
Az Állami Számvevõszék közreadta véle-
ményét a kormány jövõ évi költségvetési
javaslatáról.

Az önkormányzat második alkalommal
rendezi az Óbudai Civil és Nemzetiségi
Napot november 29-én az ÓKK-ban.

Az irodalmi, mûvészeti folyóirat legfris-
sebb száma teljes egészében a III. kerü-
letrõl szól.21

Megjelent a Napút óbudai száma

11
II. Civil és Nemzetiségi Nap
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Megsarcolt önkormányzatok

Ugye, nem felejtették
még el dr. Faragó

Sándort, az óbudai gyer-
mekorvost, aki a csellen-
gõ, veszélyeztetett fiata-
lokat akarta megmenteni
a drogtól, alkoholtól, bû-
nözéstõl az aktív sporto-

lás, az asztalitenisz útján?
Rá emlékeztek az október
17-ei pingpongverseny-
nyel a Szent Margit Ren-
delõintézetben, ahol eb-
bõl az alkalomból szûrõ-
és sportnapot rendeztek. 

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

A gazdasági válság és a szûkös költségvetés ellenére 33 millió forintot különített el a kaszásdûlõi lakótelepen lévõ Szérûskert utcai bölcsõde
felújítására a képviselõ-testület. Az épület teljes rekonstrukciója a közelmúltban fejezõdött be.                                                    CIKK A 3. OLDALON

33 milliót fordítottak a gazdasági válság ellenére a beruházásra

Megújult a Szérûskert utcai bölcsõde

Emléktábla a Pingpongdokinak
Ismét teljes hosszában

járható október 12-tõl a
budai alsó rakpart. Mindez
azt jelenti, hogy a jelenleg
még lezárt, nagyjából 600
méter hosszú szakaszt is
megnyitják az autóforga-
lom elõtt. Hétvégenként és

az éjszakai órákban folyta-
tódnak a rakpartszélesítés
befejezõ munkálatai an-
nak érdekében, hogy a for-
galmas hétköznapokon za-
vartalanul lehessen autóz-
ni a teljes budai alsó rak-
parton. RÉSZLETEK A 6. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. Kö-
vetkezõ számunk no-
vember 17-én, kedden
jelenik meg! 

Végig járható a budai alsó rakpart TERVPÁLYÁZAT. A Flóri-
án tér jövõbeni megjelené-
sét és funkcióját is befo-
lyásolhatja, ha kitölti a
Studio Metropolitana kér-
dõívét. FELHÍVÁS A 6. OLDALON

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

Az Állami Számvevõszék
(ÁSZ) kialakította vélemé-
nyét a Magyar Köztársaság
2010 évi költségvetési ja-
vaslatáról. Az önkormány-
zatokra vonatkozó elemzés-
bõl az alábbiakban közlünk
összeállítást.

Nem volt megismer-
hetõ teljes körûen a

forráscsökkentést meg-
alapozó, a kötelezõ ön-
kormányzati feladatok
csökkenését alátámasztó
intézkedések (jogsza-
bályok) szakmai indo-
kolása, illetve ezek ön-
kormányzatokra gyako-
rolt hatását bemutató hát-
térszámításai.

… étkezési normatíva
17 milliárd Ft csökkentését
a saját bevételek növeke-
dése ellensúlyozta volna.
Ehhez a Gyvt. módosításá-
val számoltak, mely sze-
rint a közétkeztetésben a
térítési díjban a nyers-
anyagköltségen felül 2010.
január 1-jétõl a rezsikölt-
ség maximum 50 %-a is
felszámítható.

… a Gyvt. ilyen módo-
sítása nem szerepel. Így
pedig e tétel is forráskivo-
násnak minõsül. (Az ÁSZ
a magasabb térítési díj be-
szedését, ezáltal a támoga-
tás-kiesés ellensúlyozását
bizonytalannak ítélte.)

A szociális ellátásokat
érintõ 10,3 Mrd Ft forrás-
mérséklést az idõskorúak
nappali ellátásánál a fel-
adat szûkítésével - a jel-
zõrendszeres házi segít-
ségnyújtásnak az önkor-
mányzatok kötelezõ fel-
adatai közül, az étkezte-
tésnek az idõsek nappali
ellátásából történõ kikerü-

lésével - járó támogatás-
csökkentés a korábbi ...
Az önkormányzatok a he-
lyi igényeknek megfele-
lõen alakíthatják a szociá-
lis alapszolgáltatások kö-
zött a szociális étkeztetés,
a házi segítségnyújtás és
az idõskorúak nappali in-
tézményi ellátását. 

Ahelyi önkormányza-
tok feladatai és forrásai
közötti összhang a létre-
jött feladat- és hatásköri
modellben folyamatosan
romlott, ezért az önkor-
mányzatok az elõreme-
nekülés szándékával nö-
vekvõ mértékben vettek
fel hitelt, bocsátottak ki
kötvényt, valamint növe-
kedett a mûködésképtelen
helyi önkormányzatok
egyéb támogatása iránti
igény.

A 2010. évi javaslat ki-
alakításánál - a báziskor-
rekción túl - az önkor-

mányzati támogatáso-
kat a kedvezményes ét-
keztetés támogatásánál
17 milliárd Ft-tal és to-
vábbi különbözõ jogcí-
meken 76,7 milliárd Ft-
tal csökkentették.

Egyenlegében az ön-
kormányzatok központi
költségvetési támogatása
a 2010. évi költségvetési

javaslat szerint a 2009.
évi országgyûlési elõi-
rányzathoz viszonyítva
162,5 milliárd Ft-tal (12,6
%-kal), a bázishoz képest
72,7 milliárd Ft-tal (6,1
%-kal) csökken.

A költségvetési javaslat
nem tartalmaz elõirány-
zatot … a belterületi köz-
utak szilárd burkolattal
való ellátásának és felújí-
tási munkálatainak, a
belterületi vízrendezési
célok, a sportlétesítmé-
nyek felújításának és a
szegregált lakókörnyeze-
tek felszámolásának foly-
tatására a normatív hoz-
zájárulások csökkennek. 

A szociális alapszolgál-
tatások közül az étkezte-
tés, a házi segítségnyúj-
tás, valamint az idõsott-
honi ellátás után járó nor-
matívák jövedelemvizs-
gálaton alapuló differen-
ciálása megszûnik. A szo-

ciális étkeztetés esetében
a tervezett normatíva a
2009. évi legalacso-
nyabb differenciált nor-
matívához viszonyítva
(64 000 forint/fõ) az át-
lagosnak megfelelõen
13 %-kal, a házi segít-
ségnyújtás igénybevételé-
nél kismértékben (3 %-
kal) csökken. Legerõtelje-
sebb a normatíva csökke-
nése az idõsek nappali el-
látásánál, az elõzõ évinél
39 %-kal alacsonyabb. 

Az idõsek nappali ellá-
tását biztosító normatíva
jelentõs mértékû csök-
kenése a szaktárca indok-
lása szerint összefügg a
feladatok csökkenésével.
A Szoctv. módosítására
vonatkozó javaslat szerint
az idõskorúak nappali el-
látása esetében az étkezte-
tés megszervezése nem
kötelezõ. 

A szociális szolgáltatási
normatívák csökkenésé-
vel egyidejûleg az intéz-
ményi térítési díj emel-
kedik. A fenntartó önkor-
mányzatoknak kötelessé-
ge intézményeik bizton-
ságos mûködtetése, ehhez
a központi források csök-
kenése miatt nagyobb
arányban kell egyéb for-
rásokat bevonniuk. 

A gyermekgondozási
segély idõtartamának 3

évrõl 2 évre történõ le-
csökkentése miatt, és a
nõi foglalkoztatás bõví-
tése érdekében már a jö-
võ évben dinamikusan
kell növelni a kisgyer-
mekek napközbeni ellá-
tási férõhelyeinek szá-
mát, ami részben az eu-
rópai uniós forrásokból
megvalósuló bölcsõdei
férõhelybõvítéssel ...

Jelentõs mértékben vál-
tozik az óvodai, iskolai
és kollégiumi szervezett
kedvezményes étkezte-
tés normatív hozzájáru-
lása, amely a tervezet sze-
rint 65 %-kal (17 milliárd
forinttal) csökken. A vál-
toztatás nem érintette vol-
na az önkormányzatok
forrásait, ugyanis a Gyvt.
tervezett módosításával az
intézményi étkezést
igénylõk térítési díja fel-
emelhetõ lett volna a
nyersanyag érték plusz a
rezsiköltség maximum 50
%-a áfával növelt mérté-
kéig. Az ÁSZ helyszíni
vizsgálat lezárását követõ-
en vált ismertté a Magyar
Köztársaság 2010. évi
költségvetését megalapo-
zó egyes törvények mó-
dosításáról szóló törvény-
javaslat. Ebben a Gyvt.
módosítása nem szerepel.
Az ÁSZ a magasabb térí-
tési díj beszedését, ezáltal
a támogatáskiesés ellen-
súlyozását mindenképpen
bizonytalannak ítéli. Így
pedig e tételt is egyértel-
mûen forráskivonásnak
kell minõsíteni.

ÁSZ vélemény a kormány költségvetési javaslatáról 

Megsarcolt önkormányzatok

VITTÉK A KRUMPLIT. Kedvezményes, pártoktól független burgonyavásárlási akciót rendezett
az önkormányzat október 15-én és 16-án Óbuda-Békásmegyer kilenc pontján. A kisnyugdíja-
sok és a szociálisan rászorulók családonként egy zsák, azaz 18 kilogramm krumplit vásárol-
hattak 300 forintért. A két nap alatt 20 ezer zsák burgonyát vittek haza a polgárok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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H osszú évek óta vár-
juk, hogy az intéz-

mény felújításon essen
át, a rekonstrukció négy
hónapja alatt a gyerekek
a Solymár utcai bölcsi-
ben voltak „albérletben”
- mondta az október 22-
én tartott avatón Tárno-
ki Erzsébet, az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék in-
tézményvezetõje. Hoz-
zátette: az 1980-as évek
közepén emelt épület
teljes felújításon esett
át, beleértve a konyhát
és a mosdót is, valamint
a nyílászárók cseréjét. A
12 kerületi bölcsõde kö-
zül ez az intézmény
módszertanilag kijelölt,
ami azt jelenti, hogy
képzés is folyik, vala-
mint jól mûködõ játszó-
csoporttal rendelkeznek. 

Bús Balázs polgár-
mester köszönetet mon-
dott a III. kerületi képvi-
selõ-testületnek, amiért
a jelenlegi nehéz gazda-
sági helyzetben 33 mil-
lió forint forrást biztosí-
tott a felújításra. A kerü-

let korábban pályázatot
nyújtott be a rekonstruk-
cióra, eredménytelenül.
A beruházás ennek elle-
nére halaszthatatlan
volt, az épület állapota
már-már az intézmény
mûködõképességét ve-
szélyeztette - tette hoz-
zá. A polgármester em-
lékeztetett arra, hogy a
kerületben lévõ bölcsõ-

dék, óvodák a lakótele-
pekkel együtt épültek,
azóta megérettek a fel-
újításra. 

A polgármester ki-
emelte, hogy Óbuda-
Békásmegyeren 730
bölcsõdei férõhely áll
rendelkezésre, ami fõ-
városi szinten is kiemel-
kedõ szám. A most fel-
újított Szérûskert utcai

bölcsõdében 40 férõhe-
lyet, valamint 20 fõs ját-
szócsoportot alakítottak
ki, utóbbi nagy segítsé-
get nyújt a gyerekek
bölcsire való felkészíté-
sében. 

Pintácsi Viki énekes-
nõ, háromgyermekes
anyuka, akinek gyerme-
kei a kerület bölcsõdéjé-
be járnak, úgy vélte, az
intézményekre manap-
ság igen nagy szükség
van, hiszen a családok-
ban a nõk, anyák fizeté-
se is nélkülözhetetlen.

Mint mondta, a város-
rész szerencsés abból a
szempontból, hogy nagy
a gyerekszám, „mi pe-
dig, édesanyák, tudjuk,
hogy a jó pedagógus
mellett a legfontosabb,
hogy a gyerek biztonsá-
gos és szép környezet-
ben legyen, amíg nincs
velünk” - hangsúlyozta. 

Szûcs Viktória, a Böl-
csõdei Dolgozók De-
mokratikus Szakszerve-
zetének elnöke úgy fo-
galmazott: a gazdasági
válság idején nagy do-
log, hogy sikerült ekko-
ra támogatást kilobbizni
a felújításra. Minden re-
konstrukció és építés
egy-egy újabb lépést je-
lent a családok felé. Rá-
mutatott: szakszerveze-
tük mindent megtesz
azért, hogy a bölcsõdei
normatíva ne csökken-
jen, azt legalább az inf-
láció mértékével emel-
jék, és minél kisebb el-
vonás érje az önkor-
mányzatokat. Fontosnak
nevezte a bölcsõdei dol-
gozók anyagi megbe-
csülését is, õk ugyanis
25 év munka után is
csak nettó 80 ezer forin-
tot visznek haza. 

33 milliót fordítottak a gazdasági válság ellenére a beruházásra

Megújult a Szérûskert utcai bölcsõde

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a la-
kosságot, hogy november 3-tól december 3-ig a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben, a hi-
vatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II.
em. 38/A.)
Budapest III. kerület, Duna -23790/8 hrsz. Pók utcai
átemelõ déli határa-23152/297 déli határa és nyu-
gati határa-Városfal utca-Római út-23152/295
északi határa-Szentendrei út-Zsófia utca-az Arany-
hegyi úttól 150 méterrel keletre északi irányú vonal-
a 22672/4 hrsz. északi határa-Aranyhegyi út-
Aranyvölgy utca-Bécsi út-városhatár-Solymárvölgyi
út-Harsánylejtõ-(20039/2) hrsz.-20039/8 hrsz.-
20039/7 hrsz. délnyugati és délkeleti határa-
(20023/6) hrsz.-(20023/10) hrsz.-Bécsi út-(21945)
hrsz.-temetõ északi határa-Pomázi út-Törökkõ ut-
ca-Kunigunda útja-Vasúti töltés déli oldala-19622/5
hrsz-19422/2 hrsz.-Keled utca-vasúti töltés deltája-
Gázgyár utca-Duna által határolt területre vonatko-
zó övezeti terv módosítás
megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ övezeti terv módosítás

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Civil és Turisztikai Szolgáltató Irodá-

ja levelezõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek számára.

Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk,

hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendsze-

rünkön keresztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket

érintõ egyéb hasznos információkról.

Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, szíveskedjenek jelezni Tófejy Éva

csoportvezetõnek, a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Tudósítás az ülésterembõl

A karácsonyi támogatások összegének megállapí-
tása, a Baptista Szeretetszolgálat élelmiszersegély
programjának támogatása, önkormányzati lakások
egy részének eladása, együttmûködési megállapo-
dás kötése a Mozgáskorlátozottak Országos Szö-
vetségével - ilyen, és ehhez hasonló nagyságrendû
ügyekrõl döntött többek közt a képviselõ-testület
október 21-ei ülésén. 

Napirend elõtti Mihalik Zoltán, az
MSZDP-frakció vezetõje rendkívüli beje-

lentést tett: képviselõcsoportjának tagjai füg-
getlenként folytatják munkájukat. 

Elsõként az üzletek éjszakai nyitva tartásá-
nak rendjérõl szóló rendeletet módosították a
képviselõk 26 igen és 7 ellenszavazattal. (Ren-
delet szövege a 26. oldalon.) Atovábbiakban a
parkolás biztosításának módjáról, parkolóhely
építési kötelességrõl és annak megváltásáról
szóló rendeletet 29 jóváhagyó és 4 tartózkodó
szavazat mellett fogadták el. 

Elsõ fordulóban tárgyaltak az önkormányza-
ti lakások elidegenítésének egyes feltételeirõl
szóló rendelet módosításáról. Puskás Péter, a
terület felelõs al-
polgármestere ki-
fejtette: nagy hor-
derejû kérdésrõl
van szó. Az ön-
kormányzati la-
kásvásárlásról
szóló, korábban
elrendelt morató-
rium felülvizsgá-
latát tartják szük-
ségesnek. A hely-
hatóság lakásgaz-
dálkodási kon-
cepciója ugyanis
hosszú idõn át célul tûzte ki a vételi joggal nem
érintett lakásállomány megõrzését, lehetõség
szerint a lakásszám bõvítését. A jelenlegi hely-
zetben azonban részben források teremtése, il-
letve a kiadáscsökkentés igénye miatt szüksé-
gessé vált a lakásgazdálkodással kapcsolatos,
korábbi elvek átgondolása. A polgármesteri hi-
vatal jelenleg mintegy 700 lakásvásárlási
igényt tart nyilván, mely az elõvásárlási jog
alapján biztosíthat tulajdonhoz jutást. Jelenleg
3500 lakás van az önkormányzat birtokában,
melynek egy részét szociálisan rászorulóknak
ad bérbe. Mint tulajdonos, az önkormányzat
„dönti el”, mely lakásait értékesíti, a lakástör-
vény érvényesítése mellett. 

Az alpolgármester hangsúlyozta: nem lenne
célszerû, és nem is szerepel a tervek közt elide-
geníteni a lakásállomány azon részét, melyet
szociális szempontok alapján, határozott idõre
ad bérbe a helyhatóság, valamint a 10 éven be-
lül épült épületekben lévõ lakásokat és azokat
az ingatlanokat, melyek kizárólagos önkor-
mányzati tulajdonban vannak. Az eladható in-
gatlanok esetében kedvezõ feltételek teremté-

sére törekednének a vételár egyösszegû kifize-
tését vállaló bérlõknek és kedvezményezettek-
nek ösztönöznék a vételárhátralék elõtörleszté-
sét, a rövidebb futamidõ vállalását is. A rövi-
debb idõ alatti bevételhez jutás mellett másik
cél, hogy az önkormányzatot terhelõ lakásfenn-
tartási költségek csökkennének. A bevétel egy
részébõl késõbb újabb, korszerûbb, kisebb re-
zsiköltségû lakásokat lehetne vásárolni. - Az ör-
dög a részletekben rejlik, mindemellett lénye-
gében egyetértünk az elképzeléssel - szögezte
le Páll Attila, az
SZDSZ-frakció
vezetõje, hozzá-
téve: a jelenlegi
piaci viszonyok
nem feltétlenül
kedveznek a terv
megvalósításá-
nak. Az elképze-
lés algoritmusát
ettõl függetlenül
már most érde-
mes tisztázni.
Képviselõcso-
portja nevében
kijelentette: a nem szociális, rászorultsági ala-
pon megállapított bérleti díjakat - ahogy fogal-
mazott - piaci alapúvá kellene tenni. 

Mihalik Zoltán, a független képviselõcso-
port vezetõje sza-
vaiból kiderült,
nincsenek meg-
gyõzõdve arról,
hogy a jelenlegi
gazdasági hely-
zetben kivitelez-
hetõ az elképze-
lés. Emellett ne-
hezen megállapít-
ható a rászorult-
ság alapján kije-
lölt kedvezmé-
nyezetti kör. Min-
denképpen hosz-
szabb, alapos, a lakbérekre is kiterjedõ felül-
vizsgálatot javasolnának. 

Atestület végül 30 támogató vokssal, 1 ellen-
szavazattal és 2 tartózkodással II. fordulós tár-
gyalásra alkalmasnak találta a rendeletet.

Terítéken a szociális kérdések
Egyhangúlag támogatta a testület a Bap-

tista Szeretetszolgálat Alapítvány szerve-
zésében megvalósuló élelmiszersegély-
programot, a kerületi rászorulók részére.
(Cikk „Élelmiszersegély-programmal a
rászoruló lakosokért” címmel a 11. ol-
dalon.) A közfoglalkoztatás szervezésének
átalakítását 31 igen és 1 tartózkodás mel-
lett fogadták el. 

A következõ öt napirendi pontot Bús Balázs
polgármester terjesztette elõ. 

Egy tartózkodást leszámítva jóváhagyták
együttmûködési megállapodás kötését a Moz-
gáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségével. 

Kelemen Viktória (Polgári-frakció), a
szociális bizott-
ság elnöke el-
mondta: a támo-
gató szolgálta-
tást az önkor-
mányzat tovább-
ra is saját szol-
gálat fenntartá-
sával biztosítja,
melynek mû-
ködtetésére fi-
n a n s z í r o z á s i
szerzõdést kötött
három évre a
Foglalkoztatási
és Szociális Hivatallal. A kerületben a fo-
gyatékkal élõ lakosság nagy száma azonban
szükségessé teszi más szolgáltató bevonását
is az ellátásba, ezért indokolt a szövetség
munkájának további támogatása, együttmû-
ködési megállapodás kötésével. Mindez az
új finanszírozási rendszerben a pályázatok
elbírálása során elõnyt jelenthet a szervezet
mûködtetésében. 

Ezt követõen egyöntetûen igennel sza-
vaztak a Sotéria Alapítvány pályázaton való
részvételének támogatásáról és az alapít-
vánnyal kötött helyiségbérleti-szerzõdések
meghosszabbításáról. Mint ismeretes, az
alapítvány pszichiátriai betegek nappali el-
látását biztosítja az önkormányzattal kötött
szerzõdés alapján. 

Szintén egyhangúlag határozott a testület
a szociális és munkaügyi miniszter által a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtást mû-
ködtetõ szolgáltatók befogadására és állami
támogatására, illetve a szociális foglalkoz-
tatást végzõ fenntartók befogadására és ál-
lami támogatásra kiírt elõminõsítõ pályáza-
tokon való részvételrõl. Ennek lényege: a
vonatkozó törvény értelmében a jelzõrend-
szeres házi segítségnyújtás biztosítása az
önkormányzatok kötelezõ feladata. E szol-
gáltatás a saját otthonukban élõ, rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelõ használatára
képes személyek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülõ krízishelyze-
tek elhárítását garantálja. Az önkormányzat
e lehetõséget 2005-tõl az Óbudai Gondozá-
si Központon keresztül, 40 kihelyezett jel-
zõkészülékkel biztosítja. A szolgáltatást az
állam a központi költségvetésbõl eddig nor-
matív állami hozzájárulás útján finanszíroz-
ta. Jövõ évtõl azonban a jelzõrendszeres há-
zi segítségnyújtás nem lesz a települési ön-
kormányzatok kötelezõen ellátandó felada-
ta, így a továbbiakban normatív támogatás

Még több támogatás a rászorulóknak
- szigorú költségvetés mellett
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sem igényelhetõ hozzá. A szolgáltatók tá-
mogatására pályázati forrást biztosít az ille-
tékes minisztérium. Az elõminõsítõ pályá-
zatot ehhez idén november 6-ig kell benyúj-
tani. A döntést ez indokolta. 

Karácsonyi támogatások
Az idén adható karácsonyi segély össze-

gét fejenként 6 ezer forintban határozta
meg a testület. Ez fedezi az igényeket, hi-
szen idén 10 millió forint áll rendelkezésre
a költségvetésben e célra a szociálisan rá-
szorulók számára. Az önkormányzati in-
tézmények költségvetésébe, karácsonyi tá-
mogatására 12 millió forintot emeltek be,
egyhangú döntéssel. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
hidegétel osztásához igényelt támogatási
kérelmét ugyancsak egyöntetûen szavaz-
ták meg a képviselõk. A szolgálat novem-
ber elejétõl március közepéig hosszú évek
óta végez hidegétel-osztást, elsõsorban
hajléktalanok körében. Az ételosztást az
elmúlt években az Összefogás a Budapesti
Lakástalanokért és Hajléktalan Embere-
kért Közalapítvány támogatta, azonban az
idei évben nem nyújt támogatást a prog-
ramhoz. A szeretetszolgálat ennek ellenére
idén is folytatni szeretné ezt a karitatív te-
vékenységet, ezért fordult segítségért a
képviselõ-testülethez. A szervezetet 360
ezer forinttal támogatja az önkormányzat. 

Óbudai Szociális Díj
A képviselõ-testület 2005-ben alapította a

Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat,
melyet azok kaphatják meg, akik kiemelke-
dõ tevékenységet végeznek a területen, le-
gyen szó természetes személyrõl vagy épp
csoportról. Az elismerést a Szociális Munka
Napján adja át a polgármester. Idén Czöndör

Istvánné, az Óbudai Gondozási Központ
megbízott intézményvezetõ-helyettese lett a
díjazott. 

A továbbiakban a testület jóváhagyta
Szepessy Tamás polgármester-helyettes
elõterjesztéseit,
mely szerint az
Óbudai Rehabi-
litációs és Fog-
lalkoztatási Köz-
pont az önkor-
mányzat támo-
gatásával részt
vegyen egy, az
illetékes minisz-
térium által kiírt
akadálymentesí-
tési pályázaton. 

Egyhangúan
támogatták a
képviselõk, hogy az önkormányzat benyújt-
sa pályázatát a „Kerékpáros-barát település”
és a „Kerékpáros-barát munkahely” elneve-
zésû kiírásokra. 

Hasonló módon hagyták jóvá Szabó
Magdolna alpolgármester elõterjesztését, a
Lát-Kép Egye-
sülettel kötendõ
együttmûködési
megállapodást,
melynek alapján
a szervezet graf-
fiti-mentesíti a
Szentendrei út
85. szám alatti
Óbudai Családi
Tanácsadó és
Gyermekvédel-
mi Központ
épületét. A tisz-
títás megvalósí-
tását az önkormányzat 180 ezer forinttal

támogatja, a Környezetvédelmi Alap
„graffiti-mentesítés” sora terhére. 

Ismét napirendre került az önálló sza-
bálysértési hatóság létrehozásának és mû-
ködésének költségeire vonatkozó felmé-
rés. Jelenleg a III. kerület a II. kerülettel
közösen mûködteti a fent nevezett intéz-
ményt. A vizsgálat arra irányul, költségha-
tékonyabb lenne-e a jövõben önálló ható-
ságot mûködtetnie a városrész vezetésé-
nek. 

Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ ismertetve a
helyzetet kifejtette: megtakarítást elsõsor-
ban azzal érhetnének el, hogy kevesebb al-
kalmazottra lenne szükség az önállósodás
miatt. A mûködtetéshez a III. kerületi Köz-
terület-felügyelet feletti helyiség biztosítá-
sát látta megol-
dásnak. 

Pataki Már-
ton (független),
a pénzügyi bi-
zottság elnöke a
szabálysértési
hatóság ügyekre
vonatkozó pon-
tos kimutatásait,
statisztikai ada-
tait hiányolta.
Azokat a szá-
mokat, melyek-
kel egyértelmû
döntést lehetne hozni, érdemes-e önállóan
vállalnia ezeket a feladatokat a III. kerület-
nek. 

Bús Balázs a
rendelkezésre
álló adatok tük-
rében támogat-
hatónak találta a
szervezet önálló
mûködtetését,
de csak a pontos
köl t ségve tés i
vonzat számítá-
sát követõen. 

A továbbiak-
ban elfogadták a
földterületek,
b e l t e r ü l e t i
telkek és a külterületi mezõgazdasági ren-
deltetésû termõföldek bérleti díj megálla-
pításának felülvizsgálatát.

Felvett napirendi pontként tárgyaltak a
krízislakás alap csökkentésérõl. Tíz lakást
a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel ren-
delkezõ lakosoknak tartott fenn az önkor-
mányzat. Mivel azonban igény nem érke-
zett, a keretet öt lakásra csökkentették.
Szintén felvett pontként tárgyalták, majd
hagyták jóvá a képviselõk a 2009. évi költ-
ségvetésrõl szóló rendelet elõirányzatainak
december 31-ei határnappal történõ felül-
vizsgálatáról és zárolásáról készült jelen-
tést. Végül városfejlesztési megállapodás
kötésérõl határoztak az Újlak Mérnöki Iro-
da Kft.-vel és a Hoffer Magyarország Kft.-
vel a Huszti úton épülõ ALDI- beruházás-
sal kapcsolatban. 

Sz. Cs. 

Mi kilencen, Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer önkormányzati képviselõi beje-
lentjük, hogy megszüntetve MSZDP-s tagságunkat, a továbbiakban független képviselõ-
ként látjuk el a választópolgároktól kapott megbízatásunkat.
Közel két évvel ezelõtt azért léptünk át az MSZP-bõl az MSZDP-be, mert az MSZP he-
lyi és budapesti szervezetében többségbe kerültek azok az erõk, amelyek az elvi balol-
dali politizálás helyett saját hatalmi törekvéseikre használták fel a pártot.
Az elmúlt két év során azzal kellett szembesülnünk az MSZDP-ben, hogy bár e párt
programja és tradíciói a baloldaliság látszatát keltik, sem szervezeti mûködési hatékony-
ságában, sem a vezetést megjelenítõ személyek hitelességében nem alkalmas a balol-
dali gondolkodású emberek képviseletére. Belépésünk után megalakítva az MSZDP ke-
rületi szervezetét sok energiát és idõt áldoztunk a párt szükséges megreformálása érde-
kében, de minden próbálkozásunk kudarcba fulladt a párt országos vezetésének érdek-
telensége és a tagság passzivitása miatt.
Bennünk a baloldali hit és meggyõzõdés semmit nem változott, változatlanul a szociál-
demokrata értékek mentén kívánunk politizálni. Ma mégis úgy ítéljük meg, hogy a mai
magyarországi pártpolitikai palettán nincs ezen értékeket következetesen és hitelesen
vállaló párt.
Ezen okok miatt döntöttünk a független képviselõi státusz mellett.
A továbbiakban is, mint eddig - képviselõi eskünkhöz hûen - Óbuda-Békásmegyer lakói
érdekeinek képviseletét tartjuk legfontosabb feladatunknak.
Óbuda-Békásmegyer, 2009. október 20.

Komáromi Ildikó Kurtán Pál Márkus András
Merkl Gábor Mészáros György Mihalik Zoltán
Pataki Márton Petõ György Szabó Magdolna

Kiléptek az MSZDP-bõl - függetlenként folytatják
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Beruházás – Közlekedés

A Margit hídnál végsõ fázi-
sához érkezett a rakpartszé-
lesítés. A következõ hetek-
ben elkészül az új partfal
kõburkolata, útpadkát, sza-
lagkorlátot épít a kivitele-
zõ, elvégzi a befejezõ mun-
kálatokat. Hogy a környék
közúti közlekedési nehézsé-
gei is enyhülhessenek, az
alsó rakpart eddig még hi-
ányzó útszakaszát megnyi-
tották az autósok elõtt. Újra
teljes hosszában járható te-
hát a budai alsó rakpart.

Ateljes rakpartszélesí-
tés az eredeti tervek

szerint október végén fe-
jezõdött volna be. A kivi-
telezõ azonban felgyorsí-
totta a munkát annak ér-
dekében, hogy a Margit
híd környékén könnyebbé
váljon a közlekedés. Az új
Üstökös utcai csomópon-
tot és a Mozaik utcáig tar-
tó szakaszt szeptember
közepén visszaadták a
forgalomnak. A még hi-

ányzó szakaszt október
12-tõl használhatják az
autósok, egyelõre csak
hétköznapokon.

Annak érdekében
ugyanis, hogy idõköz-
ben a kivitelezés is ha-
ladhasson, ideiglenes
forgalmi rend lesz ér-
vényben azon a körülbe-

lül 600 méteres útszaka-
szon, mely a Margit híd
budai hídfõjétõl délre
esõ fel- és lehajtó, illet-
ve az Üstökös utca vo-
nalában kiépített új le-
hajtó között húzódik.

A kivitelezõk a Duna
mentén dolgoznak, ezért
az útpálya folyó felõli

sávja leszûkül ugyan, de
sávtereléssel mindkét
irányban járható a rak-
part. Az újonnan kiala-
kított parkolóhelyek
szintén az építési terület
részét képezik az átme-
neti idõszakban, ezeken
tehát egyelõre nem lehet
parkolni.

A rakpart befejezõ
munkálatai (az UNESCO
világörökségi elõírásai-
nak megfelelõ rakparti
látkép kialakítása) éj-
szakánként és hétvégen-
ként tartanak, ezért hét-
köznapokon 22 és 5 óra
között, valamint hétvé-
gén - pénteken 22 óra és
hétfõn 5 óra között - le-
zárják az érintett sza-
kaszt  a forgalom elõl.
Ekkor a jelenleg is ér-
vényben lévõ megoldás
szerint, a felsõ rakpar-
ton haladhatnak az autó-
sok.

A munkák így várható-
an november végén feje-
zõdnek be, addig tart majd
az éjszakai és hétvégi kor-
látozás, ám a hétközna-
pokon mostantól már fo-
lyamatosan használható a
budai alsó rakpart. 

(A teljes beruházásról az
ÉlõDuna projekt website-
ján, a www.eloduna.hu
oldalon olvashat.)

Budapest Fõváros Ön-
kormányzata tervpá-

lyázatot hirdet négy vá-
rosrész központra (Flóri-
án tér, Újpest-Városkapu,
Határ út, Örs vezér tér). A
kiválasztott helyszínek
közösek abban, hogy va-
lamennyien olyan össz-
városi városrészközpon-
tok, ahol egyszerre van
jelen a városkapu funk-
ció, a P+R építés igénye
és a fõvárosi tulajdonú in-

gatlan, valamint amelyek
helyzetükbõl adódóan
funkciójuk, intermodali-
tásuk, városképi megjele-
nésük és gazdasági po-
tenciáljuk kihasználásá-
val a jelenleginél jóval je-
lentõsebb szerepre hiva-
tottak. 

A kerület fejlõdését,
elsõsorban a Flórián tér
jelenlegi állapota és jö-
võje befolyásolja, így ez-
zel a helyszínnel kapcso-

latban szeretnénk infor-
mációkat kapni önöktõl,
a tér használóitól és
megismerni az önök vé-
leményét a térrel kapcso-
latban.

A megfelelõen megala-
pozott tervek elkészítésé-
hez szükség van a tereket
használó kerületi, illetve
városi lakosság, a helyi
kiskereskedõk, illetve azok
mûködésében, fejlesztésé-
ben érdekelt szereplõktõl

származó információra.
Kérjük, hogy válaszaival
segítse munkánkat, és
hogy az ön véleményét is
megismerjük a Flórián tér-
rel kapcsolatban, töltse ki a
rövid kérdõívet: lakosság
kérdõív; kiskereskedõk
kérdõíve.

(Amennyiben bármilyen
további kérdése merülne
fel, készséggel állunk ren-
delkezésére a következõ el-
érhetõségen: Studio Met-
ropolitana, Bp., Károly krt.
11., tel: 411-0977, e-mail:
demeter@studmet.hu )

Studió Metropolitana

Teljes hosszában járható a budai alsó rakpart 

Tervpályázat a Flórián térre

Helyszûke miatt az alacsonypadlós Volvo buszok
helyett csak régi típusú csuklósbuszok közlekedhet-
nek a Margit híd ideiglenes nyomsávjaiban. Ezért a
206-os és 109-es járatokon nem közlekedhetnek a
Volvók, a vonalakra eddig beosztott jármûvek közül
kettõt a 160-as viszonylatra csoportosítottak át.
Szerkesztõségünk már jóval korábban megkérdezte er-
rõl a BKV Zrt. illetékesét, ám akkor azt a választ kaptuk,
vizsgálják az ügyet, de szerintük elférnek a szélesebb
buszok is. Az október eleji próbameneteknél derült ki,
hogy igen szûkös a rendelkezésre álló hely, így még a
régebbi típusú buszok is alig férnek el egymás mellett.

Kertész István 

Nem férnek el egymás mellett 
a Volvo buszok a Margit hídon

Hamarosan vasúthatósági engedélyt kaphat az 1-es
villamos Lágymányosi hídon való átvezetésének beru-
házása. A tervek szerint a jövõ év végétõl a villamos a
Bécsi úttól a Budafoki útig járna. A 44 milliárd forintos
projektben az 1-es villamos pályája a Budafoki útig, a
3-asé pedig a ráckevei HÉV Pesterzsébet felsõ meg-
állóig húzódna. A projekteknek viszont még nincs eu-
rópai uniós támogatási szerzõdésük.

Meghosszabbítanák az 1-es vonalát

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Mindenkinek le kellett volna
mondania mandátumáról a
Fõvárosi Közgyûlésben, mert
mára kiderült: rendkívül sú-
lyos a helyzet, az MSZP és az
SZDSZ gyakorlatilag romba
döntötte Budapestet - jelen-
tette ki Tarlós István, a Fi-
desz-KDNP fõvárosi frakció-
vezetõje pártja országos el-
nökségének ülését követõ-
en, a fõvárosi balliberális
koalíció október közepén
történt felbomlása kapcsán. 

Ajobboldal hiába kez-
deményezte a köz-

gyûlés feloszlatását, egy-
értelmûvé vált, rajtuk kí-
vül ezt senki nem akarja.
A kialakult kaotikus hely-
zetbõl leginkább egy idõ-
közi önkormányzati vá-
lasztással lehetett volna ki-
lábalni, az Országgyûlés
azonban nem tárgyalta az
ezt lehetõvé tevõ törvény
módosítását. 

Tarlós István ígéretet
tett, nem hagyják hogy az
MSZP politikai bosszúból
ellehetetlenítse a fõvárosi
fenntartású intézmények
mûködését. Lapzártánkat
követõen, október 28-án
Orbán Viktorral, a Fidesz
elnökével közösen mutat-
ták be a kiutat mutató bu-
dapesti programot. 

Botrányos 
városvezetés
Afõvárosi városüzemel-

tetésrõl szólva a frakcióve-
zetõ kijelentette: az MSZP
igyekszik elfeledni, illetve
elterelni a figyelmet arról,
mi történt ezen a területen
az elmúlt években. Tizenöt
éve van szocialista város-
üzemeltetési fõpolgármes-
ter-helyettes, és csak az
utóbbi három évben a
BKV-nál duplájára, vagyis
22 milliárd forintra nõtt a
deficit. A BKV ellenõrzõ
bizottságát koalíciós kép-
viselõ vezette, a 10 fõs fel-
ügyelõ bizottságban pedig
egyetlen ellenzéki tag ül.
Most Steiner Pál és Hor-
váth Csaba propagálja az
átláthatóságot, miközben a
Fidesz-frakció erre vonat-

kozó javaslataira mindig
nemet mondtak, folyama-
tosan akadályozták hogy
vizsgálatok induljanak. A
makacs tényeket jegyzõ-
könyvek bizonyítják. 

Tarlós István hangsú-
lyozta: a Fidesz az, aki tisz-
ta vizet akar önteni a po-

hárba, de nem egy „Stei-
ner-féle bizottságban”, ha-
nem kizárólag az ügyész-
séggel. Közölte: nem bíz-
nak a szocialistákban, már
csak az ügyészségtõl vár-
hatják a „kritikus ügyek”
tisztázását, melyek az
MSZP felügyelete alatt
történtek, több fõvárosi
üzemeltetésû vállalatnál is.
A Fõvárosi Fõügyészség
azóta több ügyben is nyo-
mozást rendelt el, különö-
sen nagy vagyoni hátrányt
okozó hûtlen kezelés gya-
núja miatt. 

Koalíciós cirkusz
Csak színjáték a fõváro-

si MSZP-SZDSZ koalíció
szakítása. A botrányokba
belebukott szocialisták és
szabad demokraták így re-
mélik hatalmuk átmenté-
sét, a Fidesz gyõzelmének
megakadályozását. Gõz-
erõvel dolgoznak a közvé-
lemény figyelmének elte-
relése érdekében a BKV-s
és más fõvárosi botrányok-
ról, az elindult büntetõeljá-
rásokról. Mindezt lényegé-

ben Demszky Gábor fõpol-
gármester is elismerte egy
napilapnak adott nyilatko-
zatában. 

A frakcióvezetõ állás-
pontja szerint a fõvárosban
káosz van. Veszélybe ke-
rült a lakosság 20 és a
nemzetgazdaság 40 száza-

lékát adó Budapest mûkö-
dõképessége, ezért a fele-
lõsség egyértelmûen a 15
éve regnáló balliberális vá-
rosvezetést terheli. 

Fõvárosi koalíció ma is
van az MSZP és az
SZDSZ között. Rámuta-
tott: annak ellenére, hogy
már Burány Sándor, fõvá-
rosi MSZP-elnök is le-
mondásra szólította fel
Horváth Csabát és Hagyó
Miklós szocialista fõpol-
gármester-helyetteseket,
még ma is hivatalban van-
nak, és ugyanúgy dolgoz-
nak, mintha misem történt
volna. Egyes városházi in-
formátorok szerint a BKV-
botrányokba belebukott
Hagyó Miklós hozzálátott
irodája kipakolásához. Ira-
tait szemtanúk szerint ha-
talmas zsákokban mentet-
ték ki. Tarlós István egyet-
ért azokkal, akik nem
egyedül Hagyót, hanem az
egész budapesti MSZP-t
teszik felelõssé, beleértve
Steiner Pált, Burány Sán-
dort és Horváth Csaba fõ-
polgármester-helyettest is. 

Csõdközelben
a fõváros

Tarlós István határozot-
tan cáfolta, és az MSZP
agyszüleményének nevez-
te azt a felvetést, hogy ko-
alícióra lépnének az
SZDSZ-el, vagy hogy tá-
mogatnák Demszky Gá-

bort, illetve azt, hogy õk je-
lölnének fõpolgármester-
helyettest. Egyúttal ígére-
tet tett, nem hagyják hogy
az MSZP politikai bosszú-
ból ellehetetlenítse a szoci-
ális, az egészségügyi, az
oktatási és a kulturális in-
tézményeket. 

Akérdésre, mely szerint
mi vár a következõ város-
vezetésre, a politikus ki-
fejtette: az MSZP-SZDSZ
koalíció egy majdnem ke-
zelhetetlen adóssághal-
mazt hagy maga után. Ez
elsõsorban a nagyberu-
házások, különösen a 4-
es metró pénzhiányával
együtt elérheti a 400 milli-
árd forintot, miközben a
Fõvárosi Önkormányzat
költségvetése mindössze-
sen 530 milliárd forint.
Kijelentette: ha a jelenlegi
városvezetés megszorítá-
sokra hivatkozva meg
meri tenni, hogy akár a
Fõgázt, akár a gyógyfür-
dõket, vagy a még meglé-
võ stratégiai cégeket pri-
vatizálja, akkor ennek az
elképzelhetõ legsúlyosabb

következményeivel kell
számolniuk. Mint mond-
ta, valószínû, hogy a kor-
mány végül hitelgaranciá-
val akadályozza meg az
összeomlást, amit hamis
módon a probléma meg-
oldásaként reklámoznak
majd. Pedig ez a lépés
csak az adósságot növeli
tovább. Elég arra gondol-
ni, hogy közbeszerzési
szabálytalanságok miatt
csak a 4-es metró és a cse-
peli szennyvíztisztító be-
ruházásaitól 70 milliárd
forintnyi támogatást vont
el az Európai Unió.

Új programmal 
Budapestért
Lapzártánkat követõen,

október 28-án Orbán Vik-
torral közösen mutatta be
„A nemzet fõvárosa - biz-
tonság, esély, rend, szoli-
daritás” címû Budapest-
programot Tarlós István
fõpolgármester-jelölt. A
130 oldalas anyagban leír-
tak szerint a városüzemel-
tetésben érvényesülnie kell
a fõváros megrendelõi és
ellenõrzõ szerepének. A
legnagyobb különbség a
koalíció másfél évtizedes
gyakorlatával szemben a
mûszaki szemlélet, a preci-
zitás, az igényesség és az
életszerûség. A jobboldali
politikus sok mindent
megváltoztatna a közigaz-
gatásban. Demszky Gá-
borral ellentétben nem
szüntetné meg a kerülete-
ket, ugyanakkor a kerüle-
ti feladatokon túlnyúló
ügyekben, a városrende-
zésben, várostervezésben,
a szabályozási tervekben, a
parkolásban vagy a közép-
fokú oktatásban összhan-
got teremtene Budapesten.
Aközszolgáltatásokat csak
regionális szinten tudná el-
képzelni, akárcsak a kö-
zösségi közlekedést. A fõ-
várost alaposan kell ismer-
ni ahhoz, hogy orvosolni
lehessen gondjait. Buda-
pest nem csupán egy város
a többi közül, hanem a
nemzet fõvárosa.  

Szeberényi Csilla

Veszélyben a fõváros mûködõképessége

Rendet kell tenni Budapesten!

Orbán Viktor és Tarlós István bemutatta a Fidesz Budapest-programját

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Cukorbetegek klubja
Az Óbudai Cukorbete-
gek Klubja november
10-én 16 órától tartja
összejövetelét a Margit
kórházban. Elõadó: dr.
Halászlaki Csaba bel-
gyógyász szakorvos.
(Cím: Bécsi út 132.)

Természetgyógyászat
Elõzetes: minden hónap
utolsó keddjén, 18 órától
Bástyai Frigyes természet-
gyógyász tart fórumot az
Óbudai Kulturális Központ-
Békásmegyeri Közösségi
Házban (BKH). A „Dep-
resszió és pánik szindró-
ma” címû elõadásra no-
vember 24-én várja az ér-
deklõdõket. (A belépés in-
gyenes. Cím: Csobánka
tér 5.) 

Érbetegségek
ambulanciája

A dr. Somogyi Zoltán ál-
tal vezetett érbetegségek
ambulanciája minden
páros hét keddjén 14-tõl
16 óráig áll a betegek
rendelkezésére, elõjegy-
zés alapján a Csobánka
téri szakrendelõben.

1 % 1 % 1 %
Az Óbuda-Békásmegyer
Mentõalapítvány (Má-
tyás király út 52.) ezúton
köszöni a 2008.évben ka-
pott 1 százalékos támoga-
tást. A 298 ezer 662 forin-
tot az OMSZ Csillaghegyi
Mentõállomás felújítására
fordították. (Adószám:
18081864-1-41.)

Az Óbudai San Marco Sza-
badegyetem novemberi ren-
dezvényén Prof. Dr. Falus
András biológus, a Magyar
Tudományos Akadémia ren-
des tagja, a Semmelweis
Egyetem Genetikai-, Sejt és
Immunbiológiai Intézetének
igazgatója tart elõadást, „A
genomika szép új világa az
orvosi biológiában, szakmai
és etikai kérdések” címmel. 

- Felfogható-e a DNS
kettõs spirálja az emberi
egyed tervrajzának?

- Nem, csak részben,
hiszen nagyon sok, a
környezet által irányított
másodlagos módosítás is
szerepet játszik abban.

- Ugyanazzal a gén-
készlettel halunk meg,
mint amivel születtünk,
vagy az életünk alatt
változik a DNS?

- Van részben egy fo-
lyamat, amit génátren-
dezõdésnek nevezünk,
ennek a jelentõsége az
immunválaszban van.
Emellett másodlagos
(epigenetikai) módosu-
lásokat, továbbá „ugrá-
ló” géneket is ismerünk.

- Hogyan jellemezné
az emberi genom fõbb
tulajdonságait?

- Óriási információtar-
talma van, de mûködését,
szabályozását csak most
kezdjük felfedezni. Az em-
beri és egyéb genomok
megismerésébõl hatalmas
információáradat szárma-
zik, és mivel ezeket fejlett
számítógépes háttér nélkül
nem lehetne feldolgozni,
megjelent az igény a kor-
szerû bioinformatikai
módszerek alkalmazására.
Az elsõ évek tapasztalatai
arra utalnak, hogy minden
biológiai mûködés elké-
pesztõen sok komponens-
bõl áll, és összetetten sza-
bályozott. Csak egy példa:
ha a szívizom irányába fej-
lõdõ õssejteken egyetlen
dolgot módosítunk, akkor
ez DNS-chipen követve
több mint 1000 gén meg-
változtatásával jár. Hason-
ló a helyzet a génkiütött ál-

latokon végzett vizsgála-
toknál, ott is rengeteg vál-
tozást kell egyidejûleg kö-
vetnünk. A bioinformatika
alapvetõen új módszere
ma az „útvonal analízis”. A
jelátviteli útvonalakat
elemzõ programok nem-
rég még csak az adott tu-
dásanyag hálózatszerû
összefüggéseit ábrázolták.
Például egy „A” kompo-
nens hat „B”- re, ami hat
„C”- re és egyúttal vissza-
hat „A”- ra, mely kölcsön-
hatások hálózata a „sys-
tems biology”, vagyis a
rendszerszemléletû bioló-
gia lényege. Az újabb
programok már azt is ábrá-
zolják, hogy egy kompo-
nens serkent vagy gátol-e,
és ezt közvetlenül teszi-e.
Rengeteg adatot tudunk le-
hívni, összevetni, hálózat-
ban ábrázolni. Elképesztõ
demokratizálódás van a tu-
dományban: szinte min-
denki hozzáférhet minden-
hez, eltekintve mondjuk
attól, amit licenszek véde-
nek. Tulajdonképpen nem
is a tudásban vannak a ha-
tárok, hanem a szemléle-
tünkben. 

Három veszélyes dolog
történhet ebbõl a szem-
pontból: a genomika ered-

ményeinek bagatelizálása,
bálványozása és démo-
nizálása. Ha valami nem
hoz nagyon gyors ered-
ményt, akkor könnyen
bagatelizáljuk, pedig a
röntgensugárzásról sem
tudtuk eredetileg, hogy mi
a haszna. Az elméleti alap-
kutatás azért kötelezõ,
mert nélküle semmiféle al-
kalmazott kutatás nem jö-
het létre. Ugyanakkor a tu-
domány nem mindenható,
hanem olyan emberi tevé-
kenység, ami gyönyörû,
érdekes, fontos és szerin-
tem esztétikailag is szép.
Maga a gondolkodás - rá-
jönni valamire - öröm. A
bálványimádás azonban a
tudományban mindig a
másik véglethez, a kiáb-
ránduláshoz vezet és a
pénzosztók kiábrándulása
nagyon súlyos következ-
ménnyel jár. A harmadik
hiba az, amikor a genomi-
ka eredményeit ördögiként
kezelik. A genetikailag
módosított anyagokkal
kapcsolatos hisztériák el-
képesztõ károkat okoznak.
Nem azt jelenti, hogy soha
nincs alapjuk. Minden ge-
netikailag modifikált élõ-
lényt és gyógyszert meg

Tisztelt Kerületi Lakosok!
A Szent Margit Rendelõintézetben a laboratóriumot külsõ szolgáltató mûködteti. A sú-
lyosan elégtelen egészségügyi finanszírozás miatt szerzõdéses partnerünk lényeges
korlátozásokat vezetett be. Hosszú és kemény tárgyalások után a III. kerületi Önkor-
mányzat képviselõivel együtt és egyetértésükkel sikerült megállapodásra jutni a 2009.
november 1-jétõl életbe lépõ ellátás mértékérõl.Megállapodás hiányában az a veszély
fenyegetett bennünket, hogy a kerület egyik napról a másikra laboratórium nélkül marad.
A kerület ellátásának érdekében a laboratórium III. kerületben dolgozó orvosok által be-
utalt III. kerületi lakosokat fogad. A bevezetett elõjegyzési rendszer a sajnálatos kezdeti
botladozások ellenére reményeink szerint a reggeli hosszú várakozásokat jelentõsen
csökkenteni fogja.
Idõpont-egyeztetésre több lehetõség áll rendelkezésre: személyesen csak 8.30-tól 9
óráig, telefonon pedig 11 óra után a szakrendelõk központi számán keresztül. A
háziorvosok részére külön lehetõséget biztosít elõjegyzésre a laboratórium.
Az otthoni vérvétel a mozgásképtelen, kizárólag rendelõn kívül ellátható betegek részé-
re megmarad a valóban indokolt mértékig.
Közös érdekünk és kötelességünk is, amikor a gyógyítás érdekében a lehetõségekkel
igyekszünk a legjobban gazdálkodni.

Dr. Thomka György
orvosigazgató

Tájékoztató a laboratóriumi vizsgálatokról

Egy igen aktuális témáról tartott nagy sikerû elõadást dr.
Ócsai Lajos, az Országos Tisztifõorvosi Hivatal járványügyi fõ-
osztályának vezetõje, „Évszázados félelem, a spanyolnáthától
napjainkig” címmel október 12-én az Óbudai Kulturális Köz-
pontban, a San Marco Szabadegyetem programsorozatában

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

A genomika szép új világa az orvosi biológiában
- Beszélgetés Prof. Dr. Falus Andrással, a Semmelweis Egyetem Genetikai, 

Sejt- és Immunbiológiai Intézetének igazgatójával - 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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kell vizsgálni, az eredmé-
nyeket közérthetõen nyil-
vánosságra kell hozni. De
a riogatás, démonizálás fe-
lesleges. Tisztességes, tu-
dománnyal foglalkozó
ember ismeri a saját korlá-
tait, tud különbséget tenni
a hit, a vágyak és a repro-
dukálható ismeretek kö-
zött. Megvannak a hatá-
rok, melyek között  az em-
ber csodálattal tekint erre a
világra, ebben már sok vi-
lágnézeti elem is van, és
örül annak, hogy a csoda
pici része megértésének
valamilyen módon részese
lehet. Ez a kutatói pálya lo-
gikus következtetése.

- Ön embrionális õssejt-
kutatással is foglalkozik.
Milyen tudományos és
gyakorlati eredménye lett
a kutatásoknak?

- Két témán dolgozunk,
de nem tartom magamat az
õssejtkutatás szakemberé-
nek. A két téma: zsírsejtek,
adipocyták fejlõdésének
vizsgálata. Emellett el-
kezdtük a tumor õssejtek
vizsgálatát.

- Sokat hallunk a
DNS-chiprõl. Mi ennek
a lényege?

- Ezek kis „lapkák”, me-
lyek felszínén több tízezer
géndarab található a szá-
mítógép által ismert elren-
dezésben. Ezzel gének
„megszólalását” tudjuk
feltárni szimultán. Ez a
„microarray”(„chip”) bio-
nanotechnológiai eljárás,
melynek speciális jellegze-
tességei nagyságrendekkel
emelik az egyidejûleg
vizsgálható gének számát,
szerkezeti (nukleotidsor-
rend) és funkcionális

(génkifejezõdés-MRNS)
információk tömegét ké-
pes nyújtani. A génchipek
(génlapok) rendezetten
(„microarray”), sorokban
és oszlopokban több tíz-
ezer (akár százezer/cm2) is-
mert nukleotidszálat tartal-
maznak, ezekhez kapcso-
lódik a jelzett minta nukle-
insav. A fluoreszcensz fes-
tékkel láthatóvá tett kötõ-
dési mintázatot a komputer
értékeli és elismerve a gén-
lapon levõ elrendezést, a
pozitív/negatív reakció
alapján jellemzi a minta
genetikai tartalmát. Egy-
szerre több 10 ezer génre-
akció értékelhetõ ezzel az
eljárással. Ma már fehérje-
lapok is rendelkezésre áll-
nak, tehát a proteomika is
használja ezt a nagy teljesí-
tõképességû, összehasonlí-
tó elemzésekre alkalmas

bilógiai nanotechnológiát.
A génlap-technika sok
szinten alkalmazható, leg-
elterjedtebb a génex-
pressziós profilok jellem-
zése. Immunológiai példá-
val élve: B lympho-
cytákon elvégezhetõ az
immunglobulin recepto-
rok, citokinreceptorokon
ható jelek molekuláris
nyomon követése. Kitûnõ-
en azonosíthatóak a gene-
tikai beavatkozások, pél-
dául antiszensz hatások,
domináns negatív mutá-
ció, génkiütés, „gene-
silencing”, hatásai is.

- A genomika eredmé-
nye folytán 50 év múlva
milyen módon zajlik
majd a diagnosztika és
az azt követõ terápia?

- Az orvostudomány
eredményei nagyon je-
lentõs elõrelépést hoz-
nak a személyreszabott
orvoslásban. A diag-
nosztika prognosztikává
fejlõdik, elõtérbe kerül a
megelõzés. A terápiában
pedig elõtérbe kerül az
õssejtek felhasználása
és a biológiai (sejt)-
terápia.

Vörös Éva

„A genomika szép új világa az orvosi biológiában,
szakmai és etikai kérdések” címmel Prof. Dr. Falus
András egyetemi tanár tart elõadást november 9-én
18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban, a
San Marco Szabadegyetem soron következõ program-
jában. (A belépés díjtalan. Cím: San Marco utca 81.)

Óbudai San Marco Szabadegyetem 

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A 2009-2010-es évben
Óbudán, a Szent Margit
Rendelõintézet szervezé-
sében rendkívüli rendez-
vénysorozat indult Óbu-
dai Egészségolimpia elne-
vezéssel. Ennek célja,
hogy az óbudai lakosság
egészségesebb, tartalma-
sabb életet éljen. Az ese-
ménysorozaton az egész-
séges táplálkozásra, az
egészség megõrzésére
(szûrések), a káros szen-
vedélyek elleni harcra és
az aktív, mozgásban gaz-
dag életre készítik fel a
kerületi polgárokat a ki-
emelkedõ jelentõségû ren-
dezvényekkel.

Az 1930-as években
már elindult egy mozga-
lom, hogy Olimpiát ren-

dezzenek Óbudán. Ez saj-
nos akkor nem jöhetett lét-
re, de most megvalósul az
Óbudai Egészségolimpia.
A III. kerület számos köz-
életi személyisége, így
Udvaros Dorottya és ne-
ves olimpikonok is öröm-
mel lettek az eseményso-
rozat arcai. (A rendezvé-
nyekrõl, azok céljairól a
www.obudaegeszseg.hu
weboldalon találhatók in-
formációk.)

A Szent Margit Rende-
lõintézetben tartották ok-
tóber 17-én a Dr. Faragó
Sándor emlékversenyt.

Bús Balázs polgármester
emléktáblát avatott a Ping-
pongdoki tiszteletére. Az
eseményen részt vettek a
városrészben élõ közéleti
személyiségek, köztük
Udvaros Dorottya Kos-
suth-díjas színmûvésznõ.  

Dr. Faragó Sándor gyer-
mekorvos a csellengõ, ve-
szélyeztetett gyerekeket,
kamaszokat akarta meg-
menteni a drogtól, alko-
holtól, bûnözéstõl, az aktív
sportolás (pingpong) út-
ján. A kilencvenes évek-
ben még kollégái is õrült-
nek tartották, amikor saját

pingpongasztalát vitte be a
rendelõintézetbe, zsíroske-
nyeret kent és várta a gye-
rekeket. 

Számítása azonban be-
jött, az Éjféli Sportbajnok-
ság klubhálózattá vált.
Több tucat helyszínen ez-
rével sportoltak, sportol-
nak ma is a srácok. Ez a

családpótló, szórakoztató,
életmódformáló szociális
sport- és játékklub alterna-
tívát kínál, hogy ne kábító-
szerrel és az alkohollal is-
merkedjenek a fiatalok,
hanem közösségbe járva, a
sportban mérjék össze ere-
jüket.

Mezei Péter

Dr. Faragó Sándor emlékverseny 

Emléktábla a Pingpongdokinak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Kerületi Polgárok!
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ rászoruló családok számára adományokat
gyûjt karácsonyra. Kérjük, hogy akinek van felesle-
ges, kifejezetten sérülésmentes játéka, meseköny-
ve, ajándéktárgya, azt hozza be a Váradi utca 9-
11., Szentendrei út 85., vagy a Kelta utca 5. szám
alatti telephelyünkre.
Nyitva tartásunk: hétfõ 13-18 óra, kedd-szerda-csütör-
tök 9-18 óra, péntek 9-12 óra. Telefonszám: 430-0791.
Segítségüket elõre is köszönjük:

az intézmény dolgozói

Karácsonyi adománygyûjtés

A képviselõ-testület egy-
hangú döntéssel támogat-
ta a Baptista Szeretetszol-
gálat Alapítvány szervezé-
sében tartandó élelmi-
szersegély-programot a
kerületi rászorulók részé-
re, Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére.

A Baptista Szeretet-
szolgálat Alapít-

vány Budapest több ke-
rületében rendszeresen
oszt tartós élelmiszere-
ket a rászorulóknak. Az
alapítvány munkatársai
a közelmúltban megke-
resték Bús Balázst, hogy
az EU által is támogatott
élelmiszersegély-prog-
ramjának lehetõségeirõl
tájékoztatást nyújtson. A
program az uniós tagor-
szágokban immár tizen-
hatodik éve tart. Az EU-
Élelmiszersegély Prog-
ram hazánkban a II. vi-

lágháború óta a legna-
gyobb segélyezési prog-
ram. Magyarország elõ-
ször 2006-ban pályázott
és vett részt az ennek
megfelelõ segélyezés-
ben. A Földmûvelésügyi
Minisztérium kezdemé-
nyezésére a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) közbe-
szerzési eljárás során
választja ki a program-
ban résztvevõket. 

A segélyek elosztásá-
ban csak azok a szerve-
zetek vehetnek részt,
melyek megfelelnek az
EU, valamint az MVH
szigorú elõírásainak. A
Baptista Szeretetszolgá-
lat Alapítvány a leg-
messzebbmenõkig meg-
felel e szigorú követel-
ményrendszernek, és
kezdetektõl részt vesz a
tartós élelmiszerek osz-
tásában. 

Idén a segélyezettek: a
létminimum alatt élõk,
nyugdíjasok, hátrányos
helyzetû gyermekek. Az
élelmiszercsomagokban
többek közt 5 kilogramm
liszt, cukor vitaminos ins-
tant tejpor és több kilónyi
tészta található. Az élelmi-
szersegély-programban
összesen 16 millió forint
értékben osztanak szét cso-
magokat. A III. kerületben
4 ezer ember segélyezésé-
re nyílik lehetõség. Mivel a
csomagokat személyek és
nem családok kapják, egy
ötfõs családnál a támoga-
tás értéke akár 20 ezer fo-
rint is lehet. Tervek szerint
a csomagokat a Békásme-
gyeri Közösségi Házban
osztanák szét a rászorulók
között. Az önkormányzat
biztosítja egyebek mellett a
szállítás, a rakodás, az õr-
zés, a szétosztás és a taka-
rítás költségeit is. Sz. Cs. 

Támogatták a Baptista Szeretetszolgálat kezdeményezését 

Élelmiszersegély-programmal
a rászoruló lakosokért

1 % 1 % 1 %. A „Flóra” Értelmi Fogyatékosokért
Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazok-
nak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
2008-ban részükre felajánlották. Ennek összege 605
ezer 633 forint, melyet az alapító okiratban meghatá-
rozott célokra, elsõsorban a „Flóra” Értelmi Fogyatéko-
sokért Napközi Otthon támogatására használták fel.

A Magyar Vöröske-
reszt III. kerületi

Szervezetének szociális
akcióján kedvezményes
áron juthatnak ruhák-
hoz, lisztadományhoz a
rászorulók november 5-
én és 6-án 8-tól 17 órá-
ig. 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 megállójá-
tól mintegy 100 méter.
Érdeklõdni lehet a 388-
8530-as telefonszámon.) 

Ruhák kedvezményesen, lisztadomány
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Jött, látott, újított… Mu-
hari László Tamás augusz-
tustól vette át a III. kerüle-
ti Pedagógiai Szolgáltató
Intézet (PSZI) vezetését. A
43 éves, háromdiplomás
tanár több mint 20 éves pá-
lyafutást követõen izgal-
mas kihívásnak tartotta,
hogy felvállalja egy maga-
san képzett csapat irányí-
tását. Dolgozott tanító-
ként, napközis nevelõként
és magyar-történelem sza-
kos tanárként, emellett is-
kolai szakmai munkakö-
zösséget is vezetett.

- 43 évesen, 15 ott el-
töltött tanév után Zugló-
ból érkeztem teljesen is-
meretlen emberi és in-
tézményi környezetbe -
kezdte a bemutatkozást
az új vezetõ. - Külsõ pá-
lyázóként, egyfajta kí-
vülállással új és más
szempontrendszert, pri-
oritásokat és egy ezután

kiépítendõ kapcsolat-
rendszert kialakítva úgy
érzem, képes vagyok
ebben a csapatban dol-
gozni, egyben már egy
jól és hatékonyan mûkö-
dõ intézményt irányíta-
ni. Valószínûleg fontos
szempont volt a döntés-
hozók számára, hogy
szakmai alapon válasz-
szanak az öt pályázó kö-
zül, hiszen eddig mind-
össze egyetlen kötõdé-
sem ehhez a kedvesen
lokálpatrióta kerülethez,

hogy itt születtem a
Margit kórházban.

Sulibörze 
- Vezetõi koncepcióm-

ban nem szerepelnek
nagy változások: folyta-
tom a PSZI eddigiekben
jól mûködõ tevékenység-
formáit, csak kisebb mó-
dosításokat tervezek.
Olyanokat, mint például
a közelmúltban sikeresen
megrendezett, a kiállítók
és az intézményvezetõ-
ink által is sikeresnek

ítélt középiskolás suli-
börze, mellyel a pályavá-
lasztás elõtt álló nyolca-
dikosokat és osztályfõ-
nökeiket pályaorientáci-
ós tevékenységgel kíván-
tuk segíteni. Miután a
PSZI az óvodásoktól a
középiskolás korosztá-
lyig lefedi a közoktatás-
ban résztvevõk körét,
Benedek Elek születés-
napja alkalmából elsõ,
óvodás gyerekeknek szó-
ló rendezvényként már
szerveztünk egy mesena-
pot intézményünkben -
mondta.

Muhari László Tamás
örömmel újságolta,
hogy a szeptemberben
benyújtott intézményi
pályázatra megközelítõ-
leg 1,5 millió forintot
nyertek, ez az összeg fe-
dezi majd a 2010 márci-
usában megrendezendõ
hagyományos Óbudai
Pedagógiai Napok ren-
dezvénysorozat költsé-
geit, illetve a kerületi pe-
dagógusok számára in-
gyenessé válhat egy lel-
ki egészségvédelemmel,
a tanárok személyiség-
és kreativitásfejlesztésé-
vel foglalkozó tanfolya-
mon való részvétel.

Szolgáltatások  
A PSZI feladatai közül

a kívülállók számára
legismertebb szolgálta-
tás a tanulmányi verse-
nyek megszervezése, de
foglalkoznak a fenntartó
igényei szerint doku-
mentumok szakmai vé-
leményezésével, szakta-
nácsadással, módszerta-
ni feladatokkal is. Ezen
a területen új rendez-

vény megvalósítását is
tervezik, melyben a ke-
rületben kreatívan és lel-
kes alkotó módon tanító
pedagógusok lehetõsé-
get kapnának bemutat-
kozásra saját készítésû
taneszközeik, már bevált
módszereik átadására
egy „Fogd és vidd!” el-
nevezésû programban. 

Az új igazgató fontos-
nak tartja a tanárok
szakmai fejlõdését és az
élethosszig tartó tanulás
(3L) programjához il-
leszkedõen megpróbálja
közvetlen munkatársait
minden rendelkezésre
álló lehetõséggel szak-
mai továbbfejlõdésre
motiválni. Ezen a téren
személyes példát is mu-
tat: a már meglévõ dip-
lomái (magyar- történe-
lem szakos tanár és köz-
oktatás vezetõ) mellé
nemrégiben megszerez-
te a harmadikat is. A pe-
dagógia szakos bölcsész
tanári diploma a szakma
legmagasabb képesítési
fokozata. 

Programsorozat 
A szülõk felé is nyitni

kívánnak, a szülõi fó-
rum keretén belül legkö-
zelebbi rendezvényüket
november 23-án 16 óra-
kor tartják. Az újabb is-
kolabörzén a leendõ el-
sõsök szülei a kerület
összes általános iskolá-
járól itt szerezhetnek is-
mereteket. Szögi Antal-
né, az önkormányzat
oktatási referense 17.30
órától tart elõadást a be-
iskolázással kapcsolatos
tudnivalókról. Ezzel
még nincs vége a
progamsorozatnak. Az
új intézményvezetõ fe-
jében már érlelõdnek a
további ötletek…

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Új vezetõ a Pedagógiai Szolgáltató Intézet élén

Fogd és vidd az ötletet!

Várják az iskola iránt ér-
deklõdõ szülõket és gyer-
mekeket november 4-tõl
december 9-ig az alábbi
alkalmakra. 

N ovember 4-én
16.30 órakor Manó

tanoda a leendõ 1. osztá-
lyosoknak. * November
9-tõl 13-ig 8-tól 13 órá-
ig nyílt napok az általá-
nos iskolában és a gim-

náziumban. * November
11-én 16.30 órakor Ma-
nó tanoda a leendõ 1.
osztályosoknak. * No-
vember 18-án 16.30 óra-
kor Manó tanoda a leen-
dõ 1. osztályosoknak. *
November 25-én 16 óra-
kor játszóház az alsó ta-
gozaton. * December 2-
án 16.30 órakor Manó
tanoda a leendõ 1. osztá-
lyosoknak. * December

9-én 16.30 órakor Manó
tanoda a leendõ 1. osztá-
lyosoknak. 

(Elérhetõségek: Mus-
tármag Keresztény Óvo-
da, Általános Iskola és
Gimnázium, 1038 Buda-
pest, Templom utca 5.
Telefon és fax: 388-8130
e-mail: mail@mustar-
mag.sulinet.hu honlap:
www.mustarmag.com-
munio.hu)

Manó tanoda a Mustármagban

Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (Ágoston utca 2/A.)
pályázatot hirdet 1 fõ szerzõdéses, 8 órás dajka állás-
ra. Alkalmazási feltételek: minimum szakmunkás vég-
zettség; büntetlen elõélet; egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2009. november 23-tól tölt-
hetõ be. A pályázatok benyújtásának határideje: no-
vember 16. A pályázatok elbírálásának határideje: no-
vember 20. A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizonyítvány má-
solata; elérhetõség megjelölésével.

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

Fa dõlt egy autóra a Gyenes utcában október 14-én, amikor orkán erejû széllel télies-
re fordult néhány napra az idõjárás. Személyi sérülés szerencsére nem történt

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság lopás miatt foly-
tat eljárást ismeretlen tet-
tes ellen.

Az elkövetõ  szeptem-
ber 8-án 15 óra kö-

rül, egy Szentendrei úti
élelmiszer áruházban a
sértett bevásárlókocsijá-
ból egy fekete laptop-

táskát tulajdonított el,
benne pénztárcával, sze-
mélyes iratokkal, éksze-
rekkel, navigációs készü-
lékkel és mobiltelefonnal.

Az ismeretlen elkövetõ
25 év körüli nõ, haja
hosszú, barna.

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság III. kerületi
Rendõrkapitánysága kéri,
aki a képen látható nõt
felismeri, jelenlegi tartóz-
kodási helyével vagy a
bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/43-171-
es vagy a 430-4700/43-
140-es telefonszámot, il-

letve névtelensége meg-
õrzése mellett tegyen be-
jelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefon-
tanú” zöldszámán, vagy a
107-es, 112-es központi
segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén.

KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM. Csúcshegyen az õsz beköszöntével sajnálatos módon egyre
több betörés történik, ezért a Csúcshegy Menedék Egyesület szervezésében közbizton-
sági fórumot tartottak október 16-án. A Menedékház utcai pihenõházban a III. kerületi
Rendõrkapitányság munkatársaival közösen arra keresték a megoldást, hogyan tudják
megvédeni az itt lakók, a kerületrészen nyaralóval rendelkezõk értékeiket

Bevásárlókocsiból lopott 

ABudapest III. kerü-
leti Polgárõr Egye-

sületbe belépni szándé-
kozók a 06-30-203-
8442-es számon, illetve a
bp3keruletipolgarore-
gyesulet@citromail.hu
elektronikus címen ér-
deklõdhetnek. 

Ezeken az elérhetõsé-
geken várják a kerületi
lakosok javaslatait és észrevételeit is. 

Polgárõr Egyesület: hol érdeklõdhetnek 
a belépni szándékozók?

Egy szeptemberi hajnalon a III. kerületi Polgárõr

Egyesület munkából hazatérõ, szolgálaton kívüli

polgárõre többszöri gépkocsi indítási kísérletet hal-

lott. Gyanúsnak találta, hogy amikor a járdán sze-

mélyek mozogtak, akkor az indítózás abbamaradt.

Lement az utcára, ahol észlelte, hogy két tréningru-

hás, baseballsapkás fiatal férfi egy nyitott motor-

háztetejû  személygépkocsit próbál elindítani. A két

elkövetõ a polgárõr megjelenésekor elszaladt. A

gépkocsi motorterében hagyták kézi számítógépü-

ket, mellyel a gépkocsi fedélzeti számítógépét pró-

bálták kiiktatni. Az idõközben értesített rendõrök

biztosították a helyszínt.

A z elkövetõ 30 év
körüli, körülbelül

180 centiméter magas
férfi, aki a bûncselek-
mény elkövetésekor sö-
tét cipõt, világos nadrá-
got, sötét kabátot, fekete
baseballsapkát és fehér

egészségügyi maszkot
viselt. 

Az elkövetõ kilétének
felderítését a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Fõosztályának
Rablási Osztálya nagy
erõkkel megkezdte.   

Meghiúsított autólopás

Ismeretlen férfi lépett be a Vörösvári úton lévõ egyik
pénzintézetbe október 19-én 9.20 óra táján, lefegyve-
rezte a bank biztonsági õrét, majd az ott dolgozó alkal-
mazottól pénzt követelt. A férfi a megszerzett pénzzel
gyalogosan ismeretlen helyre távozott. Lövés nem dör-
dült el, személyi sérülés nem történt. 

Bankrablás 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Játékos angol 
nagycsoportosoknak
Játékos angol foglalko-
zás indul november 4-én
a Pais Dezsõ Általános
Iskolában. A foglalkozás
ára: 800 Ft/alkalom. Je-
lentkezni az óvodákban,
a www.pais.hu honla-
pon, az aktuális menü-
pontban található jelent-
kezési lapon, vagy tele-
fonon a 243-2951-es
számon lehet.

Óvodásból 
iskolás lesz!

Várják az iskolába készü-
lõ gyermekeket és szüle-
iket november 10-én 17
órakor a Keve-Kiserdei
Általános Iskolába.
Program: Szumega Ru-
dolf igazgató tájékoztató-
ja, bemutatkoznak a taní-
tó nénik, séta az iskolá-
ban, játék a tornaterem-
ben. (Cím: Keve utca 41.
Tel.: 368-9220, www.
keve-kiserdo.hu) 

1 % 1 % 1 %
• A Hunyadi és Czetz Já-
nos utcai óvodák „Csil-
laghegy az Ovisokért”
Alapítványának Kuratóri-
uma megköszöni mind-
azoknak a támogatását,
akik 2008-ban az intéz-
mények javára felajánlot-
ták jövedelemadójuk 1
százalékát, összesen 965
ezer 270 forintot. Az ado-
mányozott összeget ját-
szóudvarok korszerûsíté-
sére, az óvodák esztéti-
kus környezetének alakí-
tására fordították. (Adó-
szám: 18005440-1-41.)
• Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda köszönetet mond
mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1
százalékával támogatták
az óvoda javára mûködõ
Ágról-Ágra Alapítványt.
A felajánlott összegbõl az
óvoda tovább folytatja az
udvari játékok cseréjét,
az ovisok legnagyobb
örömére. (Adószám:
18122246-1-41.)

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet (PSZI) Sulibörzét
tartott október 7-én és 8-
án 17 fõvárosi középiskola
részvételével.

Molnár Géza szakta-
nácsadó, a program

egyik szervezõje elmond-
ta: az intézmény által elsõ
ízben rendezett középisko-
lás Sulibörze a kiállítók
körébõl pozitív visszajel-
zéseket kapott. A középis-
kolák - köztük Óbudáról a
Kerék Általános Iskola és
Gimnázium, az Árpád
Gimnázium, a Varga Ist-
ván Kereskedelmi Köz-
gazdasági Szakközépisko-
la és Szakiskola - színes,
látványos tájékoztatókkal,
szórólapokkal, vetített ké-
pes elõadásokkal mutatták
be tevékenységüket, szak-
makínálatukat, specialitá-
saikat, intézményeik életé-
rõl és a diákéletrõl is infor-
mációkkal szolgálva.

Az elsõ nap programso-
rozatát a Mérei Ferenc Fõ-
városi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó
Intézet munkatársának,
Udvorka Tiborné pályavá-
lasztási szakembernek
tényszerû, informatív elõ-
adása és az azt követõ kö-
tetlen szülõi fórum zárta.

A második napon is je-
lentõs létszámban keresték

fel a kerület iskolaválasz-
tás és pályaorientáció elõtt
álló nyolcadikosai, leg-
gyakrabban osztályfõnö-
keik segítõ kalauzolásával
a kiállítók standjait. 

AGundel TISZK marci-
pánfigurák készítésével, a
Katona József Mûszaki
Közgazdasági Szakképzõ
Iskola és Gimnázium ipari
robot-modellekkel, a Jelky
András Ruhaipari és Mû-
vészeti Szakközépiskola
ruhatervezési lehetõséggel,
a Wesselényi Miklós Mû-
szaki Szakközépiskola
nyomtatott áramkör-for-
rasztással, a Varga Márton
Kertészeti és Földmérési
Szakközépiskola mûszer-
bemutatóval és gyönyörû

növényekkel hívta
fel magára a diá-
kok figyelmét.

A második nap
végén nyeremény-
sorsolást tartottak a
fiatalok között.

- A kiállítók ki-
vá l a sz t á sako r
egyik legfonto-
sabb szempont
volt, hogy a III. ke-
rületbõl közösségi
köz lekedésse l
könnyen megkö-
zelíthetõek legye-
nek. Kétnapos ren-
dezvénysorozatunkat sok
gyermek látogatta szülõi
kísérettel is, összesen mint-
egy 240 nyolcadikos tanu-
ló pályaválasztásához tud-
tunk reményeim szerint
hatékony segítséget nyúj-
tani, és támogatni a kerület
általános iskoláiban folyó
hatékony pályaorientációs
tevékenységet - hangsú-
lyozta Muhari László Ta-
más, a PSZI igazgatója.
- Jövõre bõvíteni kívánjuk

a kiállítók létszámát, és
újabb szakterületeket,
szakmákat képviselõ isko-
lák meghívásával szeret-
nénk tovább színesíteni kí-
nálatunkat. Ezúton is kö-
szönjük a kiállítók korrekt
tájékoztatóit, illetve a nyol-
cadikos gyermekeket kísé-
rõ osztályfõnökök, pálya-
választási felelõsök és a lá-
togatást lehetõvé tevõ isko-
laigazgatók támogató se-
gítségét.

17 intézmény mutatkozott be a PSZI-ben

Sulibörze középiskolás fokon

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

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Kérünk mindenkit, akinek
van jó fotója, videója, raj-
za, leírt története, melyet
érdemesnek tart publiká-
lásra, hozza be a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Isko-
lába.

S zívesen fogadunk
régi füzeteket, tan-

könyveket, ellenõrzõ
könyvet, oklevelet,
visszaemlékezést vagy
bármilyen „erdõaljás”
relikviát. Ezeket lefo-
tózzuk vagy beszken-
neljük, hogy végül egy

jubileumi digitális év-
könyv formájában köz-
kinccsé tehessük. A le-
adási határidõ: 2010. ja-
nuár 15. 

Terveink megvalósítá-
sához az Erdõalja Ala-
pítvány nyújt egyedül
segítséget, ezért minden
pályázati lehetõséget,
vagy bármilyen támoga-
tást szívesen fogadunk.
(Cím: Erdõalja út 5.)

Az együttmûködést
elõre is köszönjük. 

Jubileumi 
munkacsoport

Készítsünk születésnapi ajándékot!

60 éves iskola

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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„Kevés” hírek
• Hurrá!!! Virág Dóra 4.b.
osztályos tanulónk a kerü-
leti atlétikai versenyen má-
sodik helyezést ért el.
• Az Óbudai Katasztrófa-
védelmi Ifjúsági Verse-
nyen iskolánk 8.-os csapa-
ta VI. helyezett lett szep-
tember 24-én.
• A Zene Világnapján, ok-
tóber 1-jén a 8.b-sek által
összeállított komolyzenei
blokkot hallgattunk meg
az iskolarádióban.
• A tavalyi papírgyûjtési
verseny két gyõztes osz-
tálya szeptember utolsó
hetében „vette ki” jutalom
szabadnapját. Az 5.a-sok
a Szemlõhegyi barlangba
mentek, a 6.a-sok pedig a
Barátság Parkban nagy
sikerû számháborún vet-
tek részt. Az idei õszi pa-
pírgyûjtésünket november
9-tõl 13-ig tartjuk.
• Két nyolcadikos osztá-
lyunk az Ability Parkban
járt. Itt a fogyatékos embe-
rek élethelyzeteit játékos
formában, interaktívan él-
hették át. A látás-, hallás-
és mozgássérült, autista
és értelmi fogyatékos ani-
mátorok által bemutatott
játékokkal a fogyatékos
személyek beilleszkedését
és elfogadását sajátították
el.

Keve-Kiserdei 
Általános Iskola

1 % 1 % 1 %.A Hittel Békás-
megyerért Alapítvány
köszönetet mond mind-
azoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1 százalé-
kát az alapítványnak aján-
lották fel. A 2008. évi fel-
ajánlásokból 379 ezer 643
forintot a Mustármag Ke-
resztény Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium isko-
lai rendezvényeire, év végi
jutalomkönyvekre, tanul-
mányi kirándulások költsé-
geire fordították. (Adó-
szám: 18082793-1-41.)

N agy feladatra vál-
lalkoztak idén a

Harrer Pál Általános Is-

kolába járó diákok szü-
lei és a pedagógusok. A
hagyományos sport- és

kézmûves szombaton
nemcsak falat mászni,
focizni, pingpongozni

hívtuk az erõs apukákat,
hanem segíteni is.

Az iskola udvarát futó-
pályával bõvítenénk, eh-
hez át kellett helyezni a
kerítéseket. Köszönjük a
huszonöt lelkes és ügyes
apukának a kitartó mun-
kát. A jó hangulathoz az
anyukák is hozzájárul-
tak: palacsintát sütöttek a
sürgõ-forgó résztvevõk-
nek. Reméljük, jövõre is
ilyen remek lesz ez a
szombat, és már az
új futópályánkon is
ö s s z e m é r h e t i k
majd tudásukat a
gyerekek, a szülõk
és a tanárok.

Harrer Pál 
Általános Iskola

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Új futópálya épül a Harrerban

A leendõ elsõsöket szüle-
ikkel együtt várják a Pais
Dezsõ Általános Iskolában
egy-egy vidám csütörtök
délutánra. Az elsõ alkalom
november 19-én lesz.

A z óvodások megis-
merkedhetnek a ta-

nító nénikkel, együtt
játszhatnak, beszélget-
hetnek. Megmutathat-
ják, milyen ügyesen
énekelnek, rajzolnak,
számolnak, verselnek.
Szüleik képet kaphatnak
az intézményben folyó
munkáról.

Idõpontok, esemé-
nyek: november 19.
„Búcsúzik a gólya-
madár…” * December
17. „Betlehemi csil-
lag…” * 2010. február
18. * „Itt a farsang, áll a
bál…” * 2010. március
18. „Tavaszi szél vizet
áraszt…”

A foglalkozásokon
különféle nyomdákat
gyûjthetnek a gyerekek.
Ha nagyon ügyesek, és
mind a négyet megszer-
zik, meglepetés vár rá-
juk. (Cím: Pais Dezsõ
utca 1-3.)

Vidám csütörtökök 
délutánok a Paisban

Nagycsoportos óvodásoknak
iskolaelõkészítõ foglalkozá-
sokat indít a 2009/2010-es
tanévben a Kerék Általános
Iskola és Gimnázium, heti
egy alkalommal, 16-tól 17
óráig az intézményben (Kerék
utca 18-20.), a következõ év-
ben elsõ osztályosokat tanító
pedagógusok vezetésével.

Célja: olyan alapkész-
ségek és képességek

fejlesztése (emlékezet, fi-
gyelem, gondolkodás, fel-
adattudat, monotóniatûrés,
finommotorika, szókincs,
stb.), melyek megkönnyí-

tik a kisgyermekek számá-
ra a sikeres iskolakezdést,
az írás, olvasás, számolás
elsajátítását. A foglalkozá-
sokon való részvétel nem
befolyásolja a szülõk sza-
bad iskolaválasztását, hi-
szen olyan képességeket és
készségeket fejlesztenek,
melyek minden gyermek
hasznára válik, bármelyik
iskolában is kezdi meg ta-
nulmányait. (Bõvebb felvi-
lágosítás, jelentkezés
Kovács Éva alsó tagoza-
tos igazgatóhelyettesnél
a 250-0831-es telefonszá-
mon.)

Iskolaelõkészítõ
a Kerékben

Az immár hagyományos õszi, családi rendezvényt, a szüreti vigadalmat idén is megtartották az Aquincum Általános
Iskolában

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pécsi László
emlékére

A Textil és Textilruházati
Ipartörténeti Múzeum-
ban Pécsi László szüle-
tésének 80. évfordulója
alkalmából emlékkiállí-
tás nyílt október 16-án.
(Cím: Lajos utca 138.)

Mûfordítói est
a Kéhliben

„A mûfordítás szépségei”
címmel Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költõ mû-
fordítói estje tekinthetõ
meg a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör és a Kéhli Ven-
déglõ Krúdy Szalonja
rendezésében november
12-én 16.30 órai kezdet-
tel. Beszélgetõpartner Ki-
rály Lajos költõ, mûfordí-
tó. A mûsor résztvevõi
Kassai Franciska gitáros-
énekes elõadómûvész,
Stancsics Erzsébet költõ,
Kanizsa József író, költõ
illetve Tárkányi Imre köl-
tõ. (Cím: Mókus utca 22.)

Helytörténeti
kiállítás 

Csillaghegyen
A Csillaghegyi Polgári
Kör Egyesület rendezé-
sében november 28-án
családi délutánnal (báb-
színház, kézmûves fog-
lalkozás) egybekötve
nyitnák meg a helytörté-
neti kiállítást. Kérjük
azokat, akik Csillaghegy
múltjával kapcsolatosan
régi fényképekkel, tár-
gyakkal, információval,
különleges történettel
bírnak, keressenek min-
ket és adják kölcsön
másolásra az anyago-
kat. (Személyesen Sá-
ringer Zsókánál a Csil-
laghegyi Közösségi
Házban, telefonon Ba-
kóczy Eszternél a 06-
70-967-1493-as szá-
mon jelentkezhetnek.)

Kálvin hagyománya
Kitekintõ: öt évszázad
református hagyomá-
nyát mutatja be a „Kál-
vin hagyománya - Re-
formátus kulturális
örökség a Duna men-
tén” címû kiállítás, mely
2010. február 15-ig lát-
ható a Budavári Palota
„E” épületében, a ba-
rokk csarnokban.

Az író születésének 131.
évfordulóját ünnepelték
több helyszínen. A koszorú-
zást és az emlékplakettek
kiosztását követõen mû-
sorral zárult az esemény.

K rúdy Gyula szüle-
tésének 131. évfor-

dulóján megemlékezést
tartottak a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör és a Kéhli
Vendéglõ közös rende-
zésében. Az emlékezés
koszorúját több helyszí-
nen is elhelyezték októ-
ber 8-án. A Krúdy-em-
lékháznál a Nagykani-
zsai Takács László Tár-
saságot Szaboljev Erzsé-
bet költõ, Riersch Zol-
tán költõ, Fa Ede költõ,
a Pannontükör volt fõ-
szerkesztõje képviselte.
A koszorúzásnál jelen
volt továbbá a Bács-
Kiskun Megyei Költõk
és Írók Baráti Köre, a
társaság folyóirata, az
Üzen a Homok szer-
kesztõi, Kovács István
József felelõs szerkesz-
tõ, Újvári Ferenc költõ.
Az óbudai Krúdy Gyula
Irodalmi Kört Enyedi
Béla Krúdy-emlékérmes
és Antalfy István Pi-
linszky-díjas költõ, a
Magyar Kultúra Lovag-
ja képviselte.

A Krúdy szobornál
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata részérõl
Szabó Magdolna alpol-
gármester és Borbély Ri-
ta kulturális referens ko-
szorúzott (képünkön). A
nagykanizsai önkor-
mányzattól Szmodics
Józsefné, a mûvelõdési
és sportosztály vezetõje
és Halmos Csaba kultu-
rális referens jelent meg.
Az Óbudai Társaskört
Harsányi Mária igazga-
tó képviselte. Az Óbudai
Braunhaxler Társaságtól
és a Tabán Táraság ré-
szérõl Tauner Tibor el-
nök és Kún István tabáni
tag vett részt az ünnep-
ségen. 

A 110 éves Kéhliben a
vendéglõ tulajdonosai
helyeztek el koszorút az
emléktáblán. Cecei-Hor-

váth Tibor, Cecei-Hor-
váth Gergely és Kanizsa
József saját versével kö-
szöntötte a 110 éves ven-
déglõt. Az emlékbeszé-
det dr. Hajdú Endre
mondta. 

Elismerések
Az ünnepi rendez-

vényt Király Lajos nyi-
totta meg, ezt követõen
átadta a kitüntetéseket. 

Díszoklevelet kapott
Tauner Tibor és Fa Ede.
Kovács Imre Krúdy-
díszokleveles festõmû-
vészt bronzemlékérem-
ben részesítették. A
Krúdy-emlékplakettet
Kanizsa József adta át
Enyedi Bélának és
Antalfy Istvánnak. Pár-
toló tagsági igazolványt

vehetett át Kún István,
P. Tófeji Valéria költõ,
szerkesztõ, Sebestyén
László, Tauner Tibor és
Tóth József fafaragó
szobrászmûvész. Könyv-
jutalomban részesült
Kardos Ferenc nagyka-
nizsai költõ.

Keres Emil „Találko-
zások” címû elõadásával
és Tálas Ernõ, a Stock-
holmi Királyi Opera te-
norjának népdalaival zá-
rult a megemlékezés.

Nikodém Vanda

Boldog születésnapot Krúdy Gyula!

HUZELLA PÉTER 60 ÉVES. Rendhagyó módon, munkával ünnepelte születésnapját a
Kossuth-díjas énekes, elõadómûvész, aki gyerekeknek és felnõtteknek szóló mûsora-
ival járja a világot. Két koncertet adott október 17-én az Óbudai Kulturális Központ-
ban. Délután a fiatalokat, este a korosabbakat szórakoztatta

Az Óbudai Múzeum
2010-ben az óbudai ven-
déglátás témakörében
idõszaki kiállítást rendez.
Kérjük, amennyiben az
óbudai éttermekkel, kocs-
mákkal, bisztrókkal kap-
csolatos tárgyi anyaggal,
dokumentumokkal, fény-
képekkel, vagy egyéb
emlékekkel rendelkez-
nek, keressék fel múzeu-
munkat. Gyûjtünk továb-
bá jellegzetes óbudai
ételrecepteket is.A múze-
um a felajánlott anyago-
kat megõrzi, a kölcsön-
vett anyagokat pedig ma-
radéktalanul visszaadja
tulajdonosának. Felaján-
lásaikat elõre is köszön-
jük. (Kapcsolatfelvétel le-
vélben, vagy személyesen:
1033 Bp., Fõ tér 1., Zichy-
kastély. Tel.: 06-1-250-
1020.)

Óbudai Múzeum

Idõközi tárlat 
az óbudai 

vendéglátásról

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A z Óbudai Társas-
körben október 15-

én élõ bemutatón is
megismerhettük az Óbu-
da számot. Antall István
érzékeny mûsorvezetése
mellett a lap szerzõinek
egy kisebb csapata, vala-
mint néhány kiváló elõ-
adómûvész adott ízelítõt
a gazdag kínálatból.

Nem adhatunk teljes
tartalomjegyzéket a fo-
lyóiratról, s a bemutató-
ról sem, csak találomra
szemezgetünk a jobbnál
jobb írásokból, mûvek-
bõl. Lokálpatrióta dísz-
vendégként szerepel dr.
Pintér Endre professzor,
mind a vele készült írott
interjú, mind személyes
megszólalása az esten
élményszámba ment.
Kitûnõ írásokkal szere-
pelt a lapban Zalán Ti-
bor, Kertész Ákos, Kon-
czek József, Szerdahelyi
István, Tóth József, Szö-
rényi László, új versek-
kel jelentkezett Balázs
Tibor, Szarka József,
Gyimesi László, Petõcz
András, Bágyoni Szabó
István, Dobai Péter,
Iszlai Zoltán, kitûnõ -
versidézetekkel teli -
esszével Mirtse Zsuzsa.
Bognár Antal készülõ
Óbuda-regényébõl tett
közzé részleteket. Az
Óbuda Televízió „Írás-
tudók” sorozatából Cza-
kó Gábor és Gyimesi
László anyanyelvi témá-
jú beszélgetését mentet-
ték át a szerkesztõk.

Krúdyra emlékezett
Fráter Zoltán, a méltat-
lanul kevéssé ismert
Toldalagi Pál régi hír-
lapokban megjelent ver-
seibõl adott közre egy

csokorral Basa Viktor, de
nem hiányozhatott a
számból a közelmúlt
nagyjai közül Kerényi
Grácia sem. Ágai Ágnes,

Zenker Katalin és mások
életképek segítségével
járultak hozzá városré-
szünk hangulatának fel-
idézéséhez, „kisindián”
Horváth Péter a római
gályáról adott tárgyszerû
tudósítást, míg az Aquin-
cumi Múzeum tudós ve-
zetõje, Zsidi Paula és
munkatársa, Kurucz Ka-
talin a velünk élõ ókori
emlékekbe engedett be-
pillantást. Korántsem
teljes a névsor, de ebbõl
is kitûnik, hogy milyen
gazdag irodalmi világot
rejtenek városrészünk
falai! És terjedelmi és
egyéb (technikai) okok-
ból nem is szerepelhet
minden kerületi írástudó
a számban…

De nézzük a képzõ-
mûvészeket! Nyolcol-
dalnyi színes melléklet

és szövegközi reproduk-
ciók sora tanúskodik te-
hetségükrõl, kötõdésük-

rõl: Tenk László, Szent-
györgyi József, Árkossy
István, Barlai László,

Takács Klára, Kõfaragó
József, Gábor István,
Müller Rita, Rák Béla,

Csengery Béla és
Pázmándi Antal sokszí-
nû mûvészetébõl kapunk

kedvcsináló kivonatot.
A bemutatón a szerzõk

nagy része mellett az
óbudai közélet számos je-
les személyisége is meg-
jelent, köztük Bús Balázs
polgármester, aki szemé-
lyesen támogatta a szám
megjelenését, s bevezetõ
sorokat is írt a laphoz. Jó
volt megtapasztalni, hogy
egy irodalmi esemény
ennyi közvéleményt for-
máló embert érdekel, s a
zene mellett a magas mû-
vészet más ágai is ennyi-
re itthon vannak Óbudán.

Nem lenne teljes a tu-
dósítás, ha hallgatnánk a
mûsorban és a lapban
egyaránt szereplõ Papp
János színmûvész pro-
dukciójáról, aki vers-
mondásával ismét léleg-
zetelállító perceket szer-
zett a közönségnek.

A Napút óbudai száma
már kapható az újság-
árusoknál, de ha másutt
nem jutnak hozzá, az
Írók Boltjában (Andrássy
út - Liszt Ferenc tér sa-
rok) biztosan megkapják
az érdeklõdõk.

Tartalmas és színvona-
las folyóirattal, s ugyan-
ilyen gazdag bemutató-
val örvendeztették meg
olvasóikat, nézõiket az
óbudai mûvészek. Elõle-
gezzük meg: ez a kiad-
vány néhány év múlva a
városrész szerelmesei-
nek, és talán a helytörté-
nészeknek is keresett for-
rásmunkája lesz.

- ime -

Gazdag bemutató

Megjelent a Napút óbudai száma
Mind a szakma, mind a nagyközönség hosszú évek óta a
legrangosabb irodalmi, mûvészeti kiadványok kötött
tartja számon a Napút címû folyóiratot. Szondi György, a
lap fõszerkesztõje nem a megszokott módon hozza létre
az egyes számokat, hanem mindig egy központi gondolat
vagy téma köré rendezi az írásokat, képeket. A folyóirat
legutóbbi számának vezérszava Óbuda volt, tehát elsõ-
sorban óbuda-békásmegyeri kötõdésû képzõmûvészek,
írók, költõk, publicisták, és egyéb írástudók munkáiból
állt össze a kötet.

Emlékestet rendezett az
Óbuda-Békásmegyer Szerb
Kisebbségi Önkormányzat
együttmûködésben a Fõ-
városi Szerb Kisebbségi
Önkormányzattal, a Buda-
pesti Szerb Ortodox Egy-
házközséggel, a Jakov
Ignjatovic Alapítvánnyal
és a Szerb Fórum Egyesü-
lettel az Óbudai Társas-
körben  október 8-án. 

Hatvan évvel ezelõtt,
1949-ben rombol-

tatta le a kommunista Rá-
kosi-rezsim a Tabánban
állt szerb templomot. Az
emlékesten Vukovits
Koszta, a Budai Szerb

Egyházmegye Múzeu-
mának igazgatója tartott
elõadást a magyarországi
szerb barokk templom-
építészet egyik legszebb
alkotásának történetérõl.
Levetítették az MTV Ar-
chívumának segítségével
a „Requiem egy templo-
mért” címû dokumen-
tumfilmet, mely sok, a
templomhoz kapcsolódó
eseményt, emléket, le-
gendát õrzött meg. Mint
például Horthy Miklós
kormányzó részvételét a
templomban az I. Sándor
szerb király emlékére tar-
tott szentmisén, vagy azt
a legendát, hogy 1916-

ban azért menekült meg a
beolvasztástól az egyik
harang, mert budai láto-
gatásai során ennek a ha-
rangnak a hangját szeret-
te legjobban I. Ferenc Jó-
zsef császár. 

A programban fellé-
pett az ELTE Szlaviszti-
kai Intézetének Szent
Demeter Kórusa egyhá-
zi énekek elõadásával,
valamint a Budapesti
Nikola Tesla szerb isko-
la kórusa Olivera Muni-
sics vezényletével 
Dr. Lásztity Radomir,

a III. kerületi 
Szerb Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke

A budai szerb templomra emlékezett a szerb közösség

Antall István, Fráter Zoltán, Gyimesi László, Basa Viktor, Papp János a Napút óbudai
számának bemutatóján a Társaskörben
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� Hûtõgép szakszerviz Óbudán! Lehel,
Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35 éves
gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� 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
� 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 

� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.

� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa
szerelése, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01
� Költöztetés, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora,
páncélszekrény. Tel.: 06/30-948-2206
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Cégünk vállalja magánszemélyek és vál-
lalkozások számítógépeinek telepítését, és
szervizelését. Tel.: 06(70)945-0221
� Csempézést, padlóburkolást, kisebb kõ-
mûvesmunkákat vállalok határidõre, garanci-
ával. Tel.: 06(30)960-4525
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselháritás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Nyugdíjas víz-fûtésszerelõ-heggesztõ 40
éves karbantartó gyakorlattal, lakatos,
vill.szerelõ, asztalos ismeretekkel, valamint
jogosítvánnyal és gk.-val munkát vállalna.
Tel.: 06(20)924-2227
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Kõmûvesmester vállal kisebb-nagyobb

munkákat, épületburkolást stb., közületnek is.
Tel.: 06(20)591-1367
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Lépcsõháztakarítást, ablaktisztítást vál-
lalok, számlaképesen budai kerületekben.
Tel.: 06(30)341-3423; 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Számítógépeit otthonában javítjuk, fej-
lesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adat-
mentés. Internet beállítás, ügyintézés. Szoft-
ver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalom-
mal: 06(20)998-0798 http://www.fmrkft.hu
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538

� Gyógypedikûr akció! Készítse fel lábait
az ünnepek elõtti rohanásra! November hó-
napban a hirdetés felmutatója 10 % kedvez-
ményt kap a kezelésbõl! Szentendrei út 8., a
Raktár u.-i buszmegállónál. Elõzetes beje-
lentkezés szükséges: 06(30)307-5818
� Orvosi rendelõ bérleti joga átadó Szent-
endrei út elején, földszinten, 27 nm. Tel.: 388-
4383
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Házi segítségnyújtás Budapesten. Szolgál-
tatásaik: szociális, postai ügyek intézése, or-
voshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, bevásárlás,

fürdetés, kisebb takarítás. Misszió Alapítvány,
Varga Sára.Tel.: 06(70)369-3647, 281-2105
� 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
� Végleg leszoktatja a Vadkerty Antinikotin
terápia a dohányzásról, 26 perc alatt, biorezo-
nanciás terápiával, 7000 Ft-ért (egy alkalom
elég), a Vörösvári úti és a békási SZTK ren-
delõkben bejelentkezéssel: 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
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Sz.e.
háznál is kezel.
� 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.
� Kardiológiai magánrendelésén dr. Tóth
Levente hétfõn 16-20 óra között várja betege-
it. Kolosy tér 1/b. (bejárat Evezõ u. felõl).
Elõjegyzés: 388-9406. Diagnosztika, gondo-
zás, gyógyszerelés beállítása.
� Fogyasztó, alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayautos-
iskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)959-0134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Gyakorlattal rendelkezõ középiskolai ta-
nár matematika-fizika magánoktatást vállal a
Flórián térnél. Tel.: 06(20)531-6135
� Német nyelv tanítását vállalom, külkeres-
kedelmi szaknyelvet is. Rómaifürdõn. Tel.:
06(30)481-6240
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� 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
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  gyakkorlott, precíz tanárnõtõl a Vihar
utcában, egész nap. Vizsgára való felkészítés.
Tel.: 06(30)489-8731
� Fejestanoda vállal matematika, fizika és
nyelvoktatást, alapoktól-szigorlatig. www.fejes-
tanoda.atw.hu Tel: 250-2003; 06(70)366-6445
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Francia, angol magánórák a III. kerület-
ben, felnõtteknek, gyerekeknek délelõtt és
délután. Tel.: 06(70)342-2538
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu

�Fizika-kémia, matematika-magyartanárok
korrepetálnak, érettségi, középiskolai elõké-
szítõt tartanak minden délután és szombat
délelõtt Óbudán, a Vörösvári úton általános
és középiskolásoknak. Tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Laborvizsgálat 24 órán belül. EKG, re-
ceptírás, magas vérnyomás, hasi panaszok,
mozgásszervi panaszok kezelése. Lázas ál-
lapotok ellátása, immunerõsítés. Dr. Bor
Márta belgyógyász magánrendelése. III. ker.
Tavasz u. 7. Bejelentkezés: 06(70)621-5323

� Fogyjon fülakupunktúrával  III. ker.
Tavasz u. 7. Tel.: 06(20)481-4646

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: a III.ker.
Bécsi út 217. (EuroCenterrel szemben).
Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinö-
vések, értágulatok eltávolítása. Bejelent-
kezés: 06(20)543-3948

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

�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

�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

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

Egészség

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

� 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%!!!

�Duguláselhárítás, géppel falbontás nél-
kül, háztartási és közmû méretekben. 0-24
hétvégén is garanciával. Tel.: 321-31-74;
06-70-246-57-53

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 321-31-74; 06-20-
342-55-56

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Némettanítás, korrepetálás, vizsgára ké-
szítés nagy tapasztalattal, türelemmel, Nánási
úton. Tel.: 06(30)458-2241

� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Elcserélném vagy eladnám értékegyezte-
téssel Pusztazámoron lévõ tégla, kertes csalá-
di házamat óbudai téglalakásra. Kisebb össze-
gû bedõlt hitelt átvállalok. Tel.: 06(70)527-
3934
� Csillaghegyen, Királyok útján 86 nm-es, 4
szobás lakás eladó. Tel.: 06(70)949-4013
� III. kerület Kiskorona utcában 52 nm-es,
4. emeleti, vízórás panellakás eladó. Irányár:
9.800.000 forint. Érd: 06(30)743-5697
� San Marco utcában 2005-ben épült, mi-
nõségi társasházban, 46 nm-es, igényesen ki-
alakított lakás, garázsbeállóval, tárolóval el-
adó. Tel.: 06(20)329-4100
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó panellakásokat,
téglalakásokat, házakat keresünk érdeklõdõ-
inknek. Tel.: 06(70)521-0342
� Csillaghegyen 257.742 Ft/m2 áron SOS el-
adó, 310 m2-es, öthálószobás ikerház! Extrák,
kiváló állapot, azonnal költözhetõ Tel.:
06(20)9350-018, 316-9408  www.startingat-
lan.hu/12140
� III. Pünkösdfürdõn 60-as években épült,
80 nm-es, kétszobás családi ház 620 nm-es
ápolt kertben, garázzsal kiadó 120 eFt-ért.
06(20)9350-018, 316-9408 www.startingat-
lan.hu/13741

� Iroda olcsón kiadó a Flórián tértõl 300 m-
re, fõútvonalon. Kisméretû, kiváló közleke-
dés, ingyenes parkolás. Tel.: 06(20)943-9619
� Békásmegyeren hegy felõli oldalon kiadó
kétszobás, ebédlõnek használható elõszobás,
bútorozott lakás. Tel.: 06(30)921-8973
� Kiadó házrészt vagy két-háromszobás,
alacsony rezsijû lakást keres egyetemista fiú
édesanyjával. Tel.: 06(30)986-5269
� Békásmegyeren szoba kiadó, konzultáci-
ós, terápiás tevékenységre is alkalmas. Tel.:
06(70)701-1920

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; 06-20-575-74-35 
� Családokhoz megbízható, lelkiismeretes
idõsgondozókat, babysittereket, takarítónõket
közvetítünk. „Empátia”, tel.: 06-1-336-10-94,
06-20-465-8458
� Ügyintézõt keresünk érettségivel, Temet-
kezési Iroda. Tel.: 06-202-989-477
� Egészségvédelmi termékeket forgalmazó
cég vevõszolgálati munkakörbe hirdet állást.
Feladatok: kapcsolattartás partnerekkel tele-
fonon és mintatermünkben, rendelésfelvétel,
számlázás. Fényképes önéletrajzokat a karri-
er@hungimpex.hu címre kérjük.
� Óbudai óvodapedagógusi állás. Tel.: 367-
3620; 06(20)262-2430

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket (régit, újat) vásárolok. 100
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)425-6437

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

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123
� Gellért Katalin vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, porcelánokat, könyve-
ket, hagyatékot. Tel.: 06-30-929-31-43
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-

kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339

� Szentendrén több éve mûködõ étkezde el-
adó. Tel.: 06(20)934-5946
� Vállalkozás (bt.) barkácsüzlettel sürgõsen
eladó. Budapest, III. kerület. Érdeklõdés: 244-
0940 vagy 06(20)958-8070 telefonszámon
� 30 éve mûködõ ABC bérleti joga, teljes
berendezéssel együtt eladó. Ár megegyezés
szerint.Tel.: 06(20)450-9594

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06(20)956-4084

Egyéb

� Szentendrei úton, forgalmas, frekven-
tált helyen, 30-40 nm-es üzlethelyiségek
társasháztól kiadók. Tel: 454-0225

� Kerületi, budakalászi, pomázi házak,
lakások, telkek adás-vételével foglalko-
zom. Ingatlanreferens: 06(30)341-2350

Üzlet

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

Állás

� Az Óbuda Szövetkezet  III. kerületi te-
lephelyén 600 nm-es helyiség (irodák, tár-
gyaló, wc, mosdó, teakonyha) irodának
vagy kereskedelmi tevékenységre kiadó.
Érdeklõdni lehet: 06(30)466-1928

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

Kiadó

� 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.
Közelben horgásztó. Tel.: 06-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

Ingatlan

TÁRSASJÁTÉKNAP. Negyedik alkalommal rendeznek társasjátékver-
senyt november 7-én az Árpád Gimnázium aulájában. A teremben
húsz asztalnál szõhetik a fiatalok stratégiai terveiket: kártyákat, korongo-
kat, bábukat vagy lapkákat elhelyezve fejleszthetik településeiket, erõmû-
vekben energiát termelhetnek, birkákat tenyészhetnek, vagy várakat fog-
lalhatnak el. A versenyre 5-12. osztályos diákok nevezését várják a szer-
vezõk. A nap folyamán mindenki négy játékban versenyez. A rendezvé-
nyen Catan, Carcassonne, Alhambra, Wikinger, Aranyásók, Babszüret!,
Zug um Zug, Pislog és Funkenschlag egyaránt szerepel. A különféle já-
tékokban elért helyezéseket pontokra váltva alakul ki a végleges sorrend,
és ennek megfelelõen találnak gazdára a Piatnik Kft. jóvoltából az érté-
kes társasjáték-nyeremények. (www.homoludens.extra.hu)
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Önkormányzati képviselõk fogadóórái

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

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

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

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

Kozma János önkormányzati képvi-

selõ (Óbudáért-Békásmegyerért-

Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2.

szám alatti képviselõi irodában. Elõ-

zetes idõpont-egyeztetéssel. Telefo-

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

obudabekasert@freemail.hu. Utób-

bin lehet hiteles névtelen bejelenté-

seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

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

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

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

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

minden hónap második csütörtökén, 17-tõl 18 óráig a gázgyári lakótelep gondnoki irodájában

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

Független önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

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

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

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

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

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

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

frakcióvezetõ

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

Általános Iskola

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

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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A nyár végén alakult „Itt
Élünk” Egyesület az októ-
ber 10-ei kerületi takarítá-
si napon Kaszásdûlõn gyûj-
tötte össze a szemetet. 

A zt tervezték, hogy
ezen felül a HÉV-

megálló graffiti-men-
tesítését is elvégzik, de
amikor szakembereik
megvizsgálták, kiderült,
az eredeti festés olyan
rossz állapotban van,
hogy újrafestésre lesz
szükség. Egyeztetve a
BKV-val arra a megol-
dásra jutottak, hogy a

padok feletti falfelületen
modern, mûvészeti al-
kotásokat helyeznek el.

Graffiti mûvészek je-
lentkezését várják, akik
Kaszásdûlõre jellemzõ
motívumokat tudnak
„mûvészi színvonalon”
ráfesteni a HÉV-megál-
lóra. A jelentkezés felté-
tele, hogy vállalják,
amennyiben más össze-
firkálja alkotásukat, el-
végzik a helyreállítást. 

Jelentkezni és további
információt kérni az
ittelunk@t-online.hu
e-mail címen, vagy a

06-20-663-0501-es tele-
fonszámon lehet. 

A szervezõk kérik, leve-
lükben írják le az elképzelt
kompozíciót és adják meg
elérhetõségüket. 

Az egyesület azt ter-
vezi, bíráló bizottság
fog dönteni az alkotások

között, melybe meghív-
ják Bús Balázs polgár-
mestert, a kerületi fõépí-
tészt és a BKV képvise-
lõjét is.

- Reméljük, hogy a
megtisztuló és látványá-
ban megújuló kaszásdû-
lõi HÉV-megálló egy-

részt elnyeri az utazókö-
zönség tetszését, más-
részt arra bíztatjuk a
többi III. kerületi civil
egyesületet, õk is ve-
gyenek pártfogásukba
egy-egy HÉV-állomást,
hogy minél hamarabb
mindegyik óbudai meg-
álló megszépüljön -
mondta Borbély László,
az „Itt Élünk” Egyesület
elnöke. WZ

Te tervezd meg a HÉV-állomást!

Az Országos Polgárõr Szö-
vetség (OPSZ) október 10-
én ismét megtartotta immár
hagyományos „Õszi Nagyta-
karítás” elnevezésû orszá-
gos akciónapját. Újdonság-
ként idén a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium,
a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége és
a Hulladék Munkaszövet-
ség is csatlakozott a kezde-
ményezéshez. 

Az ez év június 3-án
megalakult Buda-

pest III. kerületi Polgárõr
Egyesület tagjai közel két-
ezer órában végeztek ed-
dig bûnmegelõzési járõr
és felvilágosító munkát.
Mivel az egyesület alap-
szabálya a végrehajtandó
közhasznú tevékenységek
körében a környezetvé-
delmet is tartalmazza,
nem volt kérdés, hogy ezt
a szombatot a tagság a ta-
karításnak szenteli. 

Az OPSZ felhívására
megszervezték a Pók ut-
cai lakótelepen a Római
út, valamint a Római tér

és az Arató Emil tér kö-
zötti közterület rendbeté-
telét. A kerület más pont-
jain élõ egyesületi tagok is
eljöttek, jelenlétükkel és
munkájukkal erõsítették
helyben lakó tagtársaikat.

A polgárõrök, család-
tagjaik és a csatlakozott
érdeklõdõk a közterület-
felügyelet által rendelke-
zésre bocsátott zsákokba
gyûjtötték az eldobált mû-

anyag palackokat, cigaret-
tacsikkeket és minden
olyan dolgot, melyek a
szemét fogalomkörébe
tartoznak (jó sokat talál-
tak, mert 19 zsákot töltöt-
tek csordultig, de volt ki-
hajított ajtó is, amit nem
zsákoltak). 

A 11-tõl 14 óráig terje-
dõ idõszakban sok arra já-
ró lakótelepi lakos felve-
tette a polgárõr formaru-
hát viselõ „rendcsinálók-
nak”, hogy ha legköze-
lebb meghirdetnek valami
hasonló programot, akkor
õk is szívesen szakítanak
idõt a részvételre. 

Polgárõrök takarítottak a Pók utcai lakótelepen

A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék
égetése Óbuda-Békásmegyer egész területén októberben, novemberben, va-
lamint februárban, márciusban, csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig
megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles
idõjárás esetén az égetés tilos.
Az ingatlanon keletkezõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítható
vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a telek használójának feladata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot éget, vagy a nyesedék elhe-
lyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysértést kö-
vet el, mely cselekményért 30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar és kerti hulladék?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Rendelet – Hirdetés

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének
45/2009. (X. 22.) rendelete1 az üzletek éjszakai nyitva tartásá-
nak rendjérõl szóló 33/2008. (VI. 30.) rendelet módosításáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva, az üzletek éjszakai
nyitva tartásának rendjérõl szóló 33/2008. (VI. 30.) rendelet (a to-
vábbiakban: Ör.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú mellékle-
te szerint módosul.
2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetõtáblá-
ján való kifüggesztéssel történik. Jelen rendeletet az Óbuda Új-
ságban is közzé kell tenni.
(3) Jelen rendelet 1. §-a, valamint az (1)-(2) bekezdés jelen ren-
delet hatálybalépését követõ napon, a (3) bekezdés jelen rende-
let hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.
1Elfogadva: 2009. október 21.
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester

Indokolás
A módosítással érintett, 1033 Bp., 19299/5, 19299/4, 19299/3,
19298/1, 19297/1, 19296/1, 19295/1, 19294/1. hrsz-ú (Colortex
területe) ingatlan tulajdonosa kérelmezte, hogy a terület kerüljön
rá az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló 33/2008.
(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletére, mert a
jelenleg használaton kívüli üzemcsarnokot rendezvény- és kon-
certteremmé alakítják át. A HÉV vonal-Duna folyam-Óbudai rak-
part-Mozaik utca által határolt területen nincsenek lakóházak,
csak kereskedelmi, ipari épületek, így a létesítmény mûködése
nem zavarná a lakosság nyugalmát.
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Halottak napján
Rejtvényünkben Ady Endre fenti címû versébõl idé-
zünk. Beküldendõ a vízszintes 6. és a függõleges 1. so-
rok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Amerikai ifjú hölgy fonetikusan. 6.
Az idézet elsõ sora (zárt betûk: O. B. A. T.). 13. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei víz. 15. Karambol. 16.
Gombacsalád. 17. Szabolcs-Szatmár megyei helység.
18. Nyelvtani fogalom. 19. Y. M. 20. Saci egynemû be-
tûi. 21. Pest megyei állóvíz. 23. Mesés ûrlény. 24. Á. L.
A. 26. Macskák kedvencét. 28. Talált. 30. Házak egyik
fajta fedele. 32. Összekevert dal! 33. Madzag. 34. Kívá-
nalom. 36. Osztrák, thaiföldi és kambodzsai autók jele.
37. Képet szegélyez névelõvel. 39. Mezõgazdasággal
kapcsolatos elõtag. 41. Tekints át. 42. P. A. Á. 43. Püré
egynemû betûi. 44. Minket védenek. 46. E. Y. 48. Római
ötvenek. 49. Kutya mondja. 50. Részben feldíszít! 52.
Férfinév névelõvel. 54. Vermutféle. 57. Focit ide lövé.
58. Az asztácium vegyjele.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt be-
tûk: N. N. A.) 2. Nekilódulás. 3. S. L. L. 4. Színészünk
volt, Imre. 5. Ezek, amiket nem szabad kihagyni. 6.
Szolmizációs hang. 7. Bór vegyjele. 8. Kis Jánost. 9. U.
L. D. T. 10. Kicsinyítõ képzõ. 11. Spanyol, svéd és olasz
autók jele. 12. Tehén, ló teszi a réten. 14. A tantál vegy-
jele. 15. Belül letáborozik fordítva. 17. Keménypáncélú állat. 21.
F. E. E. 22. Keverék a folyadékban. 26. A-val a végén pápai koro-
na névelõvel. 27. Égeteg egynemû betûi. 29. Majdnem elrepít! 31.
Zúdítom. 32. Az egyik végtagomon. 34. A. R. Z. 35. Balatoni
helység névelõvel. 37. A. T. T. I. 38. Megkevert éke! 40. Súllyal
kapcsolatos. 41. Férfinév. 45. A sertés világrahozza a malacot. 47.
New-…, USA nagyváros. 50. Korábbi fotós nagyítógép típus. 52.
Kártyás szó. 53. Õsi város fordítva. 55. Kiejtett mássalhangzó. 56.
Néma sah! 57. Olasz és thaiföldi autók jele.           Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon november 10-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között Óbudai Egészségolimpia ajándékcsomagot sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
Az október 15-én megjelent, „Szabadság” címû rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Mindenkinek hatalmában áll nem csinálni sem-
mit”. 
Nyertesek: Borszéki Sándorné, Vörösvári út 9.; Kuti Géza, Hol-
lós Korvin Lajos utca 17.; Tajti Rozália, Gyenes utca 22.

- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges
ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Ta-

lán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a
sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy számom-
ra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 
- Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szó-
beli vizsgáját produkálta - felsõfokon!

- Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, ami-
kor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehe-
zemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-
rolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mon-
datot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam,
hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek
a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos
módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálá-
tása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mond-
hat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl iga-
zán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

- Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû
tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy
ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kez-
dõk/újrakezdõk számára, ill. akik rendszerezni
vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul

egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvta-
nulási metódussal. Igaz?
- Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? 
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszó-
lalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan
ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette siker-
élmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadá-
sul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minõségû
hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég és dán
nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt
19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerû tankönyvének bemutatója

a III. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD,

NORVÉG, DÁN
tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ - TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

az Óbudai Társaskörben (Kiskorona u. 7.)
2009. november 5-én, csütörtökön és 9-én, hétfõn 17-19 óráig.

A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) 
2009. november 11-én, szerdán 17 és 19 óra között. 
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Ingyenes Nordic
Walking oktatás
A nagy érdeklõdésre való
tekintettel, folytatódik az
ingyenes Nordic Walking
oktatás a Laborc utcai
Családi és Szabadidõ-
parkban lévõ Fogarasi
Síiskolában (Farkastorki
út 23.). Ideje: vasárna-
ponként 9 és 10 órakor
(találkozás a síháznál.).
Felszerelést és oktatót
biztosítanak az óbudai la-
kosok részére.

Focisiker
Siracusaban

A nemzetközi Concetto
Lo Bello emlék labdarú-
góversenyt szeptember 9-
tõl 13-ig rendezték a szicí-
liai Siracusaban. A III. ke-
rületi TUE 1997-es kor-
osztályú focistái a 3., míg
az 1995-ben születettek a
2. helyet szerezték meg.
Mindkét korosztályban 8-
8 csapat indult, a TUE-t
csak a nagynevû akadé-
miák, a Brescia és a
Reggina tudták legyõzni.

Busszal judo
edzésre

Az iskolákból és óvodákból
busszal szállítja edzéseire
a jelentkezõket az Óbudai
Judo Club.Várják a judozni
vágyó gyermekek jelentke-
zését a 06-30-209-8182-
es telefonszámon. (Cím:
Sasaki Óbuda Dojo Sza-
badidõ Sportcentrum, Far-
kastorki út 21.)

Minden terv annyit ér,
amennyit megvalósítanak
belõle. Márky Jenõ komo-
lyan vette a mondás igaz-
ságtartamát és gondos elõ-
készítés után megoldotta a
tanfolyamra járó gyerekek
egyik legnagyobb problémá-
ját, szállításukat. Ma már
rendszeresen „közlekedik”
egy kisebb autóbusz az isko-
lák, óvodák és a Római Te-
niszakadémia (RTA) között.

Az RTA a tenisz Buda-
pest Grand Prix

WTATour rendezvényérõl
vált elsõsorban ismertté.
Magyarország egyetlen ál-
landó tulajdonjoggal ren-
delkezõ világszériás verse-
nye (a Forma 1-re pályázni
kell) jelentõs esemény, hi-
szen a Top 40 kategóriás
tornákon a sportág leg-
jobbjai vesznek részt.
Márky Jenõ tulajdonos a
kifogástalan rendezés ér-
dekében lemondott több
rendezvényt (fallabda vi-
lágkupa, tenisz ATP Chal-
langer), hogy csak erre az
egyre népszerûbb tornára
tudjon koncentrálni. Az
idei versenyen több neves,
a világranglistán elõkelõ
helyen álló játékos indult,
28 televíziós állomás adott
közvetítést és az internetes
világhálón is több tízmillió
nézõ kísérhette figyelem-
mel a budapesti eseményt.

Végre magyar gyõztes
A torna minden alka-

lommal lehetõséget adott a
tehetséges hazai verseny-
zõk megmérettetésére, hi-
szen az erõs mezõnyben
megtapasztalhatták, hol is
tartanak a fejlõdésben. Ko-
rábban játszott itt Kuti Kis
Rita, Kapros Anikó, Man-
dula Petra és Szávay Ág-
nes, akik máig szívesen
emlékeznek az itt töltött
napokra, hiszen a verseny
hatással volt további pálya-
futásukra. Idén, 14 éves
„böjt” után újból magyar
gyõztesnek tapsolhatott az
Asbóth Józsefrõl elneve-
zett centerpálya háromez-
res közönsége. Szávay Ág-
nes minden ellenfelét le-
gyõzve, a közönség nagy
örömére megnyerte a tor-

nát. A Budapest GP jövõje
biztosnak tûnik, ám ez ala-
posan megnöveli Márky
Jenõ gondjait, mivel a ren-
dezés költségei egyre
emelkednek és a színvonal
tartásához nagyobb anyagi
források szükségesek.

Támogatók kellenek
- Egy ilyen világszéri-

ás verseny rendezése óri-
ási erõfeszítéseket igé-
nyel. Eddig egyedül, sa-
ját erõbõl teremtettem
elõ a szükséges anyagia-
kat, de most be kell lát-
nom, hogy a továbbiak-
ban külsõ támogatásra is
szükség van - árulta el
gondjait az RTA tulajdo-
nosa. - Végre észre kelle-
ne venniük az illetéke-
seknek, hogy ennek a
versenynek sport értéke
mellett idegenforgalmi és
turisztikai jelentõsége
van. Jót tesz a fõváros,
sõt az egész ország
imázsának is. Most azon
dolgozunk, hogy minden
lehetõségünket kihasz-
nálva növeljük bevéte-
lünket, amibõl tovább
szélesíthetjük szolgálta-
tásaink körét.  Az ifjúsági
programunk már folya-
matosan mûködik: úszás-
ban, vízilabdában, tenisz-
ben és fallabdában szak-
edzõk irányításával zajla-
nak a tanfolyamok, emel-
lett minden hétvégén,
péntektõl vasárnap estig
az amatõr tollaslabdá-
zóknak három pályán
rendezünk bajnokságot.

Biztonságos közlekedés
Gondos elõkészületek

után sikerült beindítani a
buszos szállítást. Az isko-
lák, óvodák és az RTA kö-
zött autóbusz szállítja oda-
vissza a gyerekeket. A
nemrég vásárolt Volkswa-
gen típusú autóbusz a leg-
szigorúbb biztonsági köve-
telményeknek is megfelel:
a hárompontos biztonsági
öveket, a padozatot és a
speciális üléseket Hollandi-
ából rendeltük, így a szülõk
nyugodtak lehetnek a gye-
rekek közlekedését illetõ-
en. Egyelõre még csak a
közeli oktatási intézmé-
nyekbõl toborozzuk a gye-
rekeket, a jövõben szeret-
nénk szélesíteni a kört, hi-
szen kapacitásunk na-
gyobb tömeg számára is
tudja biztosítani a színvo-
nalas kiszolgálást. Szeret-
nénk szorosabb kapcsola-
tot kialakítani az intéz-
mény-vezetõkkel, és meg-
gyõzni õket, hogy nálunk jó
helyen vannak  a gyerekek.
Akerület felnõtt lakói is ki-
terjed figyelmünk, megpró-
báljuk õket is bevonni a
rendszeres testedzésbe.
Nagy elõnynek tûnik léte-
sítményünk központi fek-
vése, a mozogni vágyók-
nak nem kell sokat utazni-
uk. (Elérhetõségek: Ró-
mai Teniszakadémia,
Bp., III. Királyok útja
105. Tel.: 240-8616,
240-3895, www.rta.hu)

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A Pais Dezsõ Általános Iskolában Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjat nyert Pálfi Bence 8.b osz-
tályos tanuló, aki a BKV Elõre Kajak-Kenu Szakosztályban a kenu sportágat ûzi. Tanulmányi
átlaga: 4,6. A 2008/2009-es tanév végén három tantárgyból kapott kitûnõ osztályzatot

Ifjúsági programok széles választéka

Autóbusszal a Római Teniszakadémiára
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A hatszoros magyar bajnok,
Bánkuti Gábor nem akárho-
gyan képviselte a magyar
nemzeti színeket a ralikrossz
Európa-bajnoki sorozat svéd-
országi és belgiumi állomá-
sán. Az óbudai versenyzõ
mindkét versenyen parádés
futamgyõzelmeket aratott,
döntõbe jutott, így elégedet-
ten zárhatta a távoli turnét.

Asvédországi Höljes-
ben, a 2009-es

ralikrossz Európa-bajnok-
ság 6. futamának helyszí-
nén, a gyönyörû tájak, a
gyümölcssörök, az állan-
dó világosság és az õrüle-
tes népünnepély mellett
egy kifogástalan vonalve-
zetésû és minõségû pálya
fogadta a Bánkuti Mo-
torSport csapatát. A pályát
övezõ erdõben több tízez-
ren kempingeztek, és a
„hûvös svédek” olyan fer-
geteges hangulatú bulit
csaptak, amilyet a magyar
csapat tagjai máshol még

nemigen láttak. Gyakorla-
tilag tömegfesztivált ren-
deztek a hazai szurkolók,
akik számára maga a há-
romnapos versenysorozat
már csak a hab volt a tor-
tán. Na de milyen hab!
Igazi ínyenccsemege.

Höljesben ugyanis ott
volt mindenki az Európa-
bajnoki élmezõnybõl, aki
csak számít, sõt a norvég
ralis fenomén, Henning
Solberg, valamint a svédek
Indy500-at nyert bajnoka,
Kenny Bräck is az indulók
táborát erõsítette. 

A legtöbben a divízió
1A.-ban, Bánkuti Gábor
kategóriájában indultak,
11 nemzetbõl 35-en.  A
magyar kiválóság három
elõfutamából kettõt is
megnyert, és a D-döntõ
harmadik rajtkockájába
kvalifikálta magát, ahol az
elsõ kanyarban már a
nagy döntõbe feljutást érõ
második helyen fordult.
Ekkor azonban megtréfál-

ta a technika ördöge, le-
esett kipufogócsöve, emi-
att jelentõsen vesztett az
autója erejébõl, végül a 4.
helyen intette le a kockás
zászló. Teljesítménye ér-
tékét növeli, hogy a szá-
mára ismeretlen pályán az
északi versenyzõk mellett
csak orosz és cseh ver-
senyzõ végzett elõtte.

A következõ, belgiumi
maasmecheleni Eb-futa-

mon is több, nem
ralikrosszos világsztár au-
tóversenyzõ állt rajthoz,
mint például a 15 ezres
hazai közönségkedvenc, a
rali vb-s Francos Duval,
vagy az Andros Trophy
aktuális bajnoka, a francia
Jean-Phillipe Dayraut.
Ezen a futamon is 35-en
indultak Gábor divíziójá-
ban, aki az elõfutamokat
kétszer a második helyen,

a harmadikat pedig egy
parádés - utolsó kör, utol-
só kanyaros - elõzéssel és
gyõzelemmel kvalifikál-
ta, és rendkívül kiélezett
csaták után ezúttal is a D-
döntõbe jutott. Ott viszont
a meghibásodott rajtprog-
ram miatt a rajt után külsõ
ívre, majd Kalná (CZ)
mögé szorult, s hiába küz-
dött, innen már nem volt
esélye a nagy döntõbe ju-
táshoz, megint csak a 4.
helyen intette le a kockás-
zászló. 

A magyar versenyzõ
Belgiumban bebizonyí-
totta, hogy a svéd Eb re-
mek teljesítménye nem
holmi egyszeri bravúr
volt csupán, hanem tartó-
san is képes jó eredmé-
nyekkel szolgálni a sport-
ág legfelsõbb szintjén. 

(Az Eb-futamok külsõ-
belsõ videói: www.
youtube.com, search:
bánkuti motorsport.)

Borbás Bálint

Ralikrossz • Óbudától Svédországig

Európa-bajnoki futamgyõzelmek, majd negyedik helyezés

Fotó: rallycross.hu

Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. sítábort szervez
Székelyföldön.
Helyszín:Gyergyócsomafalva (Hargita megye).Pályaszállás:Veresvirág
Panzió (2-4 ágyas szobák). Idõpont: 2010. február 7-13. (5 napos sízés).
Ár: 37. 000 forint gyerek (16 éves korig), 42. 000 forint felnõtt.
Az ár tartalmazza az utazást, pályaszállást, háromszori étkezést,
5 napos síbérletet, sífelszerelést a készlet erejéig. Oda-vissza
úton rövid kirándulás Korondra és Szovátára.
Fakultatív programok: szánkózás szánkópályán, felvonóval, sífutás,
sítúrázás, korcsolyázás helyben (ingyenesek), lovas szán, kirándu-
lás a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz (helyben fizetendõk).
Jelentkezés: november 30-ig, 10.000 forint elõleggel Végh Attilá-
nál a 06-70-531-6965-ös és Hógenburg Tamásnál a 06-30-678-
3959-es telefonszámon, vagy e-mailon: hogenburg@gmail.com
A fennmaradó részlet 2010. január 31-ig fizetendõ.

Sítábor Székelyföldön

A 2007/2008-as tanévben a III. ke-
rületi általános iskolák közül a
Bárczi iskola a sportversenyek
eredményei alapján az elsõ he-
lyen végzett. 

A siker nem véletlen, hiszen
az intézmény életében a

sport nagyon fontos helyet fog-
lal el. Ezt mutatja, hogy a tan-
évkezdés elsõ hetében a felsõ-
sök sportnapot tartottak: fociz-

tak, kosárra dobtak, aerobikoz-
tak, helybõl távolt ugrottak és
Coopert futottak. A következõ
héten az alsósok jöttek. Õk a
közeli Gõtés tavat választották
helyszínként, ahol négy állo-
máson mérték össze ügyessé-
güket: gólya viszi, békaügetés,
kötélhúzás, célbadobás volt a
program. Az osztályok erre az
alkalomra szép menetleveleket
készítettek. 

Sportnapok a Bárcziban 
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgármes-
ter fogadóórájának  idõ-
pontja: szerdánként 14-
tõl 16.30 óráig. Helyszí-
ne: polgármesteri hivatal
I. emelet 23-as szoba.
(Bejelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
telefonszámon.)

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
minden csütörtökön
15-tõl 16 óráig a pol-
gármesteri hivatalban
fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
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 alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as

parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (leg-
közelebb november 4-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodá-
jában. * Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb november 18-án) adó-
tanácsadás van. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom november 5-én, majd november
19-én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos
bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Változás! A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb november
18-án) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-
20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart 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.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
november 5-én), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás szeptembertõl minden
páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Meghívó 
lakossági fórumra
A Jobbik Magyaror-

szágért Mozgalom III.

kerületi Szervezete ifjú-

sági és népesedéspoli-

tikai témában tart nyílt

konferenciát november

8-án 10.30-tól 15 óráig

a Hunor Hotelben (Pün-

kösdfürdõ utca 40.).

Elõadó: Vona Gábor.

Polgári Klub
Dr. Velkey György fõor-

vos, a Bethesda Kórház

igazgatója lesz a Polgá-

ri Klub vendége novem-

ber 12-én 18 órától.

Elõadásának címe: az

egészségügy és a gyer-

mekgyógyászat jelenle-

gi helyzete. Helyszín:

Rozmaring Vendéglõ

különterme (a Tímár ut-

cai HÉV megállónál

közvetlenül a Duna-par-

ton.) Az est háziasszo-

nya: Menczer Erzsébet

képviselõ asszony.

Az MSZP III. kerületi Szer-
vezete 2009. november 7-

én (szombat) 10-tõl 15

óráig Egészségnapot tart
az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3.).

A rendezvényen a
következõ vizsgá-

latokat lehet díjmente-
sen elvégeztetni: vér-
nyomásmérés, vércu-
kormérés, BMI-mérés,

érvizsgálat, hallásvizs-
gálat.

Az érdeklõdõknek le-
hetõségük lesz teahá-
zunkban kötetlen beszél-
getést folytatni dr. Orosz
Sándor országgyûlési
képviselõvel, Bihary Gá-
bor fõvárosi képviselõ-
vel és Kiss László önkor-
mányzati képviselõvel.
Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklõdõt! 

(Bõvebb információt a
www.szocialistak.hu-n
olvashat.)

Az MSZP
III. kerületi Szervezete

Egészségnap ÚJJÁÉPÍTETT PILIS-
NYERGI EMLÉKMÛ. A
lerombolt II. világhábo-
rús emlékmûvet társa-
dalmi munkában újjáépí-
tették. Az eredeti talap-
zaton álló új obeliszk
márványtábláján „A II. vi-
lágháború áldozatainak
emlékére” felirat áll. K. I.

PANELFÓRUM. A panelházak energiatakarékos felújításáról, a pályázás menetérõl, a
szigetelés, a nyílászárócsere, a fûtéskorszerûsítés elõnyeirõl és buktatóiról esett szó
az október 22-ei panelfórumon, melyet az Óbudai Kulturális Központban tartottak

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

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: 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 

A CSILLAGHEGYI CSIGA-
HÁZ ALAPÍTVÁNY (adószám:
18106730-1-41) ezúton mond kö-
szönetet azoknak, akik a 2007. évi
adójuk 1 %-át, 221.158 Ft-ot az ala-
pítványunk részére ajánlották fel. A
fenti összeg tartalékolásra került,
késõbbi felhasználás céljából.

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

PPOOLLII--DDEENNTTIISSTT  KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII  FFOOGGOORRVVOOSSII  RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Ügyelet: minden szombaton 9-15 óráig

Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

10 ÉVESEK LETTÜNK, ezért december 5-ig 
a következõ KEDVEZMÉNNYEL ÜNNEPELÜNK ÖNÖKKEL!

- fogszabályzó orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- fogorvosi felmérés digitális rtg-nel, amelyben a kedvezmény:

elvihetõ, ill. tovább küldhetõ rtg. kép!
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel.
Sok egészségpénztárral van szerzõdésünk.
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medici-
na, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Év-
gyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér, ADOSZT,
Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu

HIDROKULTÚRÁS NÖVÉNYEK 
ÉS KIEGÉSZÍTÕK VÁSÁRA
Az akció keretében most 20% kedvez-
ményt biztosítunk hidrokultúrás terméke-
ink árából! Amennyiben a vásárlásnál be-
mutatja ezt a hirdetést, úgy fenti termé-
kekbõl további 10% kedvezményt kap!
• az akció 2009. november 2-23-ig,

ill. a készletek erejéig érvényes;
• a kedvezmény a hirdetés bemutatása mellett, és  
• egyszeri alkalommal történõ vásárlásnál vehetõ igénybe; valamint 
• a kedvezmény pénzben nem váltható meg, és más kedvezménnyel

nem vonható össze.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövénykertészet, Bp., III. ker. Bécsi út 387.
Nyitva: minden nap, hétköznap: 8-20, hétvégén: 8-18 óráig.
További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat keresse a
www.fitoland.hu weboldalon.

Nálunk mindent megtudhat 
a hidrokultúrás növénytartásról!
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Számos engedély nélkül kihelye-
zett reklámtábla hirdet terméke-
ket, szolgáltatásokat a városrész-
ben. Ezek ellen lépett fel Óbuda-
Békásmegyer vezetése, amikor
október 14-én a sajtó jelenlété-
ben eltávolítottak három táblát.

A z önkormányzat engedé-
lyéhez kötött tevékenység

a közterületi reklámozás. A
szabályozást azonban egyre
többen hagyják figyelmen kí-
vül. Az egyre inkább elburján-
zó hirdetõtáblák a városképet
is jelentõsen rontják. 

Erre kívánta Bús Balázs pol-
gármester felhívni a figyel-
met, amikor Szepessy Tamás
polgármester-helyettessel a
Szépvölgyi út és a Lajos utca
sarkán a Buda Média Kft. il-
letve a közterület-felügyelet
munkatársainak segítségével
tartóoszlopairól levágtak és
elszállítottak három illegális
hirdetõtáblát. A kerületben ok-
tóberben folytatódott a tábla-
begyûjtési kampány, eddig
mintegy negyven illegális hir-
detõfelületet távolítottak el a
szakemberek.

Eltávolítják az illegális 
reklámtáblákat

A Csertex Genetikai Tanácsadó és Laboratórium október 21-én nyitotta
meg kapuit a Bécsi út 226. szám alatt, ahol genetikai tanácsadással
egybekötött magzati diagnosztikai vizsgálatokat végeznek a több, mint
20 éves klinikai gyakorlattal rendelkezõ munkatársak. Az eseményen
részt vett Puskás Péter alpolgármester. (Elérhetõség: 06(20)263-0576)

Öt kivételes hölgy tiszteletére öt
új fát ültettek október 10-én a
Flórián téri Promenád-Nõk sétá-
nyán, ahol már harmadik éve
épül a fasor. Az eseményen jelen
volt Szabó Magdolna alpolgár-
mester. 

A Promenád-díjat egy
nemzetközi nõi civil

kezdeményezés által alapítot-
ták, figyelemre méltó szemé-
lyiségû és kiemelkedõ civil
tevékenységet végzõ hölgyek
elismerésére.

A Promenád-díj idei nyer-
tesei: Hrivik Lászlóné Duna-

kömlõdrõl, ahol õ a kulturális
élet motorja. Katona Krisztina,
a mural paiting módszer meg-
honosítója. Nász Margit, aki
segít a megváltozott munkaké-
pességû, valamint súlyosan fo-
gyatékos embereknek munkát
találni, a vállalkozóknak, civil
szervezeteknek pedig abban,
hogy munkahelyeket teremtse-
nek. Ritók Nóra sokat tesz a ro-
ma és mélyszegénységben élõk
(gyermekek) társadalmi integ-
rációjáért. Szauer Rózsa, a Nõk
a Balatonért Egyesület elnöke,
aki 700 önkéntest koordinál a
magyar tenger körül.

1956-RA EMLÉKEZTEK. A Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom elõtt tartották októ-
ber 22-én az önkormányzati megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulóján. Ünnepi beszédet mondott Bús Balázs polgármester és Khírer Vilmos pá-
pai prelátus. Koszorút helyeztek el a civil szervezetek, pártok, egyházak képviselõi.
Az ünnepséget követõen szentmisével tisztelegtek az áldozatok és hõsök elõtt  

A Budapest Galéria Kiállító-
házában Magdalena Frey és
Heinz Cibulka kiállítás nyílik
november 5-én 18 órakor. 

Magdalena Frey és
Heinz Cibulka ké-

peikkel azokat a mozza-
natokat, érzéseket kí-
vánják kifejezni,
melyek minden
nemzetiségû ember
számára egyértel-
mûek. Sajátos vizu-
ális világukkal sze-
retnék felépíteni
Bábel tornyát, hi-
szen, mint mond-
ják, „a szelíd értel-
mezés vagy jelzés
olykor költõileg

sorba fûzött képegyütte-
sekben történik meg”.

A fényképész pár azok-
ból a képekbõl ad váloga-
tást a Galéria Kiállítóhá-
zában, melyeket magyaror-
szági utazásaik során készí-
tettek. (A fotókiállítás de-
cember 17-ig látogatható a
Lajos utca 158. szám alatt.)

N. V.

Promenád-díj hölgyeknek

Szavak nélkül

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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