rendelési idõ:
csütörtökön 15.30-tól 20
óráig. 

Ultrahang vizsgálatok:
újszülött és csecsemõkori
szûrõvizsgálatok, melyek
magukban foglalják a ko-
ponya, a teljes has és csí-
põ vizsgálatát is, a hasi és
kismedenceit (például
gyermek nõgyógyászat),
lágyrészt, például pajzs-
mirigy, ízületi. A vizsgá-
latokat dr. Várady Mária
gyermek radiológus fõor-
vos végzi. Az ellátás térí-
tés köteles! A vizsgálatok
elõjegyzés alapján tör-
ténnek. Bejelentkezés:
06-30-726-0170, e-mail:
elojegyzes@mobiluh.hu

Neurológia
Dr. Agárdiné Malek

Zsuzsanna klinikai szak-
pszichológus neurológi-
ai szakrendelése a
Csobánka téri rendelõ-
intézetbe (I. emelet 39-es
ajtó) költözött át. Rende-
lési idõk: hétfõn: 8-tól
14 óráig; kedden, szer-
dán, csütörtökön 14-tõl
20 óráig. Bejelentkezés
személyesen vagy tele-
fonon: 454-7529 vagy
454-7500.

Nõgyógyászat
Dr. Dobos György nõ-

gyógyász rendelési ideje
a Csobánka téri rendelõ-
intézetben. Rendelési
idõk július 1-jétõl: szer-
dán 14-tõl 19 óráig; csü-
törtökön 14-tõl 19 óráig;
pénteken 8-tól 14 óráig.
Gyermeknõgyógyászat
14-tõl 16 óráig, csak elõ-
jegyzés alapján.

Szakrendelések

Sebészet és röntgen osztály: július 1-jétõl augusztus 31-ig. Hétfõ, szerda, péntek:
8-14 óráig. Kedd, csütörtök: 14-20 óráig. * Gyógytorna: július 6-tól augusztus 29-ig.
Hétfõ, szerda, péntek: 8-14 óráig. Kedd, csütörtök: 14-20 óráig. * Nõgyógyászat: jú-
lius 20-tól július 29-ig a rendelés szünetel. * Fül-orr-gégészet: dr. Nagy Zelma ren-
delése augusztus 10-tõl augusztus 27-ig szünetel. * Neurológia: dr. Csrepka And-
rea rendelése július 6-tól július 19-ig és augusztus 10-tõl augusztus 13-ig szünetel.
Helyette dr. Szeles Ilona rendel július 16-án és augusztus 11-én, 13-án, 18-án.

Rendelés változások a nyári szabadságok 
idején a Csobánka téri szakrendelõben

A pszichológiából ismert
egyik szaktekintély, Prof.
dr. Bagdy Emõke egy nem-
rég tartott tréningjén arra
tanított, hogy: „Csak akkor
szorongj, ha élvezed!” Nos,
én ezt továbbgondoltam és
így folytatom: „Inkább él-
vezd, addig sem szorongsz!”
Csináljunk tehát olyan dol-
got, ami jókedvre derít, fe-
ledteti a mindennapi
stresszt és ráadásul még
egészséges is. Mindezt or-
vosként ajánlom, sõt, saját
magam teszem is. 

Így született meg az a
szorongáscsökkentõ, és

egyben stresszoldó techni-
ka, mely élvezhetõ és ga-
rantáltan egészséges, a
„Salsa tánc-láz”, aminek a
lényege: tánc+zene=
mozgás+egészség.

Aki a III. Óbudai Élet-
mód- és Sportnapon
kedvet kapott stresszoldó
testmozgásra, az biztosan
elfeledkezett pillanatnyi
gondjairól.

Az úgynevezett „Salsa
tánc-láz” néven egy éve
indított program, a
stresszkezelés újfajta, él-
vezetes, könnyen és gyor-
san elsajátítható módja. 

Orvos által tartott latin
zenére (salsára) mozgunk,
tornázva táncolunk, ami
garantáltan a lázas állapot-
hoz hasonló tüneteket
okoz: szaporább lesz a
pulzusunk, kipirulunk,
szemünk csillog, légzé-
sünk felgyorsul, mele-
günk lesz.

A különbség annyi,
hogy ezt most mi akarjuk.
Azért, mert élvezetes, jól
érezzük magunkat tõle, vá-

gyunk az ismétlésre, kivá-
lóan formálja alakunkat.

Miért fontos mindez?
Azért mert, ma már ke-
vés a receptre felírt or-
vosság, ha nincs mögötte
a változtatni vágyás
(kényszere)! Az orvos
megszûnt „csodadoktor-
nak” lenni, és akkor iga-
zán hiteles, ha önmaga is
jó példát mutat az egész-
ségre, az egészséges
életre, ami nem más,
mint testi-szellemi-lelki
harmónia önmagunkkal
és a környezetünkkel. 

A stressz életünk része,
de nem mindegy, hogyan
küzdünk meg vele. A
stresszkezelés egyszerû-
en megtanulható, csak
egy kis akarat és döntés
kell hozzá.

Zene nélkül nincs
tánc, táncolni viszont ne-
héz zene nélkül.
Mennyivel élvezetesebb,
ha a kettõt összekötjük.
Az egészség egyik alap-
pillére a rendszeresen
végzett testedzés. Jó ze-
nére jót táncolni, mozog-
ni, ugye Ön is szeret?  

Ha igen, akkor erre
már két alkalommal van

mód: pénteken 19-tõl 20
óráig a Lido Fitness
Klubban (Nánási út 67.);
szerdán 18-tól 19 óráig a
Goli Tánchelyen (Perc
utca 2.).

A krónikus stressz ko-
moly egészségkárosító té-
nyezõ. Ismert az a tény,
hogy: „egyértelmû össze-
függés mutatható ki a rá-
kos betegségek, a magas
vérnyomás, az immun-
rendszeri betegségek és a
tartósan fennálló, kezelet-
len stresszállapot között.”

Ha ezt tudjuk, akkor
miért nem teszünk ellene?
Csináljunk olyan dolgot,
amit élvezünk, és ezzel
idõlegesen „stressz-teher-
mentesítjük” szervezetün-
ket.

Dr. Nagy Ágnes
szakorvos, 

stresszkezelõ terapeuta

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete július végén az alábbi
idõpontban és helyszínen szervez nyilvános véradást.
Július 29-én 14.30-tól 18 óráig: a Szentlélek téri BKV végállomásnál. * Július
30-án 14-tõl 18 óráig: az Auchan Aquincumnál (Szentendrei út 115.), a véradó
kamionban. Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a
60. életévét (rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a
rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya)
és taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

Stresszoldás salsával
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Ruhák kedvezményes
áron, liszt adomány

A Magyar Vöröskereszt
III. kerületi Szervezeté-
nek szociális akcióján
kedvezményes áron jut-
hatnak ruhákhoz, liszt
adományhoz a rászoru-
lók július 22-én, 23-án
és 24-én 8-tól 17 óráig.
Helyszín: Ladik utca 2-
6., a Celer Épületfenn-
tartó és Szolgáltató Kft.
területe. (Megközelíthe-
tõ a 206-os, 86-os autó-
busz Bogdáni úti végál-
lomásától, gyalog körül-
belül 200 méter, a HÉV
Filatori-gáti megállójától
mintegy 100 méter. Ér-
deklõdni lehet a 388-
8530-as telefonszá-
mon.) 

Segítségnyújtás
otthonában!

Házi segítségnyújtás a
III. kerületben. Szolgál-
tatásaink: orvosi, szoci-
ális, postai ügyintézés,
fürdetés, kisebb takarí-
tás. (Érdeklõdni Varga
Sáránál, a Misszió Ala-
pítvány szolgálatveze-
tõjénél lehet a 06-70-
369-3647-es telefon-
számon.)

Jogsegély 
a Gézengúznál
Ingyenes jogsegély-
szolgáltatást szervez
kéthetente, csütörtökön
17 órától a Gézengúz
Alapítvány dr. Kende
Júlia ügyvéd közremû-
ködésével. (Információ
és bejelentkezés: 06-
26-546-327.)

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

A Demokratikus Ifjúság Ala-
pítvány önkéntesei június
13-án kezdték el az Átmeneti
Otthon szebbé tételét. Körül-
belül 50 fiatal látott neki a
feladatok elvégzésének. 

Elõször a homokozó
homokját cserélték ki.

A friss homokot és a to-
vábbi munkálatokhoz
szükséges kellékeket - vi-
rágok, kerti szerszámok,
festék, ecset, hinta - már
elõzõ napon ideszállítot-
ták. 

Ezután felásták az udva-
ron azt a területet, ahová a
növények kerültek. A be-
tonmedencéket is megszé- pítették, feltöltötték föld-

del, majd virágokkal ültet-
ték be.

A munka elindításától
kezdve folyamatosan vol-
tak gyermekprogramok.
Egy hölgy és egy fiatalem-
ber zenés, táncos, ugrálós
játékkal lepte meg a gyer-
kõcöket, akik nagyon él-
vezték a mozgást. Ezután
következett a bábszínház. 

Közben elkezdõdött a
kerítésfestés is, mely nagy
munkával járt, mivel elõ-
ször le kellett csiszolni a
kerítést teljes hosszában.

A füves területen felállí-

tottak egy hintát, és egy
újabb homokozóval is bõ-
vültünk, amihez csúszdát
is kaptunk.

A bábszínházi elõadást
követõen rajzversenyen
vettek részt gyerekeink. A
téma természetesen az ott-
honban zajló munka volt,
ezért úgy ültettük le õket,
hogy minden munkálatot
jól szemügyre vehessenek.
Rajzoltak hintázó gyerme-
ket, virágos kertet, földet
ásó embert. Az alkotások
készítõit megjutalmaztuk,
minden gyermek lufit, cso-
koládét, nyalókát és persze

dicséretet kapott. Amíg a
kicsik figyelme a progra-
mokra irányult, szüleik ak-
tívan részt vettek a mun-
kákban, egy részük például
a tv-szobában egy egész
falat beborító képet készí-
tett. Az udvar folyamato-
san szépült a szorgos fiata-
loknak köszönhetõen.

Az otthon élmények-
ben gazdag, tanulságos
napot köszönhet a De-
mokratikus Ifjúság Ala-
pítványnak.
Bleszkánné Kis Ildikó

intézményvezetõ
-helyettes

Önkéntesek csinosították az Átmeneti Otthont

Z enével, mûsorral fû-
szerezett nyílt napot

rendeztek nemrégiben a
Harrer Pál utcai nyugdí-
jas házban, ahová meg-
hívták Bús Balázs pol-

gármestert is. A majális
elsõ részében táncos, ze-
nés elõadásokat láthat-
tak a vendégek az intéz-
mény melletti Romkert-
ben. A ház aulájában

délután irodalmi össze-
állítással kedveskedtek
a résztvevõknek, a belsõ
kertben pedig kézmûves
foglalkozásokat tartot-
tak.

Nyílt nap a Harrer Pál utcai nyugdíjas házban

Az Óbuda Baráti Kör
Egyesület tagja lehet

bárki, aki az alapszabály
rendelkezéseit magára néz-
ve kötelezõnek tartja, és az
évi 4.000 forint (nyugdíja-
sok esetében 2.000 forint)
tagdíjat befizeti. Rendezvé-
nyeiket továbbra is havi
rendszerességgel, évente
10 alkalommal tartják az
Óbudai Múzeumban. A
rendezvények nyilvánosak,
azokon a nem egyesületi
tagok 300 forintos belépti
díj/alkalom ellenében ve-
hetnek részt.

Várják körükbe az ér-
deklõdõket és a belépni
szándékozókat. A tagok
létszáma a második ösz-
szejövetelüket követõen
már 35 fõre emelkedett.

obudaimuzeum.hu
Óbuda Baráti Kör

Helyi 
hagyományok

õrzõi

A hat éve a III. kerületben
mûködõ látássérült cso-
port tagjai közé várja a vá-
rosrészben élõ sorstársak
és hozzátartozóik jelent-
kezését. (Bõvebb infor-
máció: Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási
Központ Támogató Szol-
gálata, Benedek Elek ut-
ca 1-3., tel.: 368-8454.)

Látássérült csoport

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Viteldíjemelés
az elõvárosi

buszokon
Átlagosan öt százalékkal
emelkedtek július 13-tól
az elõvárosi buszok vitel-
díjai, de a BKV-járatokhoz
képest így is nagyság-
renddel olcsóbban vehe-
tõk igénybe. Például a
Bécsi úton haladó 218-as
autóbusz 300 forintos
egységárához képest az
Óbudai Temetõig 135 il-
letve 65, míg a pilisboros-
jenõi téglagyárig 210 illet-
ve 105 forintot fizetünk a
Flórián tértõl.

Biciklivel Budapesten
A Fõvárosi Önkormányzat
megbízásából már 10. al-
kalommal jelent meg a bu-
dapesti kerékpártérkép. A
2009-es kiadványban
több, az elmúlt évben tör-
tént fejlesztés is szerepel.
A praktikus térkép díjmen-
tesen beszerezhetõ.

Vonattal 
a Vasúttörténeti

Parkba 
A Budapest - esztergomi
vonat naponta három al-
kalommal megáll az új
Vasútmúzeum megálló-
helyen, így Óbudáról és
Aquincumból közvetlenül
eljuthatnak oda. Tájékoz-
tatásul: Aquincumtól az 5
kilométeres, 125 forintos
jegy is jó, a vonatok innen
10.20, 13.20 és 16.20 óra-
kor indulnak, melyek meg-
állnak a Vasútmúzeumnál.

Úthibákat javítottak a Kadosa utcában

A jelenlegi tervek szerint,
a Margit hídon a felújítás
alatt is közlekednek a vil-
lamosok és az autóbuszok,
de csak 10 kilométeres se-
bességgel. A megnöveke-
dõ menetidõt többletjár-
mûvekkel ellensúlyozza a
BKV. 

A híd felújítása két
részletben történik.

Elõbb az északi, majd a
déli fele újul meg. Ami-
kor az autók, és általában
a közúti forgalom elõl le-
zárják a hidat, akkor még
egy darabig a középen
elhelyezkedõ síneken
járnak majd a villamo-
sok és a buszok is. Ezt
követõen elõbb a híd dé-
li tengelyébe telepítik át
az ideiglenes villamossí-
neket, és ezen járnak
majd a BKV-buszok is.
Ezután az északi oldalra
helyezik át a síneket. A
munkálatok végén, kö-
rülbelül három hetes idõ-
szakban összehegesztik
a két félhidat, de ekkor
semmi nem járhat át raj-
ta. Közlekedésileg ez
lesz a legnehezebb idõ-
szak, a villamospótló-
buszok is a Lánchídon
mennek majd át. 

Ezen kívül csak a sí-
nek bekötésének hétvé-

géin lesz vágányzár, és
ekkor a villamosok a dél-
budai végállomásaiktól
csak az Oktogonig, illet-
ve a Szent István körútig
járnak, de a buszok, be-
leérte a villamospótlókat
is, átjárhatnak a hídon. 

Tervek szerint a 4-es
és a 6-os villamosokon
kívül az összes most is
meglévõ buszjárat közle-
kedik majd, a 91-es, 109-
es, 191-es, 206-os és
291-es, valamint az éj-
szakai 906-os, 923-as és
931-es. 

A 26-os autóbusz for-
galma azonban korlátoz-
va lesz, csak az Árpád híd

felõl tudja megközelíteni
a szigetet, mert a szigetre
vezetõ hídágat, a felújítás
folyamán teljesen elbont-
ják. Szó van arról is, hogy
esetleg a 134-es buszt

hosszabbítanák meg a
Margitszigetre, mindkét
járat a szökõkút elõtti for-
dulóig, a mikrobuszok
végállomásáig járna. 

Kertész István

A felújítás alatt is járnak 
a villamosok és buszok a Margit hídon

Áfa nélkül 20,8 milliárd forintért a Strabag-Hídépítõ
konzorcium újítja fel a Margit hidat - döntött a Fõvá-
rosi Közgyûlés illetékes szakbizottsága. A költsé-
gekhez 6 milliárddal járul hozzá az Európai Unió. A
rekonstrukció kezdetét az augusztus 20-ai ünnep-
ségek utánra ütemezték.

Augusztusban kezdõdik a rekonstrukció

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Afõgyûjtõ kapcsán az
egyik legfontosabb

kérdés a nyomvonal ki-
alakítása volt. Civil kez-
deményezésre a fõváros a
nyomvonaltervek módo-
sítása mellett döntött

2005-ben. Megvizsgálva
a beruházási költségeket,
az össztársadalmi hasznot
és a megvalósíthatósági
kockázatokat, a fõgyûjtõ
váltakozva az alsó és fel-
sõ rakparton fog haladni.
A cél az volt, hogy a leg-
optimálisabb és leggazda-
ságosabb megoldás ala-
kuljon ki, mely figyelem-
be veszi Buda gyógyfor-
rásainak védelmét (Lu-
kács fürdõ környéke, Gel-
lért-hegy alatti gyógyfor-
rások), a közlekedési be-

ruházásokat (metróépí-
tés), valamint a világ-
örökség részét képezõ bu-
dai Duna-part látképének
megõrzését. 

A fõgyûjtõcsatorna a
Zsigmond térnél indul, és
az Üstökös utcáig az alsó
rakpart alatt húzódik
majd. Az Üstökös utca
vonalában alulról keresz-
tezi a szentendrei HÉV
rámpáját, nyílt feltárás
nélküli építéstechnológiá-
val. Ezt követõen a Bem
térig a nyomvonal a
Lipthay utca vonalában
húzódik, keresztezve a
Margit híd budai hídfõjét,
majd csatlakozik a Bem
tér és Batthyány téri szi-
vattyútelep között a ko-
rábbi években kiépült fõ-
gyûjtõ-szakaszhoz. Innen
a Halász utcai lehajtó
rámpáig a Bem rakparton

(felsõ rakpart) a 19-es vil-
lamos pályája alatt halad,
majd csatlakozik a koráb-
ban a Lánchíd köz vona-
láig megépült alsó rakpar-
ti szakaszhoz. Az Erzsé-
bet hídig a nyomvonal a
felsõ rakparton húzódik, a
19-es villamos közmû-
mentes sávja alatt, majd a
híd és a Goldman György
tér között az alsó rakpar-
ton vezet. A budai rakpar-
tot elhagyva, a Mûegye-
tem rakpart és Bogdánfy
utca között a nyomvonal

párhuzamos az Irinyi Jó-
zsef utcával, attól északi

irányban az Egri József
utca alatt húzódik. Az Iri-
nyi József utca és
Hamzsabégi út között kö-
veti a Bogdánfy utca vo-
nalát, majd csatlakozik a
korábban megépült fõ-
gyûjtõ-szakaszhoz.

(A Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei-
nek beruházásával, azaz
az ÉlõDuna projekttel
kapcsolatos információk
a www.eloduna.hu hon-
lapon olvashatók.)

Épül a budai fõgyûjtõcsatorna

Tisztább lehet a Duna
A Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep
építésének egyik legfon-
tosabb része a budai, Du-
na-parti fõgyûjtõcsatorna
kialakítása. A közel 7 ki-
lométer hosszú csatorna
a fõváros budai oldalán
keletkezõ szennyvíz java
részét gyûjti össze, a ke-
lenföldi szivattyútelepre
juttatja, ahonnan az a Du-
na alatti szennyvízátveze-
tõ csöveken keresztül a
Csepel-szigeten épülõ
központi szennyvíztisztí-
tóba kerül. A fõgyûjtõ-
csatorna lehetõvé teszi,
hogy a budai területek
nagy részének szennyvize
a jelenlegi gyakorlattal
szemben ne tisztítatlanul,
közvetlenül a Dunába
folyjék.

A Duna júniusi áradása miatt közel két hétig szüneteltek a fõgyûjtõcsatorna kivitele-
zési munkálatai

A Csepel-sziget északi részén épülõ szennyvíztisztító telep biztosítja majd, hogy a Du-
nába visszajutó, biológiailag tisztított víz aránya a jelenlegi 51-rõl 95 százalékra
emelkedhessen. Az üzem zártrendszerû lesz, berendezései megfelelnek a szigorú zaj-
és szagemissziós normák elõírásainak

Megszüntetnék a 86-ost,
vagy rövidítenék útvona-
lát, de nem holnaptól, ha-
nem a lapunkban már
többször megírt fonódó
budai villamoshálózat ki-
alakítása után. Erre leg-
hamarabb 2010 végén ke-
rülne sor. 

N éhány szakember a
párhuzamosságot

említi fõ okként, aminek
pont az mond ellent, ha
csak rövidítik a járatot,
akkor is fennáll ez a
helyzet. Az elképzelés
egyébként nem újkeletû,

hogy csak a Batthyány
tér és a Bogdáni út kö-
zött járjon a 86-os. 

Független hozzáértõk
szinte egyöntetû véle-
ménye, hogy a 86-os
busznak a jelenlegi vagy
ahhoz hasonló útvonal-
ára mindaddig szükség
van, ameddig Óbudán a
Pacsirtamezõ út-Flórián
tér-Szentendrei út tenge-
lyében vissza nem építik
a villamosvonalat, illet-
ve Újbudán, a Mûegye-
tem rakparton nem fek-
tetik le a villamosvágá-
nyokat. K. I.

Megszüntetik a 86-ost?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A robot felépítésére a
szabályok alapján

mindössze két hét állt
rendelkezésre, így nem
csak az alkatrészekkel,
de az idõvel is takaré-
koskodni kellett. Az idei
verseny mottója: „Harc
a fémért!”. A robotok-
nak három aknában el-
helyezett, forgáccsal bo-
rított vasdarabot kellett
kibányászniuk, majd
egy elõre definiált hely-

re szállítaniuk. Második
feladatként vasrudakat
kellett adott pozíciókba
helyezniük. Problémát
jelentett a mozgatott tár-
gyak viszonylag nagy
súlya, valamint a bonyo-
lult terepviszonyok. 

A BMF csapata idén is
megbízható, robosztus
jármûvet alkotott, mely
könnyen vette az akadá-
lyokat, így egymás után
a második évben is sike-

rült gyõzelmet aratni. A
mechanikai kialakításon
kívül hatalmas elõnyt je-
lentett a fedélzeten elhe-
lyezett intelligens mik-
rokontroller alapú vezér-
lõrendszer, mely a robo-
tot lényegesen jobb ma-
nõverezõ tulajdonságok-
kal látta el, mint ver-
senytársait. Természete-
sen a gyõzelem elérésé-
hez szükség volt egy jó
pilótára is. Maróti Zsolt,
a Mûszertechnikai és
Automatizálási Intézet
végzõs hallgatója idén is
nagyot alkotott, kihozta
a lánctalpas robotból a
maximumot. A Kandó
robotépítõ csapat tagjai:
Maróti Zsolt, Winkler
Péter, Nyúzó Tamás. Ve-
zetõ tanár: Kucsera Pé-
ter. 

„Harc a fémért!”

Robosztus robottal gyõztek

Idén harmadik alkalommal vettek részt az óbudai szék-
helyû Budapesti Mûszaki Fõiskola (BMF) Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karának diákjai az intézmény egyik
legrégibb partnerénél, a németországi Wilhelmshaveni
Mûszaki Fõiskolán a május 5-én rendezett nemzetközi
robotépítõ versenyen. Ennek lényege, hogy minden csa-
patnak ugyanazon alkatrészekbõl kell felépítenie egy
olyan mobil robotot - az idei évben egy földi mobil jármû-
vet -, mely egy elõre megadott tesztpályán képes felada-
tokat végrehajtani.

BÁRCZI GÁLA. Az iskola tornatermében rendezték a közelmúltban az immár hagyományos gálamûsort

Kézmûvesség
Iskolánk 80 éves év-

fordulójára a 2.b osztály
tanulói agyagból emlék-
plakettet készítettek
Karker Andrea rajz-
ének szakos tanárnõ ve-
zetésével. Minden kis-
gyerek saját ízlésének
megfelelõen díszíthetett.
Sok szép, ötletes munka
készült, melyeket kiállí-
táson lehetett látni.

Régiségek
A 2.b osztály diákjai az

iskola 80 éves évforduló-
jára régiségeket gyûjtöt-
tek. A tárgyak eredetérõl,
történetérõl elõadást tar-
tottak a gyerekek. A régi-
ségek között volt: 160
éves Biblia, régi pénzér-
mék, szenes vasaló, régi
családi fotó, mozsár, a
Magyar Posta tulajdoná-
ban lévõ telefon.

Iskolánk büszkeségei
Szabó Bálint 2.b osztá-

lyos tanuló a 2008-as
úszó országos ranglista

alapján 50 méteres
gyorsúszásban 3., 100
méteres gyorsúszásban
7.; 50 méteres hátúszás-
ban 3.; 50 méteres pillan-
góban 5. helyezett lett.

Kerületi versenyek 
Számítás technika:

Seregy Dóra I. helye-
zett. Matematika: Ko-
vács Boglárka IV. helye-
zett, Erõss András VI.
helyezett. Nyelvtan:
Méry Anna I. helyezett.
Bölcs Bagoly Mûveltsé-
gi Verseny: III. helyezett
Banczerowsky Laura,
Kovács Boglárka, Se-
regy Dóra, Méry Anna.

Táncszínház 
A közelmúltban az al-

sós tanulók a „Hófehérke
és a hét törpe” címû tánc-
elõadást nézték meg. A
modern és a balett tánc
elemeivel díszített elõ-
adás nagy sikert aratott a
gyermekek körében.

Keve-Kiserdei
Általános Iskola

„Kevés” hírek

A III. kerületi Önkormányzat Meseerdõ Óvodája
az alábbi álláshirdetéseket teszi közzé.
• 1 fõ 4 órás kertész, karbantartó munkakör betölté-
sére határozatlan idõre, 2009. szeptember 1-jei kez-
déssel. Szükséges okmányok: önéletrajz; erkölcsi
bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
vány; egészségügyi alkalmasság. A jelentkezés ha-
tárideje: 2009. augusztus 10. (Bõvebb információ
az óvodavezetõtõl, a 368-8026-os telefonszámon.)
• 1 fõ 8 órás óvodapedagógus munkakör betöltésé-
re, határozatlan idõre, 2009. szeptember 1-jei kez-
déssel. Szükséges okmányok: önéletrajz; erkölcsi
bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
vány; egészségügyi alkalmasság. A jelentkezés ha-
tárideje: 2009. augusztus 10. (Bõvebb információ
az óvodavezetõtõl, a 368-8026-os telefonszámon.)
• 1 fõ fél állású fejlesztõ pedagógus munkakör betöl-
tésére, határozatlan idõre, 2009. szeptember 1-jei
kezdéssel. Szükséges okmányok: önéletrajz; erkölcsi
bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
vány; egészségügyi alkalmasság. A jelentkezés ha-
tárideje: 2009. augusztus 10. (Bõvebb információ az
óvodavezetõtõl, a 368-8026-os telefonszámon.)

A Meseerdõ Óvoda álláshirdetései

Sok sportprogrammal várják a judozni vágyó gyere-
keket a Sasaki Óbuda Dojo Szabadidõ Sportcent-
rumban. A táborozókat egész nyáron busszal hoz-
zák-viszik a szervezõk. Az egyhetes tábor díja a
busz-, az edzések és az étkezés költségével együtt,
turnusonként csupán 10 ezer forint. (Cím: Farkas-
torki út 21. Telefonszám: 06-30-209-8182.)

Judo tábor elérhetõ áron

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Különös rendszert követve, a sze-
rencse csillaga kétévente rára-
gyog a Szellõ utcai Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény gyermekeire. 

N agy örömünkre szolgált,
hogy a komplex tanulmá-

nyi verseny budapesti forduló-
ján iskolánk tanulói jutottak el
az országos tanulmányi ver-
senyre. A sikert tetézte, hogy
az országos komplex tanulmá-
nyi verseny országos elsõ he-
lyezettje III. kerületi iskolánk

diákja lett matematikából és in-
formatikából, Nagy Krisztián
személyében. Az országos
egyéni helyezéssel még nem
ért véget a dicsõségsorozat,
ugyanis iskolánk csapata lett az
országos komplex tanulmányi
verseny harmadik helyezettje. 

Gratulálunk Nagy Krisztiánnak
az egyéni elsõ, és az országos 3.
csapat helyezésért. Köszönjük a
tanárok dicséretes munkáját: dr.
Gundáné Szántó Katalin mate-

matikából, történelembõl és ma-
gyar nyelvbõl, Riskó István infor-
matikából, Smetana Györgyi tör-
ténelembõl és matematikából ké-
szítette fel a tanulókat. Köszönet
Szabó Józsefnek a földrajz tan-
tárgyból, Popol Beátának a mû-
vészetekbõl, Molnár Sándor-
nénak és Táborszki Mihálynak az
életvitelbõl és Sõnfeld Mátyásnak
a zenekultúrából való kitûnõ fel-
készítésért. 

Köszönet a III. kerületi Ön-
kormányzatnak, hogy biztosítot-
ta gyermekeinknek a tárgyi felté-

teleket a felkészüléshez. Ebben
az évben kaptuk meg diákjaink
számára az új számítógépeket, és
máris ilyen szép eredményt pro-
dukáltak a tanulók. Elismeréssel
adózunk az országos versenyt le-
bonyolító XX. kerületi intéz-
ménynek és Csécsi Barna igaz-
gatónak, aki szép ajándékokban
részesítette a résztvevõket. 

Szellõ utcai Egységes
Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény

Aranyesõ és díjzápor a Szellõben

A boldog nyertesek: Nagy Krisztián, Horváth Richárd, Molnár Jácint és
Mezõ Tamás. Faragóné Bircsák Márta igazgató lendíti magasba a gyõ-
zelemért járó díjat

AVackor Óvoda (1036 Bp.,
Árpád fejedelem útja 60. Tel.:

388-6753) 2 fõ, 8 órás óvodapeda-
gógus munkakör betöltésére hirdet
állást, 2009. augusztus 24-tõl, hatá-
rozatlan idõre, 4 hónapos próba-
idõvel. A pályázattal meghirdetett
munkakör megnevezése: óvodape-
dagógus. Feladatkör megnevezé-
se: óvodai nevelés, iskolai elõké-
szítés. Pályázati feltételek: felsõfo-
kú szakirányú végzettség. Szüksé-
ges okmányok: részletes, fénykép-
pel ellátott önéletrajz; erkölcsi bi-
zonyítvány (3 hónapnál nem ré-
gebbi); iskolai végzettséget tanúsí-

tó okiratok másolata; egészségügyi
kiskönyv. Bérezés: a közalkalma-
zotti bértábla szerint. A pályázat
benyújtásának módja: postai úton,
elérhetõség megjelölésével a fenti
címre. A pályázat benyújtásának
határideje: 2009. július. 30. A pá-
lyázat elbírálása: 15 napon belül.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Állás óvodapedagógusoknak

Az Óbudai Egészségolimpia moz-
galmához kapcsolódóan a Szivár-
vány Óvoda nemrégiben egész he-
tes rendezvényt szervezett a Szél
és Meggyfa utcai épületben, „Az
egészség hete” címmel. 

B ár az egészséges életmód-
ra nevelés nálunk nem

kampány, hanem mindennapi
gyakorlat, úgy éreztük, rohanó
világunkban egyre fontosabb,
hogy minden eszközzel segít-
sük fizikai és mentális állapo-
tunk megõrzését. A programso-
rozattal nem titkolt célunk volt,
hogy ráirányítsuk mind a gye-
rekek, mind a felnõttek figyel-
mét az egészséges életvitel fon-
tosságára, hisz nem mindegy,
hogy milyen mintát mutatunk
gyermekeinknek.

Programjaink között szere-
pelt például csíráztatás, csíranö-
vények kóstolása, gyümölcs- és
zöldségsaláták készítése, szem-
torna, hahota-jóga, gyógyteák

kóstolása, íz-felismerõ játékok
(zöldségek, gyümölcsök), házi
tejtermékek készítése, kóstolása
(aludttej, túró), léleképítõ, fe-
szültségoldó drámapedagógiai
játékok, mozgásos versenyjáté-
kok, fogorvos meghívása.

Mindkét épületben örömteli
fogadtatásra talált a reformbü-
fé, ahol a gyerekek, óvónénik,
dajkák és szülõk közremûködé-
sével készült finomságokból
csipegethettek a családok: tön-
kölybúzás-tökmagos pogácsát,
répatortát, kölesfasírtot, zabpe-
hely-gombócot, aszalt gyümöl-
csöket és más hasonló ínyenc-
séget. A vállalkozó kedvûek,
természetesen a recepteket is
hazavihették. A Szivárvány
Teaházban gyógyteákat kor-
tyoltak a szülõk, a szellem épí-
tésére pedig óvodapszichológu-
sunk szervezett kötetlen beszél-
getést a pszichoszomatikus be-
tegségekkel kapcsolatban.

Szivárvány Óvoda

Az egészség hete 
a Szivárvány Óvodában

Kellemes hangulatban telt az egy-
kori Dömös utcai általános iskolá-
ban 50 évvel ezelõtt végzett diákok
osztálytalálkozója május 30-án.

A z öreg diákoknak lehetõ-
ségük nyílt arra, hogy

körbejárják a régi helyszíneket,
majd egy jó hangulatú vacsorán
a Pais Dezsõ iskolában ismer-
kedtek újra egymással a hosszú
évek után. Köszönet illeti ezért
mindkét iskola vezetõségét. A
megismételhetetlen eseményt a

még élõ tanárok, Rózsa Ibolya,
Nemes Erzsébet, Potássy
Jánosné is megtisztelték jelen-
létükkel. Megemlékeztek azok-
ról a tanárokról és osztálytár-
sakról, akik már nem lehettek
közöttük. Nagyon jó hangulat-
ban telt az este, véget nem érõ
beszélgetésekkel. Ígéretet tet-
tek arra, amennyiben lehetsé-
ges, minden évben találkoznak.
Ebben nem kis szerepet játszott
a két fõszervezõ: Pappné Fo-
dor Katalin és Tóth Lajos. 

50 éve végeztek a Dömösben

ISMERKEDÉS A SZÁMÍTÓGÉPPEL. A „Braunhaxler” Egyesület
a július 21-én induló, „Ismerkedés a számítógéppel és az inter-
nettel; Idõsebbek is elkezdhetik” elnevezésû tanfolyamára még
korlátozott számban jelentkezõket vár. (Érdeklõdni Neubrandt
Olginál lehet a 06-30-2214938-as telefonszámon.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Idén 14. alkalommal rendezte az Óbudai Búcsút a

„Braunhaxler” Egyesület a hagyományos helyszí-

nen, a Fõ téren. Igazi népünnepély volt június 27-

én és 28-án Óbuda szívében. Több mint 200 éves

múltra tekint vissza az esemény, melyet 1995-ben

elevenített fel újra a civil szervezet.

Népünnepély a Fõ téren

Nagy sikert aratott a Csömöri Furmiska Szlovák Gyerek
Tánccsoport mûsora

Idén is felléptek nemzetiségi kórusok. A Braunhaxler Német Énekkar mellett a
Vértesszõlõsi Zimó Zeleni Szlovák Asszonykórus is színpadra állt 

A búcsú mindkét napján népmûvészeti kirakodóvásárral, gyerekprogramokkal vártak
valamennyi korosztályt

Finom falatokkal csillapíthatták éhüket a látogatók
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A rendõrkapitánytól
megtudtuk: Szenkovits
Viktor, a BRFK közrend-
védelmi fõosztálya ku-
tyás alosztályának szol-
gálatparancsnoka ezer
szállal kötõdik a III. ke-
rülethez. Korábban már
dolgozott a helyi rendõr-
kapitányságon, kutya-
szeretete azonban más
területre „csábította” a
rendõrségen belül. Jól is-
meri tehát a városrészt, a
helyi bûnözõ csoporto-
kat. Dr. Markó Attila egy
találkozásuk alkalmával
felvetette: a városrész-
ben is szívesen látnának
kutyás rendõröket. Mi-
vel a kérés különösebb
akadályba nem ütközött,
június végén egy páros
elkezdte munkáját, egy-
egy magasan képzett eb-
bel. A lovas rendõrökhöz
hasonlóan, elsõdleges
céljuk a bûnmegelõzés. 

A „kutyások” speciális
csoportot jelentenek a
rendõrségen belül. A
nyomozókutyák munká-
ja talán egy fokkal is-
mertebb az úgynevezett
járõr kutyákénál. Elõbbi-
ek többek közt a kábító-
szer, a robbanóanyag és
a nyomkeresés területén
alkalmazzák. Utóbbiak
az õrzés-védés elit osztá-
lyát jelentik. Közülük
egy pár járja a város-
részt. 

- Általában rendezvé-
nyek biztosításakor, tün-
tetések megfékezésére,
elkövetõk gyors elfogá-
sára, egyes esetekben az
„intézkedés foganatosí-
tásakor” fogják õket
munkára - említi példa-
ként Szenkovits Viktor. 

Óbuda-Békásmegyer
utcáin természetesen
nem ez lesz a feladatuk.
Elsõsorban pszichés ha-
tásukkal járulnak majd
hozzá a lakosok erõsebb

biztonságérzetéhez. Ter-
vek szerint például õsz-
szel a víkendházak, más-
kor a romos, elhagyott
épületek környékén, oly-
kor pedig a nagy töme-
get vonzó eseményeknél
láthatjuk õket viszont.
Egyszóval a speciális,
nehezen megközelíthetõ,
vagy belátható helyeken.
Jelenlétük visszatarthatja
a potenciális bûnelköve-
tõket, de a kutyák akkor
is jól végzik a dolgukat,
ha el kell fogniuk egy
tolvajt, rablót, netán le
kell csillapítaniuk a ke-
délyeket egy kocsmai
verekedés során. 

Az állatok szájkosárral
és pórázzal járják a tere-
pet. A „kötõféktõl” csak
bevetéskor szabadítják
meg õket, a szájkosártól
azonban csak a legvégsõ
esetben, súlyos bûncse-
lekményeknél. Ilyenkor
ugyanis a kutyák már

fegyvernek minõsülnek.
Rendkívül gyorsak, és

akit egyszer elkapnak,
azt nem eresztik el, csak
a vezetõjük utasítására.
A békés lakosoknak
azonban nincs mitõl tar-
taniuk, sõt inkább az a
jellemzõ, hogy közvetle-
nebb kapcsolatba kerül-
nek a kutyákkal járó
rendõrökkel, akiktõl job-
ban elfogadják az intést
is, ha kedvencükön nincs
éppen szájkosár. 

A szakszolgálat Du-
nakeszin lévõ telepérõl
hozzák fel minden mun-
kanapjukon a rottwei-
lereket, németjuhászo-
kat, attól függõen, ki
van aznap szolgálatban.
A kutyák ugyanis gaz-
dájukként ragaszkodnak
egy-egy rendõrhöz. Erre
a munkára az állatoknak
is születniük kell, nem
„építhetõ beléjük” a he-
vesebb vérmérséklet,
vagy más adottság. Kö-
rülbelül egy-másféléves
koruktól lehet õket ké-
pezni. Ez tart mindad-
dig, míg csak nyugdíjba

nem vonulnak, úgy 7-8
éves koruk körül. Addig
azonban minden évben
átesnek egy nagyon ko-
moly szûrésen. Ameny-
nyiben itt nem felelnek
meg, nem folytathatják
a munkát. Képzésük is
igen magas színvonalon
történik, éppen ezért ér-
tékük is évrõl évre nö-
vekszik. Egy-egy kvali-
fikáltabb kutya akár
másfél millió forintot is
érhet. 

- Ne vegye senki sér-
tésnek, ha egy-két méter
távolságot tartunk bárki-
vel, hiszen bármilyen
barátságosnak is tûnnek
a kutyáink, simogatni
nem ajánlatos õket, ha
nem szeretnének meg-
ijedni! Nem kultiválják
a hirtelen mozdulatokat
sem. De abban biztosak
lehetnek, hogy közelük-
ben maximálisan biz-
tonságban érezhetik ma-
gukat - teszi hozzá
Szenkovits Viktor.

Szeberényi Csilla

Szolgálatba léptek a kutyás rendõrök

B ukkanóra hajtott
majd felborult a

Keled utcában egy
Honda július 1-jén. A

megperdült gépkocsi
az út mellett álló fák
közül is kidöntött
egyet. A balesetben

megsérült sofõrt ge-
rincágy segítségével
emelték ki a tûzoltók
az autóból.

Fának csapódott a Honda

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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M int ismeretes, a
bûnügyi régiók

kialakításával a III. ke-
rületi Rendõrkapitány-
sághoz tartoznak a gép-
jármûvekkel kapcsolatos
bûncselekmények a II., a
III., és a XII. kerületben.
Június végén egy nap
alatt kilenc autót törtek
fel a III., kettõt pedig a
II. kerületben.  Tizen-
egybõl nyolc esetben va-
lamilyen bennfelejtett

értéktárgy, vagy annak
vélt dolog miatt törték
be a kocsik ablaküvegét.
Az emberi felelõtlenség
sok esetben határtalan.
Volt, aki papírzacskóba
csomagolva 2 millió 300
ezer forintot hagyott a
hátsó ülésen, más lapto-
pot, de az is elõfordult,
hogy csak egy csomag
papírzsebkendõt. Az
elõbbi két esettõl elte-
kintve nem kell ahhoz

nagy értéket az autóban
felejteni, hogy feltörjék.
Elég, ha csak
annak sejtenek
valamit a tette-
sek. Leggyak-
rabban azonban
az fordul elõ,
hogy a GPS-
tartót a helyén
hagyják a sofõ-
rök. Már ez is
elég a tolvajoknak, hi-
szen sokszor magát a
GPS-t megtalálják a
kesztyûtartóban. 

Matricával,
szórólappal 

figyelmeztetik
az autósokat
A tettesek pontosan

tudják, hogy hova pró-
bálják elrejteni a sofõ-
rök az autón belül az ér-
tékesebb tárgyakat. Ép-
pen ezért nem az jelenti

a megoldást, hogy az
ülés alá, vagy a kesztyû-

tartóba tesznek
valamit. 

- Semmit ne
hagyjanak a
jármûben! -
hangsúlyozta
Feró Attila, aki
hozzátette: a
k a p i t á n y s á g
vezetése a ke-

rületi közterület-fel-
ügyelet és polgárõrök
bevonásával közös akci-
óba kezd a közeljövõ-
ben a gyakori gépjármû-
feltörések miatt. A jár-
õrözés alatt benéznek
majd az autókba, és
amelyikben „feltörésre
ingerlõ” tárgyat talál-
nak, tervek szerint a
szélvédõre matricát ra-
gasztanak, vagy szóró-
lappal figyelmeztetik a
tulajdonosokat annak

reményében, hogy a jár-
mûvek tulajdonosai elõ-
relátóbban gondolkod-
nak majd. 

Nyaralás alatt
is védjék 

otthonukat!
Az utazás megkezdé-

se elõtt mindenki gon-
dolja át, milyen módon
tudja fokozottabban vé-
deni otthonát, értéktár-
gyait! Többféle megol-
dás létezik, például ha
egy hozzátartozó, csa-
ládtag, vagy barát oda-
költözik a szabadság
idejére. Amennyiben ez
nem kivitelezhetõ, érde-
mes megkérni a szom-
szédokat, hogy „nézze-
nek rá” néha a lakásra,
ürítsék ki a postaládát,
esetleg kapcsolják fel a
lámpákat egy-egy este.
Egyszóval látassák,
hogy nincs õrizetlenül
az ingatlan. A biztonsági
zárak és riasztó felszere-
lése mellett ez jelentheti
az igazi védelmet. 

Sz. Cs.

„Ne felejtsenek semmit az autóban!”

Milliók papírzacskóban az ülésen
Úgy tûnik, az autósok többsége csak akkor lesz elõvi-
gyázatos, ha egyszer feltörik a jármûvét az ülésen ha-
gyott szatyor, a bennfelejtett GPS-tartó, vagy más, a tet-
tesek érdeklõdését felkeltõ tárgy miatt. Egy június végi
napon 24 óra leforgása alatt 9 kocsit törtek fel a kerü-
letben. Volt, akinek nejlonzacskóba „rejtett” több mil-
lió forintját vitték el a hátsó ülésrõl, de olyan is elõfor-
dult, hogy üres reklámszatyor miatt törték szét a hátsó
ablakot a tettesek. Az esetek közös vonása, hogy 90
százalékban valamilyen értéket sejtetõ tárgy volt a jár-
mûben. Az ügyben Feró Attila, a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság vezetõ-helyettese nyilatkozott lapunknak. 

S úlyos balesethez ri-
asztották a tûzoltó-

kat június 17-én 21 óra
után. A Királyok útja-
Pünkösdfürdõ utca ke-
resztezõdésében egy

Opel Corsa és egy VW
Passat ütközött össze. A
balesetben hárman sé-
rültek meg, egyikük sú-
lyosan. Az egyik jármû-
vet elõzõ motoros sze-

rencsésen megúszta.
Szomorú tény, hogy eb-
ben a keresztezõdésben
rendszeresek a súlyos
balesetek, nem egyszer
halálosak.

Balesetveszélyes keresztezõdés

Elgázolt egy személyt a menetrend szerint közlekedõ
HÉV szerelvény június 18-án a Tímár utca és a Szépvöl-
gyi út közötti szakaszon, a Nagyszombat utcánál. A men-
tõk már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A
tûzoltók emelték ki a kerekek alá került holttestet

Halálos gázolás a
Nagyszombat utcánál

ROBBANÁS A HARRER PÁL UTCÁBAN
Töltés alatt álló akkumulátor robbant fel a
Harrer Pál utcában június 15-én, egy bizton-
ságtechnikai cég telephelyén. A detonációt
nem kísérte tûz, csupán füst, mellyel megtelt
a közel 100 négyzetméteres helyiség.A rob-
banás során egy ember szenvedett súlyos
sérüléseket, a mentõk kórházba szállították.

A helyszínen életét vesztette egy
kerékpáros július 4-én az esti

órákban, amikor egy személyautó
lapzártánkig tisztázatlan körülmé-
nyek között elütötte. A baleset a
Szentendrei út és a Hadrianus utca
keresztezõdésében történt.

Biciklishalál
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Idõjárásunk néhány hétre
felvette a trópusokon szoká-
sos rendszerességet: a kora
délutántól gyülekezõ felhõk
szinte óramû pontossággal
csapnak át könnyebb, vagy
pusztítóbb zivatarba. Örül-
hetünk a növények folyama-
tos vízellátásának, viszont
bosszankodhatunk, ha a jég
tönkreteszi fáradságos
munkánk eredményét. Alko-
nyatkor mindenesetre job-
ban esik, hogy hûvösebb,
frissebb környezetben te-
kinthetünk végig szépen
gondozott kertünkön.

A gyomok fejlõdésé-
nek nagyon kedvez-

nek a nyári esõk és a me-
leg idõjárás. A folyamatos
kapálás során csak a fel-
színen saraboljuk a talajt.
A nagyobb testû gyomo-
kat eredményesebb kézzel
kigyomlálni. A zöldválo-
gatásból, gyomlálásból,
kapálásból, kaszálásból
származó szerves hulladé-
kot rakjuk halomba a
komposztban. 

Vizet 
a gyümölcsfáknak!

Öntözzük a gyümölcs-
fákat: az érõ gyümölcsö-
kön túl sok vízre van
szüksége - tápanyagfel-
halmozásra és termõrü-
gyek fejlesztésére - azok-
nak a fáknak is, melyekrõl
már leszedtük a termést.
Egy-két vödör víz a fiata-
labb fáknak is segít a szá-
raz idõszakban. A sövény-
fák, termõkaros orsók idei
hajtásait kössük vízszin-
tesre, ha hosszuk elérte a
40-50 centimétert. 

Kezdjük meg a sövény-
gyümölcsfák hajtásainak
zöldválogatását. Tõbõl tá-
volítsuk el a vázágakon
sûrûn álló, a rossz irányba
növõ és az ikerhajtásokat.
A lazább koronában a haj-
tások jól beérnek õszig, és
a rügyek jobban viselik a
téli hideget. Tõbõl vágjuk
ki a málnabokrok leter-
mett vesszõit, és égessük
el a fertõzött vesszõket.
Csak a tõ felújításához

szükséges vesszõket
hagyjuk meg a tövek aljá-
ból elõtörõ sarjak közül, a
többit vágjuk ki.

Szüret ideje
Kezdjük el szüretelni a

kajszibarackot. A puhára
érett gyümölcs a legjobb
ízû, ugyanakkor nagyon
sérülékeny: a késõbbi fo-
gyasztásra szánt kajszit le-
szedhetjük félérett álla-
potban is, mert leszedve is
beérik. Szedjünk le min-
den gyümölcsöt a fáról
(még a betegeket is), hogy
a fertõzéseket ne terjeszt-
hessék. Szüreteljük az
õszibarackot is. Óvatosan
csavarva (nem tépve!)
szedjük le a bibepontnál
(a csúcsán) megpuhult, ki-
fejlett gyümölcsöket, így
kocsány nélkül választ-
hatjuk le õket. 

Az augusztusban és
szeptemberben érõ õszi-
barackfákat és mandulát
ebben az idõszakban
hosszabb várakozási idejû
rovarölõszerekbõl és liszt-
harmat elleni készítmé-
nyekbõl kevert permetlé-
vel kezeljük. A korábban
érõket és a késõbbi kajsz-
ifákat 7 nap várakozási
idõt igénylõ szerkombiná-
cióval permetezzük. Véd-
jük a szilva és ringlófákat
szilvamoly és kaliforniai
pajzstetû ellen. Permetez-
zük szüret után ribiszke és

köszméte bokrainkat is.
Az almafákat, a körtét, a
birsfát és a naspolyát véd-
jük a lisztharmat, a vara-
sodás, a kaliforniai pajzs-
tetû és az almamoly ellen.
Ismételjük meg a keleti
gyümölcsmoly által legin-
kább veszélyeztetett õszi-
barackfajták permetezé-
sét. Szükség esetén alkal-
mazzunk atkaölõ szert
vagy lisztharmat elleni ké-
szítményt.

Végezzük folyamato-
san a sövények nyári met-
szését. A dália virágszárát
könnyen letörheti a szél, a
gladióluszt kiforgathatja a
földbõl, ezért a hosszú
szárú lágyszárúkat lássuk
el támasztékkal. Rövid
szárral távolítsuk el a her-

vadt pünkösdi rózsa és li-
liom virágait. A krizantém
fõhajtását 3-5 levél felett
csípjük vissza.

Gondozzuk 
a gyepet!

Díszkertünk legtöbb
munkáját júliusban az ön-
tözés adja. Kézi öntözés
után mindig porhanyítsuk
a talajt. A gyep gondozá-
sára is sok munkát kell
fordítani: kézi öntözésre
legjobb a reggeli vagy es-
ti idõszak. Nagyobb gyep-
felületet állítható szóró-
berendezéssel nappal is
öntözzünk. Ha automata
rendszerünk van, éjjel
akár kétszer is öntözhet. A
fû gyorsan nõ a rendszeres
vízellátás hatására, de ne

nyírjuk túl rövidre, és túl
gyakran sem, mert árnyé-
kolófelület hiányában
könnyebben kisülhet.

A rózsákat és futóró-
zsákat fõvirágzás után
metsszük vissza, ilyenkor
vágjuk le, és égessük el a
hajtáscsúcspusztító ró-
zsadarázs, a hajtásfúró
rózsadarázs és a varróda-
rázs által károsított, vala-
mint a lisztharmattal fer-
tõzött hajtásrészeket.
Metszés után kezeljük a
növényeket levéldara-
zsak, levéltetvek, a liszt-
harmat és a fabreás levél-
foltosság ellen.

Zuhanyrózsával mos-
suk le szobanövényeink
leveleirõl a ráragadt port,
szennyezõdéseket. Néz-
zük át õket: a takácsat-
kák, levéltetvek, pajzs-
tetvek könnyebben el-
pusztíthatók, ha észre-
vesszük az elsõ egyede-
ket. A pajzstetvek ellen
használjunk rongydara-
bot, puha kefét, vagy hur-
kapálcára csavart anya-
got. A levéltetvek és ta-
kácsatkák ellen használ-
hatunk 1 százalékos káli-
szappanoldatot. Ha ki
tudjuk vinni a növénye-
ket a kert félreesõ sarká-
ba, le is permetezhetjük
õket, ilyenkor a szerre
vonatkozó várakozási idõ
letelte után kerülhetnek
vissza a szobába.

(Az „Idejében szólunk
- 52 hét munkái a kert-
ben” címû könyv fel-
használásával.)

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök

Irány a kert!

Kerti munkák július közepén

Nálunk az árak az áfa 5
százalékos emelésével
NEM változtak! A 25 szá-
zalékos áfa bevezetése
ellenére áruházunkban a
július 1-je elõtti bruttó fo-
gyasztói árak érvényesek,
az áfa-emelést a Fitoland átvállalja vevõitõl!

Nyári mediterrán növényvásár
Bougainvillea - citrusfélék - Grevillea -
leander - Leptospermum - mirtuszfé-
lék - Phoenix - pálmák.
Most minden mediterrán növénybõl 20
százalék árengedményt adunk. Az akció
július 31-ig, illetve a készlet erejéig tart, és
csak a mediterrán növényekre vonatkozik.

Örökzöld sövénynövény vásár
• Leyland ciprus (x Cupressocyparis
leylandii). • babérmeggy (Prunus lauro-

cerasus). • kecskerágó
(Euonymus japonicus).
A fenti növényfajták vá-
sárlása esetén minden
3. mellé 1-et ajándékba
adunk! Az akció július
31-ig, illetve a készlet

erejéig tart, és erre a három növény-
fajtára vonatkozik.
A kedvezmény helyszíne:
Fitoland Dísznövénykertészet 
Bp., III. ker. Bécsi út 387.
Nyitva: minden nap.
Hétfõ-péntek: 8.00-20.00.
Szombat: 8.00-18.00.
Vasárnap: 8.00-14.00.
(További szezonális ajánlatainkat, ker-
tészeti tanácsainkat keresse a
www.fitoland.hu weboldalon.)

Még mindig változatlan árakon!
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Ice Cream koncert
Felkai Miklós és az Ice
Cream Blues Band kon-
certje július 24-én 20 óra-
kor kezdõdik Budakalá-
szon, a Faluházban.Ven-
dégzenekar: Sólya Band
Country Zenekar. (Belé-
põ 1500 forint, melyhez
welcome drink jár.)

Gobelinek
Solti Gizella textilmûvész
gobelinjeibõl látható kiál-
lítás a Budapest Galéria
Kiállítóházában augusz-
tus 9-ig, hétfõ kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig.
(Cím: Lajos utca 158.)

Növények kultúrája 
- kultúrák növényei
A fenti címmel látható
idõszaki kiállítás az
Aquincumi Múzeumban
október 31-ig. Az új tárlat
a római kori növények
maradványain, ábrázolá-
sain, leírásain keresztül
mutatja be Budapest
ókori városelõdjére jel-
lemzõ növényvilágot.

Szünet
a Krúdy Körben
Júliusban és augusz-
tusban nem tart össze-
jövetelt a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör.

„A gondolatmenet struktú-
rája” címmel nyílt kiállítás
Konok Tamás festõmûvész
munkáiból a Kiscelli Múze-
um Templomterében. A
megnyitón köszöntõt mon-
dott õexcellenciája René
Roudaut, a Francia Köztár-
saság nagykövete. 

Konok Tamás 1930-
ban született Buda-

pesten. A Képzõmûvé-
szeti Fõiskolán 1945 és
1949 között Bernáth Au-
rél tanítványa volt.

Piktúrája a modern ma-
gyar mûvészet meghatá-
rozó része. Tanulmányai
elvégzése után kezdetben
figurális stílusban dolgo-
zott. Párizsban 1958-ban
töltött féléves ösztöndíjá-
nak hatására igyekezett
ötvözni a természetelvû
és absztrakt kifejezésfor-
mát. Ismét Párizsban járt
1959-60-ban, ez az út fes-
tésmódjának újabb válto-
zásához vezetett. Fõként
a vonalra építõ monotípi-
ákat készített, melyek
szerkezete a kollázsok-

hoz hasonló. A mûvésze-
tét meghatározó lírai
nonfiguratív ábrázolás-
módja a ‘70-es évek ele-
jén bontakozott ki. Ko-
nok Tamás épületekhez
készített reliefjeinek is
köszönhetõen a stílus lí-
raibb, oldottabb kifeje-
zésmódját alakította ki. 

Zürichben 1983 nya-
rán szerepelt a „Geomet-
rische Abstraktion” címû

bemutatón, melyen az
irányzatnak olyan rangos
képviselõi voltak jelen,
mint J. Albers, A. Herbin,
F. Morellet, F. Picabia.
Harmonikus színvilágú,
vékony vonalakkal szab-
dalt igényesen, mívesen
megfestett képein külön-
bözõ nagyságú, geomet-
rikus elemek jelentek
meg (Festmény szürke
alapon, 1975; Akcentus,
1976). Az egymásra ra-
kódó rétegeknek, az
alapfaktúrának, a geo-
metrikus alakzatoknak és
a vonalak hálózatának
forma- és kompozíció-
építõ szerepe van (Dél-
utáni prelûd, 1994; Jel,
1998). A ‘90-es évektõl
kezdõdõen újra itthon

dolgozik, számos kitün-
tetésben részesült: 1997-
ben l’Ordre du Mérite lo-
vagja; 1998-ban Kos-
suth-díj.

A Kiscelli Múzeum
Templomterében az
utóbbi évek nagyméretû
vásznait láthatja a közön-
ség, a hûvös, mértani
pontosságú konstrukció-
kat, a repetitív motívu-
mokat felsorakoztató
kompozíciókat. A kiállí-
tás elsõsorban a Buda-
pesten kevésbé látott, na-
gyobb méretû alkotások
és az új munkák bemuta-
tására koncentrál.

(A tárlat augusztus 2-ig
látható, hétfõ kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig.
Cím: Kiscelli utca 108.) 

Nagyméretû vásznak

Konok képek a templomtérben

Kanizsa József írót,
költõt (aki 23 éve az

óbudai Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör titkára és 7 éve
a Magyar Kultúra Lovag-
ja) június 28-án Kõbá-
nyán, a Szent László Na-
pok alkalmából a X. kerü-
leti Önkormányzat Kép-

viselõ- testülete Kõbánya
díszpolgára címben része-
sítette. Kanizsa József 33
éve él a városrészben,
ahol bekapcsolódott a kõ-
bányai kulturális életbe,
író-olvasó találkozókat,
képzõmûvészeti kiállítá-
sokat szervezett, általános

iskolákban rendhagyó
irodalmi órákat tartott, az
óvodákban meseórákat,
ahol a saját meséivel kö-
tötte le az óvodásokat.
Megalapította a Kõbányai
Írók, Költõk Egyesületét,
melynek örökös tisztelet-
beli elnöke.

Kõbánya díszpolgára az óbudai Krúdy Kör titkára

Tíz éve rendeznek hangver-
senysorozatot a békásme-
gyeri Megbékélés Háza
Templomban. A jubileumi
dalestet július 27-én 19
órától tartják. 

Fellépõ mûvészek:
Szakács Ildikó - ének

(szoprán) és Szabó Fe-
renc János - zongora. Tá-

mogatók: Magyarországi
Evangéliumi Testvérkö-
zösség, Wesley János
Lelkészképzõ Fõiskola,
Oltalom Karitatív Egye-
sület. A koncert ingye-
nes! (Helyszín: Békásme-
gyer, Megbékélés Háza, a
Hadrianus és Királyok
útja sarkán, a 145-ös
busz végállomásánál).

PRÉDA. Ezzel a címmel nyílt tárlat Szépfalvi Ágnes
festõmûvész munkáiból július 9-én a Kiscelli Múzeum
Oratóriumában. A kiállítás központi témája a nõ, a nõi-
ességgel kapcsolatos kérdéseket, kételyeket járja kör-
be. (Megtekinthetõ: szeptember 27-ig, hétfõ kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig a Kiscelli utca 108. szám alatt.)

Jubileumi dalest 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: OSZVALD GYÖRGY
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A „Legyen a betû jó barát” Alapítvány Vé-
dõszárny Sportköre a Szünidödõ program-
sorozatban dunai kajakos, kenus kaland-
ra hívja azokat az úszni tudó gyermeke-
ket, akik megelégelték a szünidei lustál-
kodást, a számítógépet és felcserélnék
ezt kajak- vagy kenulapátra.

J úlius 27-én, 28-án, 29-én, 30-án és
31-én 9 órára várják a fiatalokat a

15 óráig tartó programra.
Amit kínálnak: evezésoktatás kajakok-

ban, kenukban; a víziközlekedés szabá-
lyainak megismerése; pihenõ idõben kü-
lönbözõ kézmûves foglalkozások.

Akiket várnak: akik szeretik a termé-
szetet és nem riadnak vissza egy kis
testmozgástól; akik szeretnének részt
venni egynapos vízitúrákon a Szent-
endrei-szigetre; akik vizitúrára készül-

nek és még nem tudnak evezni; szeret-
nék megismerni a Dunát; a víziköz-
lekedés szabályait; akik
unatkoznak otthon.

Ha a fentiek felkeltet-
ték érdeklõdéseteket, ak-
kor hozzatok magatokkal
enni-, innivalót, papu-
csot, fürdõruhát és váltó-
ruhát! Ahol csatlakozhat-
tok hozzánk! Vízibázis:
Kossuth Lajos üdüdülõ-
part 19. (Megközelíthetõ
az Árpád híd pesti hídfõ-
jétõl a 34-es busszal a
Szent János utcáig. To-
vábbi információ a 240-
2627-es telefonszámon
az esti órákban. A prog-
ram ingyenes.)

A Védõszárny Sportkör
megkezdte a nyári vakáció
hasznos eltöltését szolgá-
ló, díjmentes kajak és ke-
nu oktatását.

Az idei évben is elõze-
tes bejelentkezés

után, szombatonként le-
hetõséget biztosítanak úsz-
ni tudó gyermekeknek a
Duna megismerésére, a ka-
jakozás, a kenuzás elsajátí-
tására vízitúrázó szinten.

A víziprogramokon
minden fiatal köteles men-
tõmellényt viselni, amit a
sportkör ad részükre. A

felkészüléseken rendsze-
resen megjelenõknek ki-
sebb vízitúrákat szervez-
nek. 

Felszerelés: fürdõruha,
póló, papucs, sapka, enni-
és innivaló, az idõjárásnak
megfelelõ öltözet.

(Elõzetes jelentkezés és
további információ a 240-
2627-es telefonszámon az
esti órákban. A program
helyszíne: Kossuth Lajos
üdülõpart 19. A vízibázis
megközelíthetõ a 34-es au-
tóbusszal az Árpád híd
pesti hídfõjétõl a Szent Já-
nos utcáig.)

A nyári szünetben jú-
lius 29-ig, szerdán-

ként 10-tõl 12 óráig az
Óbudai Kulturális Köz-
pont látja vendégül a
kézmûves foglalkozások
iránt érdeklõdõ gyerme-

keket és szüleiket, vala-
mint azokat a sportos fiú-
kat és lányokat, akik szí-
vesen mérik össze tudá-
sukat játékos formában.
Program: július 22-én
kézmûves foglalkozás-

sport: tollaslabda villám-
torna. * Július 29-én báb-
elõadás-kézmûves fog-
lalkozás. A Szünidödõ
programokon a részvétel
ingyenes. (Cím: San
Marco utca 81.) 

A Magyar Rajzfilm Kft. (Kerék utca 80.) várja a 6-17
éves fiatalokat rajzfilmes táborába július 6-tól augusz-
tus 28-ig. A turnusonként (július 6-tól 10-ig, július 13-
tól 17-ig, július 20-tól 24-ig, július 27-tõl 31-ig, augusz-
tus 3-tól 7-ig, augusztus 10-tõl 14-ig, augusztus 24-tõl
28-ig) ötnapos táborban a résztvevõk életre kelthetik
kedvenc figurájukat, elkészíthetik elsõ rajzfilmjüket,
amit CD-én hazavihetnek. A programot stúdiólátoga-
tás és filmvetítés színesíti. (További felvilágosítás a
250-1355-ös és a 250-0432-es telefonszámokon.
www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html)

Minden hétfõn kézmûves foglal-
kozást tartanak 16.30-tól 18 órá-
ig a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Békásmegyeri Könyvtárában.

J úlius 20-án, 16.30 órától:
alkossunk együtt ékszere-

ket gyöngybõl! * Július 27-én,
16.30 órától: készítsünk bábo-
kat fakanálból, csipeszbõl! *
Augusztus 3-án, 16.30 órától:
manók és tündérek Horváth
Adrienn kézmûves mûhelyé-
ben. * Augusztus 10-én, 16.30

órától: alkotó tinik, mozaikkép
készítés. * Augusztus 17-én,
16.30 órától: mese, mese, mát-
ka, diafilm a könyvtárban. *
Augusztus 24-én, 16.30 órától:
vizivilág, bábkészítés Horváth
Adrienn kézmûves közremû-
ködésével.

Nyári nyitva tartás: hétfõn,
szerdán, csütörtökön 13-tól 19
óráig; kedden, pénteken 10-tõl
14 óráig; szombaton ZÁRVA.
(Cím: Füst Milán utca 26. A
részvétel ingyenes.)

Kézmûves foglalkozások 

Vízitúrák a Szentendrei-szigetre 

Ha szerda, akkor ÓKK! Kajakkal, kenuval a Dunán

Rajzfilmes tábor 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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�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 
� Hûtõgép szakszerviz Óbudán! Lehel,
Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35 éves
gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
�Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
�TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
�„ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
�Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet. 1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933
�FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
�Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÛ által minõsített vállalkozás.

�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01
�Költöztetés 50%-kal olcsóbban! Ingyenes
dobozokkal! Garanciával! Hétvégén is! 06-
30-944-37-17; wwww.bauerteher.hu
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
�Bútorgyártás, házgyári konyhák felújítása
és egyedi bútorok készítése ingyenes felmé-
réssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusí-
tása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-
1389

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
�Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Duguláselhárítás non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
�Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid
határidõvel, Jakab József villanyszerelõ mes-
tertõl. Tel.: 06(30)940-6162
�Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
�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
�Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
�Kõmûves, burkoló munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
�Konténeres sitt és ömlesztett áru szállítása
4, 6, 8, 10 m3-es lenyitható konténerekkel.
Érd: 06(30)990-3400, 06(30)483-5502
� Festés-mázolás-tapétázás, burkolás teljes
felújítás, egyéb javítások stb. garanciával.
Tel.: 276-1805
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás,
szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, villany-
szerelés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-4525
�Teljes körû alkalmi vagy rendszeres takarí-
tást, ablaktisztítást, szõnyeg-padlószõnyeg
tisztítást vállalunk. Piszokfaló Kft. Tel.:
06(20)592-2847
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Kõmûves és épületburkoló kisebb-na-
gyobb munkát vállalnak, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
�Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes kö-
rû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513
�Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-
vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György Tel.: 256-8285; 06(20)433-6289;
www.Riederkarpitos.hu
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
�Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést,  zsanérok,
pántok cseréjét, szekrény, polc készítést, javí-
tást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
�Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
�Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,

kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés-gyorsszolgálat! Dugulás-
elhárítás, csõtörések, mûszeres keresése, javí-
tása, WC-k, csapok szerelése, hétvégén is.
Tel.: 06(30)200-9905,
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Rácsosajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
�Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
�Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471

� Fogyasztó, alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06-20-773-7565
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918, (NY. SZ. 01-
0064-04)

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)959-0134
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban.
Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol Óbudán. Diplomás gyakorlott ta-
nárnõtõl. Tel.: 06(20)233-0526
� Angoltanítás Békásmegyeren, korrepetá-
lás, nyelvvizsga, turizmus, munkavállalás 18
éves tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Pótvizsgára, nyelvvizsgára felkészítek
matematikából, angolból, fizikából, német-
bõl. Házhoz megyek. Tel.: 06(20)973-6467;
� Franciatanítás a Rómain. Nyelvvizsgára
felkészítés. Gyermekfelügyelet angol, francia
nyelvtanítással. Tel.: 06(70)342-2538
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó panellakásokat,
téglalakásokat kersünk. Érdeklõdõk vannak.
Tel.: 06(70)521-0342
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494. E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Berend utcai 62 nm-es, 2,5 szobás, nagy
konyhás öröklakás, nyár végi költözéssel el-
adó.  Ir.ár: 14,2 MFt. Tel.: 06(20)433-3905
� A Hirdet-lak Ingatlaniroda ingatlanokat
keres-kínál, hitelügyintézés, Kórház u. 19/5.
www.ingatlan.com/hirdet-lak, tel.: 240-2547,
06(30)550-5953,
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó csa-
ládi ház. Irányár: 38,8 MFt. Tel.: 06(30)393-
0066
� Békásmegyer hegy felõli oldalán, 4 eme-
letes társasház negyedik emeletén, 3 szobás,
étkezõs, erkélyes, 73 nm-es, parkettázott, já-
rólapos, tehermentes lakásunkat eladnánk.
Tel.: 243-1490; 06(30)573-1719

� Kizárólag III. kerületi lakások, házak,
házrészek, építési telkek adás-vételével
foglalkozom.Tel.: 06(30)550-5953

� Üzlethelyiség kiadó a Szentendrei út
32. szám alatt. 29 nm-es, teljesen felújított
(mosdó, wc, légkondival és riasztóval el-
látott), irodának is alkalmas. Érdeklõdni a
430-1250-es számon lehet

Kiadó

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

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

Ingatlan

Oktatás

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

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

� Acupinctura magánrendelés, Fájda-
lom Ambulancia. Bp., 1033 Tavasz u. 7.
Dr. Polgár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-
0115

� Allergológia, homeopátia, fülaku-
punktúra. Dr. Bor Márta magánrendelése.
III. ker. Tavasz u. 7. Bejelentkezés:
06(20)481-4646

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése a III.ker.
Bécsi út 217. (EuroCenterrel szemben).
Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat, számító-
gépes anyajegyszûrés. Bejelentkezés:
06(20)543-3948

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok
eltávolítása, gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. (Margit körút-
nál). Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés:
06(30)964-5436

Egészség

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellen-
zõ szerelése két év garanciával. Kiszállás
ingyenes. Tel.: 06(70)341-9489

� 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 átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJESKÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

Szolgáltatás
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� Kiadó ház Csillaghegyen. Háromszintes,
szintenként 56 m2. Ár: 150 EFt/hó. Tel.:
06(30)964-5331. E-mail: lilapont@t-online.hu
� Raktárt keresek a Huszti út vége közelé-
ben biciklik, szerszámok tárolására, kb. 8 m2-
t hosszabb távra. Tel.: 06(30)964-5331
lilapont@t-online.hu

� Római lakótelepen garzonom kiadó au-
gusztustól 45 eFt/hó+rezsi. Tel.: 06(30)359-
3118
� Bécsi út 130. társasház teremgarázsban
gépkocsibeállók hosszú távra is kiadók. Tel.:
06(70)325-6993, 326-7459

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918 
�Lendületes csapatba, rátermett, ügyes, agilis
munkatársakat keresek. Betanulási idõszakban
havi: 200.000 Ft-os fix fizetéssel. Elvárás: min-

imum érettségi. Tel.: 06(30)820-5184
� III. ker. (Római-parti) szálloda gyakorlott
szobaasszonyt keres. Tel.: 06(20)554-9696;
� Fõ- vagy mellékállásban foglalkoztatunk
kötetlen munkaidejû, jól kommunikáló
munkatársakat. Tel.: 06-70-296-4345
� Fodrászok! Békási, fodrászat-kozmetiká-
ba, fodrász munkatársat kersek. Székbérlet:
47000 /hó. Tel.: 06(30)973-6229

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Gyermektelen idõs hölggyel, úrral öröklé-
si szerzõdést kötnék életjáradékkal, vagy la-
kott ingatlanát megvenném. Tel.: 06-20-52-
54-019

� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is,
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Neves és ismeretlen festményeket, rajzokat,
akvarelleket, képkereteket, festõi hagyatékot
vásárolok! Nagy Ernõ. Tel.: 325-6881,
06(20)965-9048
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, búto-
rokat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat,

szobrokat, perzsaszõnyegeket, órákat, min-
dent ami régi, hagyatékokat, mindenféle
régiséget. Hétvégén is. Díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel. Tel.: 240-1635,
06(20)333-3339

� Barkács üzlet (42 nm-es bérlemény)
árukészlettel, berendezéssel, bt.-vel sürgõsen
eladó. Budapest, III. kerület. Érdeklõdés:
244-0940 vagy 06(20)958-8070
� Két utcai bejárattal 55 nm-es helyiségek
bérleti joga eladó a III. Bécsi út és III. Váradi
u. 19. sz. sarkán földszinten, Stop shop-al
szemben, kitûnõ parkolás. Tel.: 06(30)944-
6511

� Icecenter-Aquaworld gyerek sporttáborok
egész nyáron! Jég- és görkori közönségkor-
csolyázás minden nap 13.00-14.50! www.ice-
center.hu

� Adjon esélyt önmagának, tegyen érte!
Társvarázsló Óbudán. Megbízhatóság, diszk-
réció. (Legnagyobb országos fényképes adat-
bázis!) 06(20)518-7404

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dip.munkákat, költségve-
téseket, kéziratokat számítógépen írok. Tel.:
06(30)481-7821

Egyéb

Társkeresõ

Tábor

Üzlet

Régiség

Életjáradék

Elad-vesz

Állás

� Az Óbuda Szövetkezet Bp., III. Bojtár
utcai telephelyén 100-200-300 m2-es rak-
tár- és mûhelyhelyiségek kiadók. Érdek-
lõdni lehet: 06(30)466-1928

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Új fejezetéhez érkezett a hazai
táncházi élet. A nyáron fesztivál-
ról fesztiválra „utazhatnak” a
Zichy-kastélyban, ahol népze-
nei, világzenei akkordok csen-
dülnek  fel. 

A Kobuci kertben szeptem-
ber végéig népzenét hall-

hatnak és táncházban tölthetik
az idõt. Fellép többek mellett
Pál István „Szalonna”, a Parno
Graszt és a Csík Zenekar. Haj-
nalig tartó folkkocsmákban
várják a közönséget.

És hogy mindez honnan isme-
rõs? Honnan kaphatunk ízelítõt
mindezekbõl? A Mûvészetek
Völgyében, Kapolcson a Kobuci
kert a legkedveltebb színterek
egyike volt. Az ott uralkodó han-
gulatot igyekeznek a szervezõk
az elkövetkezendõ napokban
Óbudán is megõrizni, megtarta-
ni. Kobucit, avagy kolbászos bu-
cit, a Kobuciban ezúttal is jóízû-
en ehetünk majd. Ihatunk
„Mixcsûrt”, „Ginbodzát” és
„Whiskeymálnát”, természete-
sen mind háziszörp alapból.

Kobuci kert szeptember végéig a Zichy-kastélyban

Kapolcsi fesztiválhangulat Óbudán

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

KÉT ÚJ ÖKO ÓVODA. Ebben az évben az Almáskert Óvoda (Szérûskert utca 37.,
képünkön) és a Mókus Óvoda (Mókus utca 1.) nyerte el az Öko óvoda címet 

VISSZAKERESHETÕ MÛSOROK. Elmulasztotta kedvenc filmjét?
Ismét meg szeretne nézni egy mûsort? Megteheti a NAVA (Nemzeti
Audiovizuális Archívum) segítségével. A békásmegyeri Szabó Ervin
Könyvtárban visszakereshetõk az országos televíziók 2006. január 1-
je óta vetített (M1, M2, Duna TV, RTL Klub, TV2) és a rádió mûsorai.
Több száz magyar játékfilm is megtekinthetõ. Keresse az erre kijelölt
számítógépet és használja ingyenesen! (Cím: Füst Milán utca 26.)

A programból: július 15-én
Forgó, The Transform Quintett.
* Július 16-án táncház: Bivaly
Zenekar, Csürrentõ Együttes
(19 órától moldvai, 22 órától
„vonós” táncház). * Július 18-
án Cimbaliband. * Július 21-én
Szalonna és bandája. * Július
22-én Ferenczi György és a
Rackajam. * Augusztus 2-án
Kistehén Tánczenekar. * Au-
gusztus 9-én FolkError. * Au-
gusztus 10-én Zuboly.* Augusz-
tus 14-én Parno Graszt. * Szep-
tember 20-án Csík Zenekar.

Élõzenés mulatság a koncertek
után. (Az elõadások 21 órakor

kezdõdnek, a Zichy-kastély
udvarán, Fõ tér 1.) Bõvebb infor-
máció: www.kobuci.hu

Népzene táncházzal

TÚRAKERÉKPÁR. A Diákok és
Véndiákok Túrakerékpáros és
Szabadidõsport Egyesület köz-
hasznú társadalmi egyesület
2004-ben alakult Óbudán. Tavaly
jogosultak elõször a személyi jö-
vedelemadó 1 százalékának gyûj-
tésére. A múlt évben összesen
220 ezer 697 forintot kaptak támo-
gatóiktól. Az összeget karácsonyi
kupájukra és kerékpáros progra-
mok finanszírozására használták
fel. (Adószám: 18112735-1-41.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének 21/2009. (VI. 10.) rendelete1 a
jármûvek közterületrõl történõ elszállításáról 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 16. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva, a jármûvek közterületrõl törté-
nõ elszállításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a III. kerületi Önkor-
mányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyil-
vántartás helyrajzi számmutatójában közterü-
letként nyilvántartott belterületi földrészletre
terjed ki.

Értelmezõ rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) szabálytalan elhelyezés: a jármûnek a közúti
közlekedési szabályokat sértõ, valamint a köz-
terület rendeltetésével vagy használatára vonat-
kozó jogszabályi elõírásoktól eltérõ elhelyezé-
se, ha az elhelyezés szabálysértést valósít meg.
b) üzemképtelen jármû: 
• a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem ren-
delkezõ jármû, amely a közúti közlekedésben
csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt;
• megsérült és közterületen hagyott jármû;
• mûszaki állapotánál, sérülésénél fogva közúti
közlekedésre alkalmatlan jármû (mert roncs
vagy sérült).
c) elhagyott jármû: 
• minden olyan üzemképtelen jármû, amelyet
az üzembentartó - a felszólítás ellenére - enge-
dély nélkül közterületen helyezett el;
• minden üzemképtelen és elszállított jármû,
amelynek visszavételét (birtokba vételét) az
üzembentartó felszólítás ellenére és a kijelölt
határidõ lejártáig - a költségek megtérítésével
egy idõben - nem kezdeményezte.
d) közterületi elhelyezés: a jármû õrizetlenül
hagyása a közforgalom elõtt megnyitott helyen.
e) közremûködõ: olyan gazdálkodó szervezet,
mely dolgozóján keresztül az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyelettel kötött szerzõdés
alapján, a felügyelet intézkedõ felügyelõjének
megrendelése szerint Budapest, III. kerület te-
rületén a jármûvek elszállítását, tárolását, érté-
kesítését végzi.
f) üzemeltetõ: a jármû forgalmi engedélyébe be-
jegyzett tulajdonos, továbbá a tulajdonos be-
jegyzéséig az érvényes adásvételi szerzõdés
szerinti vevõ, illetõleg a jármû forgalmi enge-
délyébe bejegyzett üzemben tartó vagy az, aki a
jármûvet egyéb jogcímen használja.

A feladat ellátása
3. § (1) Óbuda-Békásmegyer Közterület-fel-
ügyelet (a továbbiakban: felügyelet) hatósági
ellenõrzés során a jármûvet a 5. §-ban foglalt
esetekben elszállíttathatja.
(2) A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 20. § (2)
bekezdés alapján a jogszerû intézkedés során
keletkezett esetleges sérülésekért a felügyeletet
és az intézkedõ felügyelõt kártalanítási kötele-
zettség nem terheli.
(3) A Kftv. 11. § (2) bekezdése alapján az orszá-
gos gépjármû- és lakcímnyilvántartásból átvett
adatokat a felügyelet csak a szabálysértési eljá-

rás keretében eljáró hatóságnak továbbíthat.
4. § (1) A felügyelet a jármû elszállíttatásához,
továbbá az intézkedéssel érintett jármû tárolá-
sára, õrzésére és értékesítésére - szerzõdés alap-
ján - közremûködõt vehet igénybe.
(2) A közremûködõ - az üzemképtelen jármû ki-
vételével - a szállító jármûre történõ felrako-
dást, illetve a vontató jármûhöz való rögzítést
csak az intézkedõ közterület-felügyelõ jelenlé-
tében végezheti. 
(3) A közremûködõ - jelen rendelet elõírásai
alapján - a tároló helyre történõ szállítást, a tá-
roló helyre szállított jármû visszaadását, vala-
mint az üzemképtelen jármû elszállítását a köz-
terület-felügyelõ jelenléte nélkül is végezheti.

A jármû elszállítása
5. § (1) Elszállítható a jármû 
a) a közterület rendjének megóvása, védelme, a
közúti forgalmi rend biztosítása érdekében, ha
az elszállítás jogszabályi feltételei az 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a további-

akban: KRESZ) 59. § (1) bekezdése alapján
fennállnak; 
b) ha az önkormányzat tulajdonában lévõ köz-
területek használatának rendjérõl szóló
30/2004. (VII. 1.) Ör. (a továbbiakban: közterü-
leti rendelet) 13. § (11) bekezdésében meghatá-
rozott közterületen a jármûvet a közterület ren-
deltetésétõl eltérõ módon, engedély nélkül he-
lyezték el;
c) ha üzemképtelen és a közterületi rendelet 4.
§ (1) bekezdésében, illetve 9. § (1) bekezdésé-
ben foglaltaktól eltérõen közterületen közterü-
let-használati hozzájárulás nélkül vagy a hozzá-
járulásban rögzített feltételektõl eltérõen tárol-
ják.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
esetben a közterület-használati hozzájárulást a
jármûben, a szélvédõ mögött, jól látható helyen
kell elhelyezni. Ha a hozzájárulás nincs a jár-
mûben jól látható helyen, a szélvédõ mögött el-
helyezve, úgy kell tekinteni, mintha nem ren-
delkezne érvényes hozzájárulással.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
esetben az üzemképtelen, elhagyott, érvényes
mûszaki vizsgával nem rendelkezõ - rendszám-
mal rendelkezõ vagy rendszám nélküli -, illetõ-
leg állapotánál fogva közúti közlekedésre alkal-

matlan jármû üzemeltetõjét a felügyelet a jár-
mûvön elhelyezett írásos felszólításban kötele-
zi arra, hogy a jármûvet a közterületrõl szállít-
tassa el a felszólításban megadott határidõig.
(4) A (3) bekezdésben jelzett jármû üzemeltetõ
általi elszállítására legalább tizenöt napot kell
biztosítani.
(5) Rendszámmal rendelkezõ jármû esetén, ha a
felszólítás eredménytelen a felügyelet intézke-
dést kezdeményez a szabálysértés elszállítással
történõ megszüntetése érdekében.
(6) Nem minõsül a szabálysértés megszünteté-
sének a III. kerület közigazgatási határán belül
a (3) bekezdésben jelzett jármû más közterület-
re történõ átszállítása. Ebben az esetben a fel-
ügyelet további felszólítás nélkül, azonnal in-
tézkedik a jármû elszállításáról. 
(7) Ha az üzemeltetõ kiléte nem állapítható meg
(rendszám nélküli jármû esetén), a jármûre ki-
helyezett figyelmeztetõ felszólításban megje-
lölt határidõ lejárta után a jármû elszállítható.

6. § (1) A közterület-felügyelõ feladata az intéz-
kedés megkezdése, illetve a jármû elszállítása
elõtt:
a) megállapítja, hogy a jármû elszállításának
jogszabályi feltételei fennállnak-e;
b) a jármû elszállítása elõtt arról képfelvételt
készít;
c) a jármû elszállítása elõtt 3 példányban jegy-
zõkönyvet készít, amely tartalmazza:
• az intézkedés megkezdésének és befejezésé-
nek idõpontját;
• az intézkedés okát a jogalap megjelölésével;
• a jármû elszállításkori helyét;
• a jármû rendszámát, gyártmányát, típusát, szí-
nét, külföldi rendszámú jármû esetén az állam-
jelzést;
• a jármû elszállítás elõtt látható sérüléseit és
egyéb meghibásodását;
• a közterület-felügyelõ által lezáratlanul talált
jármûben lévõ ingóságok jegyzékét;
• figyelmeztetést, hogy a jármû jogszabálysértõ
elhelyezésért, amennyiben az szabálysértési
tényállást valósít meg, a szabálysértésekrõl szó-
ló 1999. évi LXIX. törvény 136. §-a alapján a
közterület-felügyelõ, utólag a jármûvezetõ tá-
vollétében helyszíni bírságot szabhat ki;
• a jármû elszállításának megrendelését;1 ELFOGADVA: 2009. JÚNIUS 4.

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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• a tárolóhely címét és telefonszámát;
• az intézkedés költségét, továbbá befizetésé-
nek és a befizetés igazolásának módját;
• az intézkedõ közterület-felügyelõ azonosító
adatait és aláírását;
• a közremûködõ részérõl a jegyzõkönyv átvé-
telének pontos idõpontját, az átvevõ nevét és
aláírását.
(2) A jegyzõkönyv egy eredeti és egy másolati
példányát a közremûködõ részére kell átadni az
átvétel megfelelõ dokumentálása mellett. 
(3) A felügyelet a jármû elszállításáról a terüle-
tileg illetékes rendõrkapitányságot az intézke-
déssel egyidejûleg egyedileg értesíti, majd a
munkanap végén megküldi az aznap elszállított
jármûvek összesített listáját.
7. § (1) A jármû elszállítását azonnal félbe kell
szakítani, ha az elszállítás megkezdése elõtt a
jármûhöz visszaérkezõ üzemeltetõ azt kéri. 
(2) A szállítás megszakítása esetén a jármû üze-
meltetõje az elszállítás költségének 30%-át a
helyszínen köteles megtéríteni a közremûködõ-
nek. Az elszállítási költség meghatározott ré-
szének megfizetésérõl a közremûködõ számlát
állít ki a helyszínen. A jármû átvételét az üze-
meltetõ átvételi elismervényen aláírásával iga-
zolja.
(3) A (2) bekezdés szerinti költség nem tartal-
mazza szabálysértés esetén a gépjármûvezetõ
jelenlétében kiszabásra kerülõ helyszíni bírsá-
got.
(4) A (2) bekezdés meghatározott költség meg-
fizetésének megtagadása esetén az elszállítást
folytatni kell.
(5) Nem lehet a jármû elszállítását félbeszakíta-
ni,
a) ha az intézkedõ közterület-felügyelõ a hely-
színt véglegesen elhagyta, vagy
b) a közremûködõ szállító jármûvének a tároló-
helyre történõ elindulását követõen.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetek-
ben a közremûködõ nem jogosult a szállítás fél-
beszakítására, a jármûvet csak a beszállítást kö-
vetõen, a telephelyén, a teljes szállítási költség
megtérítését követõen adhatja az üzemeltetõ
birtokába. A szállítási költség megfizetésérõl a
közremûködõ számlát állít ki. A jármû átvételét
az üzemeltetõ átvételi elismervényen aláírásá-
val igazolja.

A jármû õrzése és átadása
8. § (1) A közremûködõ a hatóságilag elszállí-
tott jármûvet az üzemeltetõ költségére a jármû
telephelyre történõ szállításának napjától szá-
mított hat hónapig, üzemképtelen jármû esetén
három hónapig telephelyén õrzi. 
(2) A közremûködõ telephelyén a forgalmi
rendszámmal ellátott jármûveket az üzemkép-
telen jármûvektõl elkülönítetten kell tárolni.
(3) A forgalmi rendszámmal rendelkezõ jármû-
vek folyamatos átadásáról a közremûködõ kö-
teles gondoskodni.
(4) A közremûködõ köteles az üzemeltetõ ké-
relmére a kérelemtõl számított két órán belül az
elszállított jármûvet birtokba adni, ha a jármû
átvételére való jogosultságát igazolta és az in-
tézkedés költségét megtérítette vagy a befizetés
tényét számlával igazolta.
9. § Ha az üzemeltetõ az elszállítást követõ há-
rom munkanapon belül nem kéri az intézkedés
megszüntetését, a közremûködõ levélben érte-

síti a felügyeletet. A felügyelet az értesítés alap-
ján haladéktalanul intézkedik az üzemeltetõ ki-
létének megállapítására.
10. § (1) Amennyiben az üzemeltetõ kiléte
megállapítható, részére a felügyelet az adatok
központi nyilvántartásból történõ átvételét kö-
vetõ tizenöt napon belül köteles írásos felszólí-
tást küldeni. 
A felszólításnak tartalmaznia kell:
• az üzemeltetõnek a közremûködõ tároló szer-
vezettel szemben fennálló fizetési kötelezettsé-
gét (szállítási díj, tárolási díj);
• a jármû átvételére és - a felszólítás kézhezvé-
telétõl számított - tizenöt napon belüli elszállí-
tására vonatkozó felhívást;
• figyelmeztetést arról, hogy a közremûködõ a
jármûvet az e rendeletben foglalt feltételek sze-
rint értékesítheti;
• felhívást az üzemeltetõ személyében idõköz-
ben bekövetkezett adatok esetleges változásá-
nak - a felszólítás kézhezvételétõl számított -
három munkanapon belül történõ bejelentésére.
(2) A felszólítást a hivatalos iratok kézbesítésé-
re vonatkozó szabályok szerint kell közölni.
(3) Amennyiben az üzemeltetõ kilétének meg-
állapítása a jármû felnyitását igényli, úgy az el-
szállítást követõ harmadik és tizedik nap között
a felügyelet két képviselõjének jelenlétében a
közremûködõ képviselõje - jegyzõkönyv felvé-
tele mellett - a jármûvet felnyitja a lehetõ legki-
sebb károkozással és a szükséges adatok meg-
állapítását követõen lezárja.
(4) A (3) bekezdés szerinti jegyzõkönyvnek tar-
talmaznia kell:
• a felnyitás pontos idõpontját;
- a jármû azonosításához szükséges 2. § (1) be-
kezdés c) pontjában jelzett adatokat,
• a jármûben talált ingóságok felsorolását;
• a jármû felnyitása során tapasztalt, beszállítás-
kor nem rögzített sérüléseket;
• a jármû lezárásának pontos idõpontját és módját;
• a jelenlévõk azonosító adatait és aláírását.
(5) Ha az elszállított jármû külföldi rendszámú,
akkor az üzemeltetõ kilétének megállapításá-
hoz szükséges adatokat.
a) nem EU tagállamok esetén a jármûnyilvántar-
tást vezetõ központi szerv útján a 2. § (1) bekez-
dés c) pontjában meghatározott jegyzõkönyv
egy példányának megküldésével annak az állam-
nak az illetékes hatóságától kell beszerezni, ahol
a jármûvet forgalomba helyezték. Ebben az eset-
ben a jármû elszállításáról és visszaszolgáltatá-
sáról értesíteni kell a vám- és pénzügyõrség el-
szállítás helye szerint illetékes szervét.
b) EU tagállamok által kibocsátott rendszám-
táblával ellátott jármûvek esetében a vonatkozó
jogszabályi elõírások szerint kell eljárni.
(6) Ha a jármû üzemeltetõje az értesítést köve-
tõ tizenöt nap elteltével nem jelentkezik a jármû
átvételére, a határidõ leteltét követõ három na-
pon belül a felszólítást - azonos tartalommal -
meg kell ismételni.

Át nem vett jármû hasznosítása
11. § (1) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott
megõrzési idõ leteltéig ki nem váltott jármûvet
- a 12. §-ban foglalt kivétellel - a közremûködõ
a felügyelet megbízása alapján, szakértõvel fel-
értékelteti, majd a szakértõ által megállapított
értéknek megfelelõen, közjegyzõ jelenlétében
nyilvános árverésen értékesíti.

(2) A közremûködõ a nyilvános árverés helyé-
rõl, idejérõl, az árverésre kerülõ jármûrõl, an-
nak becsértékérõl az árverést megelõzõ tizenöt
nappal hirdetményt tesz közzé a helyi és két or-
szágos napilapban.
(3) Ha az elsõ árverésen a jármû értékesítése si-
kertelen volt, második árverést kell tartani az
elsõ árveréstõl számított három hónapon belül.
(4) Amennyiben az értékesítés a második árve-
résen is sikertelen - a felügyelet értesítését köve-
tõen - a jármûvet a közremûködõ használtautó
kereskedelmi tevékenység végzésére jogosult
gazdálkodó szervezet részére kizárólag alkat-
részként értékesítheti vagy megsemmisítheti.
12. § Amennyiben az üzemeltetõ személye nem
állapítható meg vagy az ismert üzemeltetõ a jár-
mûvet nem veszi át, illetve írásos nyilatkozat-
ban lemond róla, akkor az 5. § (3) bekezdésé-
ben meghatározott jármû hulladékként történõ -
jogszabályok szerinti - kezelésérõl a közremû-
ködõ gondoskodik.

Költségek
13. § (1) A jármû üzemeltetõje a szabálysértési
jogkövetkezményeken túlmenõen köteles a jár-
mû elszállításával, tárolásával, õrzésével kap-
csolatban felmerülõ - a mellékletben meghatá-
rozott - költségeket (a továbbiakban: intézkedés
költsége) megfizetni.
(2) Az intézkedés költségeinek megfizetésérõl a
közremûködõ számlát állít ki. A jármû átvételét
a jármû üzemeltetõje átvételi elismervényen
igazolja. A jármû átvételekor a 2. § (1) bekez-
dés c) pontja szerinti jegyzõkönyv egy eredeti
példányát is át kell adni az üzemeltetõ részére.
(3) Amennyiben a közterület-felügyelõ intézke-
désével összefüggõ jogorvoslati eljárásban a
jármû üzemeltetõjének felelõssége nem állapít-
ható meg, a már befizetett költséget vissza kell
téríteni.
(4) A 12. § szerinti hasznosítás során - a közre-
mûködõ szállítási, tárolási, õrzési költségeinek
levonása után - befolyt összeget az önkormány-
zat 5 évig elkülönítetten kezeli.
(5) A közremûködõ az intézkedés költségeként
beszedett összeg 20%-át köteles az önkormány-
zatnak átutalni.

Záró rendelkezés
14. § Jelen rendelet a kihirdetését követõ máso-
dik hónap elsõ napján lép hatályba. Kihirdetése
a helyben szokásos módon a polgármesteri hi-
vatal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel törté-
nik. Jelen rendeletet az Óbuda Újságban is köz-
zé kell tenni.
Sárádi Kálmánné dr.               Bús Balázs
jegyzõ                                    polgármester

21/2009. (VI.10.) Ör. melléklete
A jármû közterületrõl történõ elszállításá-
nak, tárolásának, õrzésének költsége
1. Személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá
motorkerékpár és pótkocsija, segédmotor-ke-
rékpár elszállításának költsége 1500 kg saját tö-
megig 13 500 Ft.
2. 1501 kg saját tömegtõl 21 000 Ft.
3. A KRESZ 1. számú függelék II. pontjában
meghatározott, 1. és 2. pontban nem említett
jármû, vontató, lassú jármû vagy ezek pótkocsi-
ja 39 000 Ft.
4. Az 1-3. pontban felsorolt jármûvek tárolásá-
nak díja naponként 990 Ft.
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Rendelet – Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvi-
selõ-testületének 28/2009. (VI. 25.) ren-
delete1, az önkormányzat tulajdonában lévõ
lakások lakbérének megállapításáról szóló
31/1995.(1996. I. 29.) rendelet módosításáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
tulajdonában lévõ lakások lakbérének megál-
lapításáról szóló 31/1995. (1996. I. 29.) ren-
deletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint
módosítja:
1. § Az Ör. 3. § (4) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„(4) A lakbértámogatással érintett lakások lak-
bére az alábbiak szerint alakul.”
Komfortfokozat Lakbér (Ft/m2/hó)
Összkomfortos 245
Komfortos 241
Félkomfortos 156
Komfort nélküli 80
Szükséglakás 65
2. § Az Ör. 3. § (8) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„(8) A költségelven bérbe adott lakások lakbére
a (7) bekezdésben meghatározott feltételek
figyelembevételével a következõk szerint
alakul:”

Komfortfokozat Lakbér (Ft/m2/hó)
Összkomfortos 490
Komfortos 445
Félkomfortos 289
Komfort nélküli 200
Szükséglakás 160
3. § Az Ör. 3. § (9) bekezdés a) pontja az aláb-
biak szerint módosul:
„a) A szociális helyzet alapján megállapított
lakbér mértéke az alábbiak szerint alakul”: 
Komfortfokozat Lakbér (Ft/m2/hó)
Összkomfortos 345
Komfortos 330
Félkomfortos 214
Komfort nélküli 165
Szükséglakás 143
A szociális helyzet alapján bérbe adott laká-
sokra kötendõ bérleti szerzõdések esetében a
szociális helyzet alapján megállapított lak-
béreket kell alkalmazni.
4. § (1) Jelen rendelet 2009. augusztus 1.
napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet kihirdetése a polgármesteri
hivatal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel
történik.
(3) Jelen rendeletet a CELER Kft. hirde-
tõtábláján, illetve az Óbuda Újságban is közzé
kell tenni.
Sárádi Kálmánné dr.                Bús Balázs
jegyzõ                                         polgármester1 ELFOGADVA: 2009. JÚNIUS 24.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének 24/2009. (VI. 25.) rendelete1,
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjé-
rõl szóló 33/2008. (VI. 30.) rendelet módosítá-
sáról 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében biztosított jogkörében eljárva, az üzle-
tek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló
33/2008. (VI. 30.) rendelet (a továbbiakban:
Ör.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet
1. számú melléklete szerint módosul.
2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a polgármesteri
hivatal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel tör-

ténik. Jelen rendeletet az Óbuda Újságban is
közzé kell tenni.
(3) Jelen rendelet 1. §-a, valamint az (1)-(2) be-
kezdés jelen rendelet hatálybalépését követõ
napon, a (3) bekezdés jelen rendelet hatálybalé-
pését követõ második napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr.         Bús Balázs
jegyzõ                          polgármester

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének 29/2009. (VI. 25.) rendelete1,
az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban
lévõ lakások bérbeadásáról és lakbérének
megállapításáról szóló 19/1998. (IX.16.) ren-
delet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló - módosított -
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés fel-
hatalmazása, továbbá a Fõvárosi Közgyûlés
17/2006.(IV.14.) számú rendeletében foglaltak,
valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §
(1)-(2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 19. §, 21. §
(6) bekezdés, valamint 27. §, 33. § (3) bekez-
dés, 34. § és 84. § (2) bekezdés (továbbiakban:
törvény) felhatalmazása alapján a III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a tulaj-
donában lévõ nyugdíjasházban található laká-
sok bérletére, a lakbérek mértékére, valamint a

Fõvárosi Önkormányzatot megilletõ bérlõ-ki-
választási jog hasznosításának szabályaira a
következõ rendeletet alkotja:
1. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése az alábbiak sze-
rint módosul:
„(1) A nyugdíjasházban lévõ összkomfortos la-
kások lakbére 384 Ft/m2/hó.”
„(2) a lakbértámogatással csökkentett lakbér
mértéke 269 Ft/m2/hó”
2. § (1) Jelen rendelet 2009. augusztus 1. nap-
ján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szoká-
sos módon, a polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján való kifüggesztéssel történik.
(3) Jelen rendeletet a CELER Kft. hirdetõtáblá-
ján, illetve az Óbuda Újságban is közzé kell
tenni. 
Sárádi Kálmánné dr.                Bús Balázs
jegyzõ                                       polgármester1 ELFOGADVA: 2009. JÚNIUS 24.

1 ELFOGADVA: 2009. JÚNIUS 24.

A pályázat kiírója és bonyolítója: Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat Sport Közalapítvány, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának kiemelt támogatá-
sával.
A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a diáko-
kat, akik a tanulás és az egészséges életmód, sporto-
lás összhangját kiemelkedõ módon gyakorolják, így
példaképekké válhatnak tanulótársaik elõtt, ösztönöz-
ve õket hasonló célok elérésére. 

Pályázati feltételek 
Támogatásra az a diák pályázhat, aki: 7., 8., 9., 10.,
11., 12., osztályba beiratkozott a III. kerület oktatási
intézményeibe; a 2008-2009. tanévben tanulmányi
eredménye eléri a 4.00 átlagot, vagy a fölötti; III. ke-
rületi alap- vagy középfokú oktatási intézményben ta-
nul, és III. kerületi lakos; 2008. szeptember 1. - 2009.
augusztus 31. közötti idõben rendszeres sportolás
mellett elért sporteredménnyel rendelkezik.
a) Értékelhetõ sportversenyen elért sporteredmény ki-
zárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elis-
mert sportágakban: korosztályos világ- és Európa-
bajnokság; országos korosztályos bajnokság; diák-
olimpiai bajnokság; Budapest bajnokság; kerületi
bajnokság.
b) Az a) pontban felsorolt versenyeken elért 1-6. he-
lyezés közül a legjobb eredményt veszik figyelembe.
c) Az alábbi 11 sportág a pályázat elbírálásának sport-
eredmény értékelése vonatkozásában dupla értékkel
lesz figyelembe véve.

Jelzett sportágak 
Egyéni sportágak közül: atlétika; cselgáncs; kajak-
kenu; ökölvívás; ritmikus gimnasztika; úszás; vívás.
Csapat sportágak közül: kosárlabda; labdarúgás;
röplabda; kézilabda.
Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 10 hónap fi-
gyelembe vételével 6.000 Ft fõ/hó értékben nyerhetõ
el (összértékben 60.000 Ft/fõ).
Pályázati támogatást elnyerhetõk száma minimum 25
fõ.
A pályázatot évenként ismételten kiírják.
Apályázati támogatás idõpontja: 2009. szeptember 1.
- 2010. június 30. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2009. szeptember
14-én 12 óráig.
A pályázatot az oktatási intézmények részére 2009.
szeptember 1-ig megküldött pályázati lap kitöltésével
(a lap az értékelési számítási módot is tartalmazza) és
az azon megjelöltek aláírásával kell igazoltan meg-
küldeni 2 példányban az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Sport Közalapítványhoz: 1037
Budapest, Rádl árok utca 1.
A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat Sport Közalapítvány a döntésrõl
írásban értesíti a pályázót az érintett oktatási intézmé-
nyen keresztül.
A közalapítvány kuratóriuma egyhangú döntése,
hogy az értékelésnél a változtatás jogát fenntartja.
Apályázatot elnyerõk részére rendezendõ ünnepséget
2009 szeptember végén külön értesítés mellett tartják
a polgármesteri hivatal tanácstermében.
(A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ
Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány titkárától te-
lefonon: 388-9770.)

Az ÓBSK Kuratóriuma 

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû, súlyos mozgáskorlátozott fiatalok támogatására
pályázatot hirdet, mely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, illetve munkavállalási feltételek
megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ. Az alapítványtól
pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25 százalékánál, de legfeljebb 45.000 forint.Pá-
lyázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság té-
nyét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élõk 2008. évi jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof.Dr.Kováts István Alapítvány, 1052 Budapest,
Városház utca 9-11. címre kérik beküldeni 2009. augusztus 31-ig.
Minden pályázó 2009. október 3-ig értesítést kap a kuratórium döntésérõl. A díjakat a nyertes pályázók a Fo-
gyatékosok Napja fõvárosi rendezvényén vehetik át.

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatására

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és közép-
fokú oktatási intézményekben jól tanuló és jól
sportoló diákok 2009-2010. tanévben történõ
támogatására
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Darabok
Rejtvényünkben két ritkán látott színmû címét talál-
hatják. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 33.
sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Sütõ András színmûve (zárt betûk: P.
C. N.). 14. Drágakõ. 15. Egyik III. kerületi utca errõl a dél-
vidéki helységrõl kapta a nevét. 16. Fatörzsdarab. 17. Fotós
szó. 19. Kedvenc nyári étel. 20. Megkevert gót! 21. Káté!
22.  … hõsei, amerikai háborús film. 24. Lám. 25. Megfor-
dított elõd! 26. Kutyus. 27. Becézett angol Raimond. 28.
Erbium és bór vegyjele. 29. János, az egyik Omegás. 31. …
it be, Beatles szám. 32. … vera, gyógynövény. 34. Testet
borít. 35. Félig kevert! 36. L. N. A. 37. Állati lakhely. 39.
Az egyik csillagjegy. 40. Ritka, védett foltos medve. 42.
Nitrogén és argon vegyjele. 43. Geometriai fogalom. 44.
Oroszlán is van belõle. 45. Azonos mássalhangzók. 47. Ró-
mai kilencszáz. 48. Az egyik körúti villamos. 50. Sír. 51.
Hélium és oxigén vegyjele. 52. Kiskun város. 54. Modern
köszönés. 56. Írószerszám. 57. Kis…, Pest megyei helység.
59. Csongrád megyei víz.
FÜGGÕLEGES: 1. Korábbi Ikarusz buszok becézése. 2.
Tájszavas ingek. 3. Belga város. 4. Néma gótok! 5. Római
ötszázegy. 6. Csákányi …, színésznõnk. 7. Értelmes betû-
halmaz. 8. Névelõs tartó. 9. USA hírügynökség. 10. Autós,
motoros verseny. 11. A. L. E. Y. 12. Római ötszáz és ki-
lencvenkilenc. 13. Kobayasi ken …, japán karmester. 18. Ilyen le-
mez is van a számítógépnél. 21. Vegyjele Cl. 23. Régi súlymérték.
26. Tengeri beugró. 28. Árusít. 30. Finom ital. 31. Titkon figyel. 32.
Nõi név. 33. Lengyel Menyhárt színmûve (zárt betûk: S. P. I. L.).
35. Idõs. 36. Pest közeli hegy. 38. … Varieté, pesti színház volt. 39.
Kézimunkázik. 40. Méh teszi a virágnál. 41. Névelõs nyugta. 43.
Mezõgazdasági szerszám. 46. Lolka társa. 48. Légy rá hatással. 49.
Állatot boríthat. 51. Régiesen hozza. 53. London része! 55. I. S. Á.
56. Néma Tass! 58. IIII. 60. E. Y.                               Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon július 28-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben ve-
hetnek át. 
A június 15-én megjelent, „Jó üzlet” címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „Találd ki, mit tudsz legjobban csinálni, és keress
olyat, aki fizet érte”. Könyvet nyertek: Dankó Jánosné, Szentend-
rei út 20.; Katona Tibor, Szentendrei út 2/b.; Dr. Kárpáti János,
Karácsony Sándor utca 30.

www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, 

évforduló, keresztelõ, ballagás…)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

NAGY CSALÁDI AKCIÓ!

Hétvégén (szombat, vasárnap) 

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes *

1027 Budapest, Margit krt. 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 061-438-9090, 06-20-999-7708

*1 felnõttel 2 gyermeknek, 2 felnõttel max. 3 gyermeknek ingyenes

Az idei Óhegy Napokat Rákóczi fejdelem kora köré szervezte június 12-
tõl 14-ig az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

A BKV Zrt. és a Vidámpark
Zrt. megállapodása sze-

rint augusztus 31-ig a Vidám-
parkba látogató tanulók, akik
érvényes havi, negyedéves,
vagy havi környéki helyi BKV-
bérlettel rendelkeznek, 10 szá-
zalék kedvezményt kapnak a
belépõ árából. A teljes árú, kis-

gyerekes, mozgáskorlátozot-
taknak kiadott, illetve nyugdí-
jas havi, negyedéves, havi kör-
nyéki,  vagy helyi teljes árú
bérlettel és a bérletekhez tarto-
zó érvényes bérletigazolvány-
nyal rendelkezõk 5 százalékkal
olcsóbban válthatnak jegyet. 

K. I.

BKV-bérletre kedvezmény a Vidámparkban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Drámai kezdés után, a má-
sodik félidõre feltámadó
Óbuda-Maximus végül
nem tudta elhódítani a
magyar korfball bajnok-
ság bronzérmét a kilenc-
szeres bajnok MAFC csa-
patától. A bronzmeccsen
öt gólt dobó Balpataki Gá-
bor óriási fölénnyel az NBI
gólkirálya lett. A klub és
Balpataki Ádám vezetõ-
edzõ (az óbudai gólgyáros
testvére) megállapodtak a
folytatásban - jövõre az
éremszerzés a cél!

M int az május köze-
pén kiderült, az

Óbuda-Maximus beju-
tott a korfball NBI ráját-
szásába, ahol az idei
BEK 4. helyezettjével, a
tavalyi bajnok Szent-
endre-Északkal szem-
ben alulmaradt. Július
7-én sem kisebb ellen-
féltõl kellett elhódítani a
bronzérmet, mint a ki-

lencszeres magyar baj-
nok MAFC csapatától.

A mérkõzés óbudai
szempontból nagyon
rosszul indult, a MAFC
hat góllal elhúzott. Idõké-
rés után összeszedte ma-
gát a kissé megilletõdöt-
ten pályára lépõ óbudai
csapat, sõt hátrányából
fokozatosan dolgozott le.
Három perccel a vége
elõtt már csak három gól
elõnye volt az alakulása
óta az élvonalban szerep-
lõ MAFC-nak. Az óbu-
daiak támadótérfélen el-
vesztették a labdát, mely-
bõl Hõke Márton távoli
gólt szerzett, így eloszlat-
ta az egyenlítésrõl szóló
álmokat, nem sikerült a
gólszerzés. A végered-
mény: 16:11 lett a MAFC
javára.

Az óbudai klub színe-
ibe öltözött Balpataki
Ádám vezetõedzõ sze-
rint sajnos meg kellett

bolygatni a csapatot a
bronzmeccs elõtt, mert a
közelmúltban mûtött
Pusztaszeri Dorka õszig
nem játszhat, Csatlós
Máté pedig külföldön
kapott munkát. 

A bronzmeccs utáni
döntõt a Szentendre-Észak
csapata 23:12-re nyerte a
Budapesti Korfball Klub
NagyKenguruk csapatá-
val szemben, így veretle-
nül lett a magyar korfball
bajnok. Jövõre ismét õk
képviselik Magyarorszá-
got a Bajnokcsapatok Eu-
rópa Kupájában, mely so-
rozatban idén a 4. helyen
végeztek.

A 2008/2009-es korf-
ball bajnoki év díjazott-
jai és végeredménye

Gólkirálynõk
és gólkirályok

NBI férfiak: 1. 62 gól
- Balpataki Gábor
(Óbuda-Maximus). 2.

54 gól - Bóna Péter
(Óbuda-Maximus).

NBI nõk: 1. 33 gól -
Horváth Rozália (Szent-
endre-Észak). 

NBI/b. férfiak: 1. 54
gól - Folinusz Márk
(Kiskenguruk Budapesti
Korfball Klub).

NBI/b. nõk: 1. 38 gól
- Dölles Anna (Kisken-
guruk Budapesti Korf-
ball Klub).

Az év játékosai
A 2008/2009-es idény

legjobb korfball játékosa
a nõknél Horváth Rozá-
lia, a Szentendre-Észak
gólkirálynõje, míg a fér-
fiaknál Dzsida Tamás,
szintén a Szentendre-
Észak bajnoka.

A korfball sportért 
legtöbbet tett személy

Turchányi Miklós, aki
2008-ban az Óbudai
Korfball Klub jelöltje-
ként a Magyar Korfball
Szövetség alelnöke lett.

Az év játékvezetõje:
Elekes Tamás.

Az év utánpótlás játé-
kosai: Vaszkó Diana
(Karinthy Gimnázium)
és Beöthy Álmos (Kis-
pesti Waldorf).

Felnõtt korfball baj-
nokságok végeredmé-
nye

Az NBI 
végeredménye
1. Szentendre-Észak
(Szentendrei Korfball
Klub).
2. NagyKenguruk (Bu-
dapesti Korfball Klub).
3. MAFC.
4. Óbuda-Maximus
(Óbudai Korfball
Klub).
5. Lusta Villám (ELTE-
BEAC).
6. Gödöllõi Korfball
Klub.
7. NTE (Nemzeti Torna
Egylet).

Az NBI/b 
végeredménye
1. 1908 SZAC KSE.
2. Kiskenguruk (Buda-
pesti Korfball Klub).
3. PSK (Püspökmajori
Sport Klub).
4. TFSE.
5. Sárga Angyalok
(Szentendrei Korfball
Klub).
6. MAFC.
7. Óbuda-Spiritus
(Óbudai Korfball
Klub).
8. Lusta Villám 2.
(ELTE-BEAC).

Óbudai gólkirály 

Értékes negyedik hely a korfball döntõk napján

Mint sok éve már, idén is
május 16-án rendezték az
Óvodás Sportnapot a Bárczi
óvoda és tagintézményei
szervezésében, melyet
évek óta nagy érdeklõdés
kísér, színesíti a lakótelepi
családok életét. 

Több száz sportolásra
vágyó gyermek és

szüleik próbálhatták ki

ügyességüket, gyorsasá-
gukat a családi futásban,
célba dobásban, kerékpá-
rozásban, valamint duat-
lon versenyszámban.

A programot ugráló-
vár, arcfestés, változatos
kézmûves foglalkozások,
valamint különbözõ
sporteszközök kipróbálá-
sa egészítette ki. Az ese-
ményt tombolahúzás zár-

ta, így az a család sem tá-
vozott üres kézzel, aki
ebben az esztendõben
nem állhatott a dobogóra.

Köszönet az óvodák
dolgozóinak a nagysza-
bású rendezvény szerve-
zéséért és lebonyolításá-
ért, ezzel is megalapoz-
va az egészséges élet-
módot, a mozgás meg-
szerettetését.

Családi  sportnap a pünkösdfürdõi hajókikötõnél

Rédli András, a Budapesti
Mûszaki Fõiskola (BMF)
hallgatója - a márciusi hei-
denheimi férfi párbajtõr vi-
lágkupán elért aranyérme
után - bronzérmet szerzett
május 10-én a férfi párbaj-
tõrözõk párizsi világverse-
nyén, a Monal Kupán.

A n e g y e d -
döntõben

András a német
Jörg Fiedlert
verte meg
13:12-re, majd
a korábbi hei-
denheimi világ-
kupán felálló
helyzet állt elõ:

ismét honfitársával,
Boczkó Gáborral kellett
megküzdenie a fináléba
jutásért. Boczkó 15:5-re
nyert, így András a dobo-
gó harmadik fokára áll-
hatott a francia Ulrich
Robeiri mellett.

A párizsi Monal Kupán
elért bronzérem igen

nagy eredmény,
hiszen 169 indu-
ló közül nyerte
el a harmadik
helyezést, így
Európa második
legrangosabb
versenyén sike-
rült ismét dobo-
góra állnia.

Férfi párbajtõr 

Bronzérem Párizsban 
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Itt te is lehetsz
bajnok!

Sportsikerek, szép kör-
nyezet, jó társaság vár.
Jelentkezz kajakozni,
kenuzni! A BKV Elõre
Kajak-Kenu Szakosztá-
lya vár minden sportolni
szeretõ és úszni tudó fi-
atalt. (Jelentkezés:
Kluka Rita 06-30-347-
8944, Selmeczi Gábor
0 6 - 3 0 - 2 8 5 - 2 0 9 6 .
www.bkveloresc.hu)

Lábtenisz
Az OBSITOS Sport Egye-
sület lábtenisz edzést hir-
det 8-12 éves fiúknak és
lányoknak. (A részletekrõl
érdeklõdni lehet Dénes
Kálmánnál a 06-30-919-
6906-as számon,
denes.kalman@zmne.hu)

Gaál Pál, az óbudai szék-
helyû Budapesti Mûszaki
Fõiskola Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karának
másodéves hallgatója
rendre dobogóra áll az or-
szágos gokart bajnoksá-
gokon. 

I dén minden alkalom-
mal sikerült az elsõ

három közé kerülnie. A
két kecskeméti verse-
nyen III. helyezést ért
el, legutóbb a Pannónia-
Ringen pedig a II. helyet
sikerült megszereznie. 

Az autó- és motorver-
senyzés náluk szinte
családi hagyomány, hi-
szen édesapja, id. Gaál
Pál 14 magyar bajnoki

gyõzelmet tudhat magá-
énak. Az ifjabbik Gaál
2005-ben kezdte gokar-
tos pályafutását a ma-
gyar bajnoki futamsoro-
zatban, a CRG Gokart
SE csapatában. Ekkor
indult elõször az Orszá-
gos Bajnokságon Rotax
Max kategóriában. Az
évad végi összesítésben
22 versenyzõ közül a
IX. helyezést érte el. 

Immár több tapaszta-
lattal rendelkezve 2006-
ban a VII. helyig jutott.
2007-ben kategóriát vál-
tott - Rotax DD2-re -,
mely meghozta gyümöl-
csét, hiszen az év végi
összesítésben az elõkelõ
III. helyet sikerült elérnie. 

A 2008-as év újabb vál-
tozást hozott, az Energy
színeiben folytatta a ver-
senyzést, Rotax DD2 ka-

tegóriában. Ebben az
évadban a nagy küzdel-
mek ellenére is sikerült a
dobogó III. fokára állnia.

Gokartban dobogós

A III. kerületi TUE nõi labdarúgó-csapata füves és mûfüves pályákkal, szép környezet-
ben, jó hangulattal várja lányok és hölgyek jelentkezését. Edzések: hétfõn, szerdán,
pénteken 15.30 órától a Kerület pályán, Kalap utca 1. (Érdeklõdni Pintér Patrik edzõ-
nél lehet a 06-70-866-7817-es telefonszámon.)

Nõk a futballpályán

Rendkívül eredményesen
szerepelt az Óbudai Well-
ness és Diáksport Egyesü-
let Aerobik Szakosztálya
az Aerobik Magyar Kupa
versenysorozatban.

A z egyesület után-
pótlás korú ver-

senyzõi a Magyar Kupa
harmadik fordulójában
összesen 6 érmet és
négy V. helyezést sze-
reztek. Ezzel az ered-
ménnyel Sinkó Andrea

és Sipos Mónika tanítvá-
nyai Budapest legered-
ményesebb utánpótlás
szakosztályaként zárták
a szezont.

Csak hab a tortán,
hogy  felnõtt korosztály-
ban Cserdi Zsófia és
Kangyal Réka négy tár-
sukkal csoport kategóri-
ában ezüstérmes lett, ez-
zel jogot szerezve a no-
vemberi libereci Aero-
bik Európa-bajnokságon
való részvételre.

Aerobikban Budapest legjobbjai

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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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

Donáth László, a 4.
számú választókerület
(Békásmegyer-Csillag-
hegy) országgyûlési
képviselõje, minden hó-
nap elsõ szerdáján, 17-
tõl 19 óráig várja foga-
dóórájára a lakosokat a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házba (Csobánka
tér 5.).
Dr. Orosz Sándor, az
óbudaiak országgyûlési
képviselõje, az ország-
gyûlés ülésezésének
idõszakában, minden
héten csütörtökön, 17-
tõl 19 óráig fogadóórát
tart. Helyszín: Magyar
Szocialista Párt III. ke-
rületi irodája, a Mókus
utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája• Dr. Pethõ László ügyvéd júliusban és augusztusban nem tart jogsegélyt.

• Dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek júliusban és augusztusban

szüneteltetik jogi tanácsadásukat.

• Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd augusztusban szünetelteti az ingyenes jogi

tanácsadását.

• 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.

• Az ingyenes jogi tanácsadás a nyári idõszakban szünetel. A következõ jo-

gi tanácsadás szeptember elsõ csütörtökén (szeptember 3-án) lesz 17-tõl 19

óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõze-

tes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.)

• Az ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás a nyári idõszak-

ban szünetel. A következõ tanácsadás szeptembertõl minden páros hét

csütörtökén 17-tõl 19 óráig lesz az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus

utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

A kerületben élõ polgárok
napi idõbeosztásához jobban
igazodva, hétfõnként 19 órá-
ig fogadják az ügyfeleket a
polgármesteri hivatalban. 

A polgármesteri hiva-
tal általános ügy-

félfogadási rendje:
Hétfõn: 14-19 óráig.
Kedden: nincs.
Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-12 óráig.
Pénteken: nincs.
Az igazgatási fõosztály
okmányiroda és ügyfél-
szolgálati osztály ügy-
félfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iro-
da (az útlevél és parko-
lási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek kivé-
telével) nyitva tartása:
Hétfõn: 8-19 óráig.
Kedden: 8-18 óráig.
Szerdán: 8-18 óráig.

Csütörtökön: 8-18 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.
Az okmányiroda és a bé-
kásmegyeri okmányiroda,
valamint az útlevéllel és
parkolási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek ügyfél-
fogadási rendje:
Hétfõn: 10-19 óráig.
Kedden: 8-14 óráig.
Szerdán: 8-14 óráig.

Csütörtökön: 8-14 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató
fõosztály ügyfélszolgá-
lati irodájának ügyfélfo-
gadási rendje:
Hétfõn: 9-19 óráig.
Kedden: 8-16 óráig.
Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-16 óráig.
Pénteken: 8-12.30 óráig.

Ügyfélbarát nyitva tartás

A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda
(1039 Budapest, Zipernowsky Károly utca 2. Telefon: 243-8427. Tel./fax: 454-
7200, e-mail: ziper-o@kszki.obuda.hu) A pályázattal meghirdetett munkakör
megnevezése: 1 fõ fejlesztõpedagógus. Feladatkör megnevezése: óvodáskorú
gyermekek speciális fejlesztése. Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú vég-
zettség; büntetlen elõélet. A pályázatnál elõnyt jelent: gyógypedagógiai, ill. speci-
ális gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott szak-
mai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt. A kinevezés határozatlan idõre szól (3 hónapos
próbaidõvel). Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2009. augusztus 12. A pályázat elbírálásának határideje: augusz-
tus 24. Az állás betöltésének ideje: szeptember 1. Ügyintézõ: Stefán Mariann.

Fejlesztõpedagógusi állás

Gyógyíthatatlan betegek
ápolását segíti önkéntesként
Dobó Kata és Csányi Sándor.
Sokak számára talán megle-
põ, hogy a két közismert szí-
nész miért vállal ilyen nehéz
feladatot. 

Az indíttatásról mind-
ketten beszélnek az

interneten közzétett kis-
filmben. Dobó Kata nagy-
mamája daganatos beteg-
ként került a Magyar
Hospice Alapítványhoz, a
színésznõ ekkor találko-
zott azzal a gondoskodás-
sal, törõdéssel, amit a
szervezet orvosai, ápolói
és önkéntesei nemcsak a
betegnek, hanem a család-
nak is megadnak. Ekkor
döntötte el, hogy õ is ön-
kéntesként segíti az alapít-
vány munkáját. 

Csányi Sándor szintén
egy közeli hozzátartozója
elvesztésekor határozta el,
hogy szeretne segíteni a be-
tegeken és idõseken, ezért
csatlakozott a Magyar
Hospice Alapítványhoz.
Mindketten rendszeresen
látogatják a Kenyeres utcai
Budapest Hospice Házat. 

(www.hospicehaz.hu) 

Kisfilmek
az emberi

méltóságért 
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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: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179.
Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

PROFI TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET!

Megbízható, minõségi szolgáltatás,
precíz elszámolás.

1994-óta Óbuda-Békásmegyeren!
Katona Ingatlan Kft. 
Tel.: 06/20-49-79-959

www.katonaingatlan.atw.hu 

FOGYNI vágyók 
és DOHÁNYOSOK figyelem!

Szénhidrátról és dohányzásról leszoktató
kezelést tartunk 2009. 07. 27-én
Budapest, III. Torma Károly 11. (Római
lakótelep) alatt. A kezelés ára: 3000 ill.
6000 Ft. Bejelentkezés szükséges! 

Tel.: 06-30-682-1894

• A Vackor Óvoda (1036 Bp., Árpád fejedelem útja 60. Telefonszám: 388-
6753) 1 fõ, 8 órás dajka munkakör betöltésére hirdet állást, 2009. augusz-
tus 24-tõl, határozott idõre, 4 hónapos próbaidõvel. Szükséges okmá-
nyok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány (3 hó-
napnál nem régebbi); iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (minimum
8 általános iskola); egészségügyi kiskönyv. Feltétel: egészségügyi alkal-
masság. Elõnyt jelent a munkakör betöltésénél óvodai gyakorlat, dajkai,
szakmai végzettség vagy érettségi. A pályázat benyújtásának módja: pos-
tai úton a fenti címre. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizonyítványok másola-
ta; elérhetõség megjelölése. A pályázat benyújtásának határideje: a meg-
jelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás: 15 napon belül. Bérezés: a közal-
kalmazotti illetménytábla szerint.
• A Vackor Óvoda (1036 Bp., Árpád fejedelem útja 60. Telefonszám: 388-
6753) 1 fõ, 4 órás dajka munkakör betöltésére hirdet állást, 2009. augusztus
24-tõl, határozatlan idõre, 4 hónapos próbaidõvel. Szükséges okmányok:
részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál
nem régebbi); iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (minimum 8 általá-
nos iskola); egészségügyi kiskönyv. Feltétel: egészségügyi alkalmasság.
Elõnyt jelent a munkakör betöltésénél óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai vég-
zettség vagy érettségi. A pályázat benyújtásának módja: postai úton a fenti
címre. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizonyítványok másolata; elérhetõség
megjelölése. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 30. Elbírálás:
15 napon belül. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint.

Dajkák felvétele
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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 pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori

Óvoda Mosolygó Tagóvoda (1039 Budapest, Kelta

utca 8.Telefon: 250-4631.Tel./fax.: 454-7210. E-mail:

kelta-o@kszki.obuda.hu). A pályázattal meghirdetett

munkakör megnevezése: dajka. Pályázati feltételek:

dajka vagy pedagógiai asszisztens (esetleg egész-

ségügyi) szakirányú végzettség. A pályázatnak tar-

talmaznia kell: önéletrajzot; végzettséget tanúsító ok-

iratok másolatait; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány; egészségügyi alkalmassági igazolást.

A kinevezés határozott idõre szól, hosszan tartó tá-

vollét idejére, 3 hónapos próbaidõvel. Illetmény és

egyéb juttatások a Kjt.szerint.A pályázat benyújtásá-

nak határideje: a pályázat megjelenését követõ 10

nap, de legkésõbb 2009. július 29-e, a fenti címre.Az

állás betöltésének ideje: 2009. augusztus 13.

Álláspályázat

TAKARÍTOTTÁK A KERÉKPÁRUTAT. A Magyar Kerékpáros
Klub Észak-budai Területi Szervezetének tagjai, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával, Óbuda
bicikliútjait takarították nemrégiben. Sok helyütt levág-
ták a kerékpárútra benyúló aljnövényzetet is

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A„Braunhaxler” Egyesület kirándulást
szervez Tolna-Gemenc-Györkönybe,

augusztus 8-án és 9-én. Részletes program és
jelentkezés július 25-ig Neubrandt Olginál a
06-30-221-4938-as telefonszámon. (A terve-
zett kirándulásról, az egyesület programjai-
ról a http://web.rubicom.hu/braunhaxler
honlapon olvashatnak.)

Kirándulás Gemencre
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