
A sínpálya katasztrofális állapota miatt jár
lassú menetben az 1-es villamos a 3-as
metró Árpád hídi megállójától a Bécsi útig.

A kerületrészben élõk és a turisták is
gyors segítséget kaphatnak baj esetén a
római-parti mentõrobogó-szolgálattól.

„Óbuda - egy város három arca” címmel
új, állandó kiállítás nyílik június 18-án a
megújuló Óbudai Múzeumban.21

Megújuló Óbudai Múzeum

XVI. évfolyam 11. szám              Megjelenik kéthetente                2010. június 9.

9
Erõltetett menetben az 1-es villamos

11
Mentõrobogó-szolgálat a Rómain

Programelõzetes 
a 15-16. oldalon

Szurkoljunk együtt Óbudán! Kövessék figyelemmel a labdarúgó-világbajnokságot a III. kerületi óriáskivetítõk elõtt! FELHÍVÁS A 32. OLDALON

Másfél éves mûszaki
elõkészítõ munkát kö-
vetõen májusban kez-
dõdhettek el a munkála-
tok, melynek során
megújul a Laktanya ut-
ca, majd második ütem-
ben folytatásaként a Kõ
utca.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Lapzártakor érkezett: negyedik alkalommal rendezték a kerületi pedagógusnapot június 4-én az Óbudai Kulturális Központban. Bús Balázs polgár-
mester köszöntõjében méltatta a pedagógusok áldozatos munkáját. Az óvodások és diákok ünnepi mûsorral kedveskedtek nevelõiknek. A kiemel-
kedõ munkát végzõ pedagógusok és oktatást segítõ dolgozók kitüntetésben részesültek.                                      A KITÜNTETETTEK NÉVSORA A 3. OLDALON

Jubileumi diplomák, kitüntetések pedagógusnapon

Lapzártakor érkezett:
közel ötven napirendi
pontot vitattak meg a
képviselõk a Városházán
június 3-án tartott testü-
leti ülésen. Többek közt
jóváhagyták a III. kerü-
leti Rendõrkapitányság

vezetõinek éves beszá-
molóját, az idõjárás
okozta károk helyreállí-
tására forrás elkülöníté-
sét önkormányzati okta-
tási intézményekben és
közutakon. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Többletforrás a viharkárok
helyreállítására

Megújul a Laktanya
és a Kõ utca

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Az elhurcolt
óbudaiakra
emlékeznek 

Bús Balázs polgármester
és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata megem-
lékezést tart a vallási
meggyõzõdésük miatt el-
hurcolt óbudai polgári ál-
dozatok emlékére, júni-
us 17-én 10 órakor a
Városháza falánál elhe-
lyezett emléktáblánál.

Testületi ülés
Az I. féléves munkaterv-
nek megfelelõen, soron
következõ ülését június
30-án (szerdán) 10
órától tartja Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete a Városháza ta-
nácskozótermében.

Könyvet házhoz
A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
val együttmûködve a III.
kerületi rászoruló, fo-
gyatékkal élõ - mozgá-
sukban korlátozott, laká-
sukhoz kötött - lakosok
részére vállalja könyvek,
hangoskönyvek, folyóira-
tok házhoz szállítását (A
szolgáltatás ingyenes.Te-
lefon: 245-3409. E-mail:
fszek0305@fszek.hu)

Gyurta Dániel olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-baj-
nok úszó, Óbuda Sportolója volt a vendég a Csillaghegyi
Közösségi Házban május 26-án. A Teaházi Traccspartyn
Vincze Mária beszélgetett a sportolóval

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Részben már megújult a
Laktanya utca, melynek
folytatásaként a Kõ utcát
is felújíttatja az önkor-
mányzat. A Laktanya ut-
cátban 478 méter hosz-
szan, 3 ezer 700 négyzet-
méteren újítják meg az
úttest aszfaltburkolatát.
Mindemellett jármûkí-
mélõ módon átépítik az
útszegélyt. Viacolor bur-
kolat borítással 29 új
parkolóhelyet alakíta-
nak ki, ebbõl kettõt ke-
rekesszékkel közleke-
dõknek. A járda 160 mé-
ter hosszan, 250 négy-
zetméteren épül újjá. 

Az elsõ ütem tervezé-
se 3 millió forintba, ki-
vitelezése közel 20 mil-
lióba került, melybõl

több mint 5 millió 700
ezer forintot vissza nem
térítendõ támogatásként
a Közép-Magyarországi

Regionális Tanács által
kiírt pályázaton nyert el
az önkormányzat.

A második ütemben a
Kõ utcában folytatód-
nak a munkálatok, ahol
55 parkolóhelyet, köz-
tük több mozgáskorláto-

zottak számára kialakí-
tott parkolót alakítanak
ki a közeljövõben. Itt
szintén felújítják majd a
járdát, az útfelületet,
csapadékvíz-elvezetõ
csatornát. 

Sz. Cs.

Megújul a Laktanya és a Kõ utca

Tisztelt óbudai polgárok!
Óbuda-Békásmegyer anno… címmel Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ré-
gi fotográfiák bemutatásával szeretné megidézni a III. kerület egykori arculatát,
városképét.
E nemes cél érdekében kérjük Önöket, hogy segítsék elõ a kerület helytörténe-
ti ismereteinek bõvítését azzal, hogy a birtokukban lévõ, Óbuda-Békásmegyert
ábrázoló régi fotóikat közkinccsé teszik a kerület honlapján, ily módon gazda-
gítva a múlt emlékeit.
Beküldés módja
A digitalizált képeket elektronikus úton kérjük eljuttatni a következõ e-mail cím-
re: borbely.rita@obuda.hu, a tárgy rovatban feltüntetve: Óbuda-Békásme-
gyer anno. Továbbá kérjük a következõ adatok megadását is: beküldõ neve; el-
érhetõsége; lehetõség szerint a küldött kép készítésének ideje, helyszíne.
Az utókor számára összegyûjtött képek a beküldõ nevével ellátva kerülnek fel a
www.obuda.hu honlapra.
(További információ Borbély Rita kulturális referenstõl kérhetõ a következõ tele-
fonszámon: 437-8834, illetve e-mailben: borbely.rita@obuda.hu.)
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet,
melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érin-
tõ aktuális országos pályázatokról. Amennyiben
szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss
pályázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail
címre: kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

Értesülés friss pályázatokról

Régi fotográfiákat a honlapra!

Megjelenésünk. Lapunk következõ száma június 29-én, kedden jelenik
meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_11.qxd  2010.06.07.  16:02  Page 2



2010/11. szám Önkormányzat
3

A több évtizede diplomát
szerzett óvónõk és tanítók
arany, gyémánt, vas, rubin
diplomában részesültek. Az
okleveleket Bús Balázs pol-
gármester és Menczer Erzsé-
bet, az oktatási bizottság el-
nöke adta át. 

Sok évtizedes munkájá-
ért polgármesteri dicsé-

retben részesült Tiszavölgyi
István, a Veres Péter Gim-
názium nyugalmazott igaz-
gatója. Kiss László önkor-
mányzati képviselõ, oktatá-
si tanácsnok az Oktatási és
Kulturális Minisztérium ál-
tal adományozható Arany
Katedra emlékplakett ki-
tüntetést Szabó Istvánnak, a
Pais Dezsõ Általános Iskola
nyugalmazott igazgatójá-
nak adta át.

Jurcsó Istvánné, a Peda-
gógus Szakszervezet orszá-
gos vezetõségének tagja
nyújtotta át az Eötvös Jó-
zsef emlékérem arany fo-
kozatát Bús Balázs polgár-
mesternek (képünkön), el-
ismerve budapesti szinten is
kiemelkedõ, példaértékû
együttmûködését, tevé-
kenységét a kerület oktató-
nevelõ intézményeivel.  

50 évvel ezelõtt kapott
óvónõi vagy tanítói okleve-
let és most jubileumi arany
diplomát vehetett át: Bán
Éva, Hegyi Józsefné, Kétyi
Andrásné, Mohai Jánosné,
Nagyné Balázs Ildikó, Papp
Margit, Popelka Erzsébet,
Zarnóczai Sándorné.

60 éve kapott okleveléért
gyémánt diplomában része-

sült: Kárpátvölgyi Istvánné,
Kurilla Józsefné, Petrányi
Jánosné, Takács Ferencné.

65 éve végezte el a
képzõt és most vas diplo-
mát vehetett át: Almási
Szilárdné, Csikós Lász-
lóné, Koperniczky Piros-
ka, Lackner Jenõné, Sop-
roni Tiborné.

70 évvel ezelõtt kapta ok-
levelét és rubin diplomában
részesült: dr. Csaba József-
né, dr. Hunyadi Zoltán, dr.
Molnár Józsefné, Selmeci
Józsefné.

Az oktatási Bizottság El-
ismerõ Oklevelét kapta:
Eleki Lászlóné gazdasági
vezetõ (Fodros Általános
Iskola); Pénzes Gyula okta-
tás-technikus (Veres Péter
Gimnázium).

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Képviselõ-
testülete által alapított Pe-

dagógiai Érdemekért ki-
tüntetések díjazottjai: Pár-
tos Péter testnevelés szakos
tanár (Krúdy Gyula Általá-
nos Iskola); Opitzné Véghe-

lyi Zsuzsanna tanító (Keve-
Kiserdei Általános Iskola);
Varga Ágnes rajz szakos ta-
nár (Fodros Általános Isko-
la); Szabóné Varga Erzsébet

matematika-fizika szakos
tanár (Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskola); Gelniczky
György magyar-történelem
szakos tanár (Veres Péter
Gimnázium); Áderné Tava-
szi Edit igazgatóhelyettes
(Pedagógiai Szolgáltató In-
tézet); Hamvasné Bögre Ju-
lianna vezetõ helyettes
(Hétpettyes Óvoda); Vajó
Miklósné óvodapedagógus
(Pitypang Mûvészeti Óvo-
da); Szuczkieviczné Németh
Teréz óvodapedagógus
(Bárczi Óvoda); Farkasné
Horváth Mira igazgató
(Bárczi Géza Általános Is-
kola); Szilágyiné Debre-
czeni Mária igazgató (Óbu-
dai Nagy László Általános
Iskola); Kenessey László
igazgató (Aelia Sabina Ze-
ne- és Táncmûvészeti Iskola
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény).

Jubileumi diplomák, kitüntetések pedagógusnapon

A z 5 és 50 ezer lakos
közötti települések

kategóriájának gyõztese:
Tapolca. Itt Budaörs és
Törökbálint volt még a
büszke bajnokok között.
A napnagyágyúk, azaz

az 50 ezresnél nagyobb
városok (illetve kerüle-
tek) kategóriájában Bu-
dapest III. kerülete vit-
te el a pálmát, azaz a díj
mellé járó napraforgót.
E kategória mindegyik

díjazottja egy-egy buda-
pesti kerület közül került
ki: így a második helye-
zett Pesterzsébet (XX.
kerület), a harmadik pe-
dig a XIII. kerület lett.
Budapest ezzel példa-
mutató szerepbe került a
napenergia hazai elter-
jesztésében.

A nyertes önkormány-
zatok részt vehetnek egy
jövõ márciusi németor-
szági tanulmányúton is.

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a la-
kosságot, hogy 2010. május 26-a és 2010. június
28-a között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõ-
ben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér
3. II. em. 38/A.)
a Budapest III. kerület, Miklós u.-Raktár u.-
Szentendrei út-18239/1 hrsz-ú telek (Z-FK) észa-
ki határa által határolt terület, azaz Miklós u.-
Raktár u.-Szentendrei út-18239/1 hrsz-ú telek (Z-
FK) északi határa által határolt területre vonatko-
zó Kerületi Szabályozási Terv, 
valamint a Budapest III. kerület, Batthyány utca-
Pünkösdfürdõ utca-Árpád utca-Ipartelep utca
által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabá-
lyozási Terv megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

A III. kerület a napenergia 
felhasználás „nagyágyúja”

A napenergia elterjedésén munkálkodó polgármesterek,
haladó szellemû energetikusok és más megújulós szak-
emberek közremûködésével tartották az elsõ Napkorona
Bajnokság ünnepélyes díjátadóját. Az Energia Klub a
napenergia hasznosításában élenjáró településeket dí-
jazta 3 kategóriában.

Dr. Pintér Endre sebészprofesszorral, Óbuda-Békásmegyer új díszpolgárával találkoz-
hattak azon a pódiumbeszélgetésen, melyet az „Itt Élünk” Egyesület szervezett május
19-én a Társaskör kistermében. Az eseményen a professzor életérõl és a városrészben
végzett tevékenységérõl beszélt

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Napirend elõtt Puskás Pé-
ter, a Polgári-frakció veze-
tõje bejelentette, hogy Fe-
jes István kivált a képvise-
lõ-csoportból és Jobbikos
képviselõként folytatja te-
vékenységét. Páll Attila az
eddigi SZDSZ-frakció ve-
zetõje közölte: a párt helyi
szervezete megszûnése
miatt új nevük a jövõben
Liberális-frakció. 

Dr. Markó Attila ezre-
des, a III. kerületi Rend-
õrkapitányság vezetõje
ismertette a múlt évben
végzett munkájukról szó-
ló beszámoló tartalmát.
Elmondta: 37 ember hi-
ányzik ahhoz, hogy vala-
mivel kevésbé legyen le-
terhelve az állomány. Je-
lenleg munkatársaik fe-
jenként átlagban 40 igen
vaskos aktával, azaz eny-
nyi bonyolult üggyel fog-
lalkoznak nap mint nap,
megfeszített tempóban,
rengeteget túlórázva. Re-
ményeik szerint az új
kormány tervei megvaló-
sulnak, és megoldódik a
létszámhiány. (Lapunk
10. számában adtuk köz-
re a közbiztonság javulá-
sát igazoló statisztikai
adatokat, illetve egy ko-
rábbi lapszámban olvas-
hatták a rendõrkapitány
és helyettese, Feró Attila
évértékelését.) Az Óbuda
honlapon hamarosan ol-
vasható lesz, hogy mely
területen ki a körzeti
megbízott, akit javaslata-
ikkal, kéréseikkel felke-
reshetnek a lakosok. 

Biztonságosabb
Békásmegyer
Afrakciók kivétel nélkül

magas színvonalúnak ítél-
ték a kerületi rendõrök és a
vezetõség munkáját, vala-
mint az éves beszámolót
is. 

Puskás Péter alpolgár-
mester hozzászólásában
arra emlékeztetett, hogy a
térfigyelõ-kamerák mûkö-
dése révén milyen nagy
mértékben szorult vissza a
bûncselekmények száma
Békásmegyeren. Az ön-
kormányzat tervei közt
szerepel további térfigye-
lõk telepítése, a helyi rend-
õri vezetés javaslatára el-
sõsorban Belsõ-Óbudán,
az ehhez szükséges forrás
elõteremtésére keresik a
megoldást. 

Márkus András (függet-
len) úgy fogalmazott,
hogy a kerületi rendõrök a
tõlük megszokott módon
magas színvonalon végez-
ték munkájukat. Kiemelte
egyebek mellett a polgár-
õrökkel való jó együttmû-
ködést, a gyermekek bal-
esetmentes közlekedését
segítõ tevékenységet, illet-
ve azt a fokozott prevenci-
ós munkát, melyet Feró
Attila alezredes, kapitány-
ság-vezetõ helyettes vé-
gez. (A lapunk hasábjain is
ismertetett bûnmegelõzést
szolgáló kisfilmek vetítését
tervezik többek közt a
Vörösvári úti szakrendelõ-
ben - a szerk.)

Szabó Magdolna alpol-
gármester elismerése kife-

jezése mellett azzal a ké-
réssel fordult a rendõrkapi-
tányhoz, hogy tegyen ja-
vaslatot a közlekedés ren-
dészet felé: a Pacsirtamezõ
és Tímár utca keresztezõ-
dését is vegyék fel a ki-
emelten balesetveszélyes
útszakaszok közé, próbál-
janak valamit tenni a biz-
tonságosabb közlekedés
érdekében. 

Kiss László, az MSZP-
frakció vezetõje,  kiemelte
a Békásmegyeri Rendõr-
õrs, illetve annak vezetõje,
Bihari Sándor lelkiismere-
tes munkáját. 

A piaci virágárusok 
vasárnap 

is dolgozhatnak
Egyhangúlag szavazták

meg a képviselõk a sport-
kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjé-
rõl szóló rendeletet, illetve
az idén Hidegkuti Nándor
emlékplakettben részesí-
tett Gyepes Lajos felaján-
lását; a lakásépítés- és vá-

sárlás helyi önkormányzati
pénzügyi támogatásáról
szóló rendelet módosítását;
rendelet-tervezetet egyes
anyakönyvi események
engedélyezésének szabá-
lyairól, valamint az azokért
fizetendõ térítési díjakról,
illetve az önkormányzat
tulajdonában lévõ közterü-
letek használatáról és rend-
jérõl szóló rendeletet. A

Békásmegyeri Vásárcsar-
nok és Piac, valamint a
Kolosy téri bevásárlóköz-
pont területén mûködõ, a
közterület felé nyíló üzlet-
tel rendelkezõ vendéglátó-
helyek, büfék és virágáru-
sok a hétköznapi mellett,
vasárnap 7-tõl 12 óráig is
nyitva tarthatnak - az errõl
szóló javaslatot 24 igen, 1
nem és 6 tartózkodás mel-
lett fogadták el a képvise-
lõk. A Liberális- és a Füg-
getlen-frakcióból többen
kifogásolták ennek enge-
délyezését.

Bús Balázs polgármes-
ter hangsúlyozta: országo-
san a multinacionális cé-
gek dolgozóira tekintettel
tervezi bevezetni a kor-
mány a vasárnapi nyitva
tartást, a kisvállalkozóknak
azonban a megélhetését
veszélyeztetné, ha a hely-
hatóság nem védené érde-
küket. 

Pluszpénz 
a kátyús utakra

Szepessy Tamás pol-
gármester-helyettes ismer-
tette a testülettel, hogy nem
lesz elég az idén útjavítás-
ra szánt forrás, ezért továb-
bi 25 millió forint többletet
kell e célra biztosítani. A
testület jóváhagyta a javas-

latot, csakúgy mint a pol-
gármester-helyettes azon
elõterjesztését, melynek
értelmében a vízgazdálko-
dási ágazat fejlesztési elõi-
rányzatán belül forrást cso-
portosítanak át annak érde-
kében, hogy a Saroglya
utca és az Ürömhegyi lejtõ
között húzódó területen
vízvezeték épülhessen. 

Második fordulóban is
jóváhagyták a
Bem József Díj
alapítására tett
rendelet-terve-
zetet. Vita nél-
kül fogadták el
a civil mûködé-
si pályázat múlt
évi nyerteseit,
illetve a költ-
ségvetési soron
támogatott szer-
vezetek beszá-
molóit; a nyári
tábor pályázati
felhívásra érke-

zett szervezetek pályamû-
veinek elbírálását; átfogó
értékelést a kerület gyer-
mekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátá-
sáról; a szociális nyári
gyermekétkeztetésrõl szó-
ló elõterjesztést; a Kelta Is-
kola Zipernowsky utcai
épületének felújításához
való hozzájárulást; kerék-
párforgalmi hálózat fej-
lesztése érdekében együtt-
mûködési szerzõdés köté-
sét a Fõvárosi Önkor-
mányzattal; jelentést a má-
jusi viharos idõjárás okoz-
ta károkról, engedély adá-
sát az önkormányzati fenn-
tartású oktatási-nevelési
intézmények helyreállítá-
sához szükséges források
felhasználására; együttmû-
ködési megállapodás köté-
sét az Energia-hatékony
Önkormányzatok Szövet-
ségével (EHÖSZ) és az
Energia Klubbal; az Óbu-
dai Közbiztonsági Non-
profit Kft. beszámolóját és
közhasznúsági jelentését,
valamint idei üzleti tervét;
az önkormányzat és az
alapellátásban dolgozó há-
ziorvosok között kötendõ
megállapodást; a május
25-én lezárult ingatlanpá-
lyázat értékelését.

Sz. Cs. 

A képviselõ-testület jóvá-
hagyta az úgynevezett Északi
Városkapu tervéhez kapcso-
lódó településrendezési szer-
zõdést május 27-én, a Város-
háza tanácskozótermében
tartott rendkívüli ülésén. 

Lapzártánkat követõ-
en tárgyalta az ügyet

a Fõvárosi Közgyûlés.
Amennyiben a fõvárosi
képviselõk is egyetértenek
a szerzõdés tartalmával,
Óbudán a helyi testület a
már elkészült, a lakosság
elõtt is ismertté tett Kerüle-

ti Szabályozási Terv elfo-
gadásával foglalkozhat,
következõ lépésként. 

A Királyok útja - Hadri-
anus utca - Szentendrei út -
Ország út közigazgatási
határ elõtt határolt terület-
re, az úgynevezett Északi
Városkapu projekt térségé-
re régóta folyt a település-
rendezési terv készítése. A
további fõvárosi, majd he-
lyi döntések nyomán szá-
mos fejlesztés valósulhat
meg a békásmegyeri lakó-
telepen. Többek között,
kétszintû csomópont kiépí-

tése a Pünkösdfürdõ utca
és a Szentendrei út, vala-
mint a Juhász Gyula utca
és a Szentendrei út találko-
zásánál. A 11-es fõút (azaz
a Szentendrei út) nyugati
oldalán 700 P+R parkoló
és 140 kerékpár, illetve ro-
bogó tároló építése. Új
HÉV-megálló kialakítása,
a 11-es fõút keleti oldalán
új közpark, víztározó és
dísztó kiépítése, egyebek
mellett olyan járulékos be-
ruházásokkal, mint a Had-
rianus utca burkolatcseré-
je, parkolók kialakítása.  

Látványos fejlesztések Békásmegyeren

Többletforrás a viharkárok helyreállítására

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete az Év Civil Szervezete
Díj elnevezéssel új helyi ki-
tüntetést alapított, melynek
átadására elsõ ízben a
2010. évben kerül sor.

Ki kaphatja a díjat?
Az az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat területén be-
jegyzett civil szervezet, mely
a kerület polgárai érdekében
kifejtett tevékenységét kima-
gasló színvonalon, az általa
nyújtott szolgáltatást igénybe
vevõk általános elégedettsége
mellett, legalább 3 éve folya-
matosan végzi.
Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állan-
dó lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ
lakos, vagy 

• III. kerületi székhellyel
rendelkezõ civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a
jelölésnek?
• az elismerésben részesí-
tendõ civil szervezet nevét,
székhelyének címét, a
szervezet jegyzésére jogo-
sult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy
vagy szervezet nevét és
lakcímét, illetve székhe-
lyének címét.
A díj díszoklevéllel és
bruttó 500.000 forint pénz-
jutalommal jár. A díjazott
szervezetrõl a képviselõ-
testület dönt a civil és ki-
sebbségi bizottság javasla-
tának figyelembevételével.
Az Év Civil Szervezete Díjat
ez év õszén - a Civil és Nem-
zetiségi Napon - adják át. 

Az írásbeli jelöléseket postai
úton 2010. június 30-ig vár-
juk a következõ címre: Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata Civil és Turisztikai

Szolgáltató Iroda, 1033 Buda-
pest, Fõ tér 3. (A díjjal, illetve
a jelölésekkel kapcsolatban
további információt dr. Bara-
nyainé dr. Kántor Andrea

nyújt a 437-8921-es telefon-
számon vagy a kantor. andrea
@obuda.hu e-mail címen.)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 

Felhívás az Év Civil Szervezete
Díj adományozására

Kerékpárkölcsönzés óbudaiaknak kedvezményesen

A III. kerületi lakosok
kedvezményes áron,

hétköznaponként 200
Ft/nap, hétvégenként 200
Ft/óra összegért bérelhetnek
kerékpárt. A kerületen kívüli
lakosok a hétvégi tarifa sze-
rint vehetik igénybe a szol-
gáltatást. A kölcsönzéshez

szükséges további feltételek-
rõl a www.obudakerek-
par.hu oldalon tájékozód-
hat. (Cím: 1033 Budapest,
Laktanya utca 1/B. Telefon-
szám: 06-20-207-3133.
Nyitva tartás: hétköznap 7-
tõl 19 óráig, hétvégén 9-tõl
17 óráig.)

A Krúdy Gyula Általános Isko-
la második nagyszabású nyílt
futóversenyét május 15-én
tartotta. 

Averseny rendezõjétõl,
Pártos Péter testne-

velõtanártól megtudtuk, az
egyéni versenyben 266-an,
köztük 46 leendõ Krúdys el-
sõs kisgyermek állt rajthoz.
A családi váltófutásban
negyvenkét 4 tagú csapat
vett részt a versenyen. A fu-
tóknak az iskola környéki
kis utcában 500 métert kel-

lett megtenniük. A 24 rajt
során 11 különbözõ korosz-
tályban külön futottak a
hölgyek és a férfiak. A leg-
fiatalabb versenyzõ 2005-
ben, a legidõsebb 1949-ben
született.

A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Bús Ba-
lázs polgármester, ország-
gyûlési képviselõ és Tamás
Ilona, az oktatási és kultu-
rális fõosztály vezetõje.

A futóverseny útvonalát a
III. kerületi Rendõrkapitány-
ság rendõrei biztosították.Az elsõ osztályos lányok elsõ futamának rajtja

II. Krúdy futóverseny

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Bús Balázs polgármester a Római-partért Egyesület képviselõjével június 6-án vasár-
nap a Római-parton, az árvíz elleni védekezésen
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A támogató szolgál-
tatás 2009. január

1-jétõl nem kötelezõ ön-
kormányzati feladat.
Ennek ellenére a 2001
óta fennálló, és 2008 áp-
rilisa óta intézményünk
keretein belül mûködõ
Támogató Szolgálat,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Képvi-
selõ-testületének dönté-
se alapján, immáron ki-
lencedik éve, a kerület-
ben élõ fogyatékos sze-
mélyeket ellátó intéz-
ményrendszer meghatá-
rozó és nélkülözhetetlen
része. Szolgálatunk el-

sõdleges célja a fogyaté-
kos személyek lakókör-
nyezetben történõ ellá-
tása, életvitelük önálló-
ságának megõrzése, a
lakáson kívüli közszol-
gáltatások elérésének
segítése, valamint a la-
káson belüli speciális
segítségnyújtás biztosí-
tása révén.

Feladatunk, hogy vala-
mennyi fogyatékossági
csoportba tartozó, szoci-
álisan rászorult személy-
nek, a fogyatékosságá-
nak jellege szerinti leg-
megfelelõbb segítséget
nyújtsuk, ezért szolgálta-

tásainkban személyi se-
gítést, szállító szolgálta-
tást továbbá szükség sze-
rinti egyéb szolgáltatáso-
kat biztosítunk.

Szolgálatunk rendel-
kezik mindazzal a sze-
mélyi és eszközfeltétel-
lel, melyek révén ellá-
tottaink számára segíte-
ni tudjuk az általános
egészségi állapotuknak
és fogyatékosságuk jel-
legének megfelelõ
egészségügyi-szociális
ellátásokhoz, valamint a
szükséges fejlesztõ te-
vékenységhez való hoz-
zájutást. A társadalmi
beilleszkedés segítése
mellett a fogyatékos
személyek kapcsolat-
készségének javítását,
családi kapcsolataik
erõsítését, speciális, ön-
segítõ csoportokban és a
családi, közösségi, kul-
turális, vagy a szabad-
idõs programokban való
egyenrangú részvétel le-

hetõségét igyekszünk
támogatni. 

Szolgáltatásaink
Személyi segítõ szol-

gálatunk a háztartási
munkák ellátásában, be-
vásárlásban, gyógysze-
rek kiváltásában, gyógy-
ászati segédeszköz hasz-
nálatának betanításában,

személyi higiéné segíté-
sében, illetve a köz- és
egyéb szolgáltatásokhoz
való hozzájutásban (in-
tézménybe kísérés, ügy-
intézés az ellátottal,
stb.), továbbá szabad-
idõs, kulturális progra-
mokon való részvétel le-
hetõségének biztosításá-
ban nyújt segítséget.

Szállító szolgálatunk -
mely egy 9 személyes,
akadálymentesített kis-
busszal várja az igénybe
vevõket - elsõsorban a
mindennapi életvitel so-
rán szükséges szállítási
feladatok megoldását
biztosítja (például mun-
kába, egészségügyi, ok-
tatási intézménybe való
eljutás lehetõvé tétele),
de ezen túl igénybe ve-
hetõ szabadidõs progra-
mokon való részvétel
céljából is. 

Egyéb szolgáltatása-
ink köre: a hozzánk for-
duló segítséget kérõk
szükségleteihez igazo-
dóan az információnyúj-
tástól, a tanácsadásig,
valamint az önsegítõ
csoportok támogatásá-
tól, egészen a gyógy-
ászati segédeszközök-
höz való hozzájutás se-
gítéséig terjed. 
Szolgáltatásaink igény-
bevételi lehetõsége

Valamennyi szolgálta-
tásunk napi rendszeres-
séggel vehetõ igénybe,

hétköznapokon 8-tól 16
óráig, a szolgáltatás biz-
tosítása iránti írásbeli
kérelem alapján az ellá-
tott és a szolgáltató kö-
zött létrejött megállapo-
dásban foglaltaknak
megfelelõen.

A támogató szolgál-
tatás igénylése során

jogszabályi elõírás
alapján, a szociálisan
rászorultság feltételei-
nek igazolása szüksé-
ges. Szociálisan rászo-
rultnak a súlyosan fo-
gyatékos személyek
minõsülnek, vagyis
mindazok, akik fogya-
tékossági támogatás-
ban, vakok személyi já-
radékában, vagy maga-
sabb összegû családi
pótlékban részesülnek.

A Támogató Szolgálat
szolgáltatásainak igény-
bevétele a személyi se-
gítés, illetve a speciális
személyi szállítás kivé-
telével, térítésmentes. A
személyi segítésért, il-
letve a szállításért az el-
látásban részesülõ térí-
tési díjat fizet, mely jö-
vedelemfüggõ, mértékét
Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Képviselõ-testülete ren-
deletben szabályozza.

A szolgálat szervezé-
sében mûködik a Látás-
sérültek Klubja, mely
2002-ben alakult, ön-
szervezõdõ csoportként.
Tagjai mindannyian - el-
térõ mértékben - látássé-
rültek. Az összejövete-
leket minden hónap má-
sodik keddjén, 14 órai
kezdettel tartjuk. 
Óbudai Rehabilitációs

és Foglalkoztatási
Központ 

Támogató Szolgálata

• A szolgáltatásra vonatkozóan további felvilágosí-
tásért az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Központ Támogató Szolgálatának vezetõje, Varga
Nóra várja az érdeklõdõket.
Támogató Szolgálatunk címe és elérhetõsége:
Borzák Károly igazgató, Onódi Ágnes szakmai
vezetõ, Varga Nóra szolgálatvezetõ. Óbudai
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ: Be-
nedek Elek utca 1-3. Tel.: 240-2248, e-mail:
tamszolg.obuda@gmail.com

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

A Támogató Szolgálat szolgáltatásai
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ -
széleskörû szociális szolgáltatásaival: értelmi fogyaté-
kosoknak Napközi Otthon, a megváltozott munkaképes-
ségû, aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek Fej-
lesztõ Napközi Otthon, fogyatékkal élõk segítésére Tá-
mogató Szolgálat, valamint a nappali ellátást igénybe-
vevõk részére intézményen belüli szociális foglalkozás -
a kerület fogyatékkal élõ lakosainak életvitelét segítõ
intézmény. Vállalt feladataink közül az intézmény Támo-
gató Szolgálatát mutatjuk be.

Az Idõsügyi Tanács május
19-én kihelyezett ülést tar-
tott a Mezõ utcai Gaudio-
polis Békásmegyeri Evan-
gélikus Szeretetházban.

S kultéti József részle-
tesen tájékoztatott a

fõvárosi szociális alap-
és szakosított ellátások-
ról. Összehasonlítást

hallhattak a résztvevõk
a 23 kerület sokszínûsé-
gébõl adódó anomáliák-
ról. A jogalkotás és a
gyakorlati munka eltá-
volodásáról, néha kivi-
telezhetetlenségérõl is
szó esett. 

Dr. Breuer Katalin
felelevenítette az intéz-
mény létesítésétõl nap-

jainkig az eseményeket,
elmesélte a névválasz-
tástól, a pályázattól, az
építkezési nehézségekig
a történteket.

A szeretetház 64 apart-
mannal nyitott 2009. áp-
rilis 1-jén. Mára 73 lakó-
ja van. A tanácskozás az
intézmény megtekinté-
sével zárult.

Ülésezett az Idõsügyi Tanács

Ellátás a Gaudiopolis Szeretetházban
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- A Fidesz-KDNP fõvá-
rosi listájának elõkelõ he-
lyérõl jutott a Parlament-
be. Milyen érzés? - kér-
deztük Tarlós István or-
szággyûlési képviselõtõl.

- Alapjában véve nem
elsõdleges célom volt a
parlamenti képviselõség.
Ezzel együtt kicsit megil-
letõdtem magamban, hi-
szen megérintett a hely
szelleme. Nem akárkik ül-
tek ebben az alsóházi te-
remben. Mai napig látható
például egy lövedék nyo-
ma a pulpituson, emlékez-
tetve Tisza Istvánra és az
ellene megkísérelt me-
rényletre. Sok szép és sok
szomorú történet fûzõdik a
fennkölt és gyönyörû épü-
lethez. AHáz falai sorsfor-
dító idõk, döntések és ál-
lamférfiak nyomát õrzik.
Egyébként parlamenti
képviselõként önkor-
mányzati, fõképpen buda-
pesti ügyekkel fogok fog-
lalkozni. György Istvánnal
azt tervezzük, hogy késõ
õsszel fõvárosi kérdések-
ben törvénymódosító cso-
magot készítünk. 

Az én igazi megmé-
rettetésem persze októ-
ber elején aktuális. An-
nak a választásnak ered-
ménye jelöli ki a továb-
bi utamat.

- Apropó, fõváros. Mi-
lyen volt az Ön számára
az utóbbi négy év fõváro-
si frakciószövetségi el-
nökként? Hogyan értéke-
li a fõvárosi önkormány-
zat jelenlegi helyzetét?

- Könnyû nem volt, ám
annál tanulságosabb. A
szocialista-szabaddemok-
rata városvezetés hihetet-
lenül ellenségesen foga-
dott engem 2006-ban,
szûk gyõzelmük után.
Demszky Gáborék azt re-
mélték, sõt hittek benne,
hogy frakcióvezetõi minõ-
ségemben bizonyos, Fide-
szen belül feltételezett
erõk rövid idõn belül fel
fognak morzsolni. Vége-
hossza nem volt a rosszin-
dulatú jóslatoknak és hí-
reszteléseknek. Ám nem
így történt. A Fidesz-frak-

ció véleményformálói na-
gyon hamar felsorakoztak
mellettem. Demszkyék és
a fõvárosi szocialisták hin-
ni sem akartak a szemük-
nek és nagyon sokáig ko-
nokul vártak valami cso-
dára, ami nem jött el. Vá-
rakozásukkal ellentétben,
megerõsödve kerültem ki
ebbõl a négy évbõl. A Fi-
desz-KDNP frakció meg-

határozó tagjaihoz tehát
nagyon pozitív emlékek
kapcsolódnak. Soha nem
remélt szélességben meg-
nyílt elõttem a sajtó és a
média is. Ebben odaadó
szerepe volt a sajtófõnö-
kömnek. Ért egy harmadik
- alighanem legdöntõbb -
pozitív hatás is, és ez Or-
bán Viktor töretlen bizal-
ma volt, ami nélkül kétsé-
ges lett volna sikerrel ab-
szolválni ezt a négy évet.
Külön hatásos segítség
volt számomra, hogy rám
bízta 2007 õszén a szociá-
lis népszavazási kampány
politikai vezetését. Ami
engem megvisel, az a te-
hetetlenség és a küzdelem
lehetõségének elveszítése.
Ez a népszavazási kam-
pány és annak sikere visz-
szaadta az önmagamba
vetett hitemet egy lélekta-
ni mélyponton. Végülis
valószínûleg ettõl a nép-
szavazástól került padlóra
a Gyurcsány-kormány, in-
gott meg a parlamenti ko-
alíció, és csillant fel annak
igazi reménye, hogy 2010-

ben esetleg fordítani lehet.
A fõváros helyzetérõl

röviden annyit tudok
mondani, hogy szerin-
tem a budapesti szocia-
lista vezetés lejáratta és
hiteltelenné tette magát.
Nem csak a városüze-
meltetés lezüllesztésé-
vel, vagy a kórház bezá-
rásokkal, hanem az
olyan együgyû ötletek-

kel is, mint a Duna alat-
ti alagút a folyásirány-
nyal párhuzamosan,
vagy a díjmentes tömeg-
közlekedés ígérete.

Ami a fõpolgármester
urat illeti, tisztelem
húszéves választási si-
kereit, de az egyik napi-
lap kérdésére épp a na-
pokban fogalmaztam
meg a következõket.

Amit megtartanék tõ-
le, az a 4-es metró kény-
szerû befejezése, a sok-
színû kulturális élet, a
nemzeti ünnepek (meg-
változott szellemiségû)
megtartása; amit pedig
megváltoztatnék az
szinte minden egyéb.

Lehetséges, hogy
Demszky Gábor valaha
alkalmas volt liberális
gondolkodónak, de fele-
lõs vezetõnek talán soha.
Egészen más politikai fi-
lozófia alapján, sokkal
következetesebb, prag-
matikusabb és rendszer-
elvûbb módon kívánok
dolgozni, mint õ. A város
teljesen eladósodott, ren-

detlen és félbemaradt be-
ruházások néznek velünk
farkasszemet. Nekem is
vannak álmaim, de mie-
lõtt a bulvárhoz szalad-
nék velük, elõveszem a
számológépet és a kockás
papírt, továbbá beszélge-
tek a mûszaki emberek-
kel is. A kerületi polgár-
mestereket pedig partner-
nek fogom tekinteni.

- Mit jósol az õszi vá-
lasztásokon?

- Nem szeretek tippel-
ni. Azonban biztos, hogy
az SZDSZ eltûnt, az
MSZP megkopott. In-
kább csak „megúszni”
akarnak, semmint alkot-
ni. Mi tudjuk, mi a dol-
gunk és frissek vagyunk.
A többit elrendezik az
égiek és a választók.

- Ha fõpolgármester
lesz, hogyan, kikkel kép-
zeli a fõváros vezetését?

- Korai még errõl
részletesen beszélni és
nem is volna túl ízléses.
Ha tervekrõl van szó,
amennyiben változás
lesz a városvezetésben,
szeretném, ha az együtt-
mûködés irányába moz-
dulnánk el. Egészen
más, megerõsített mû-
ködési struktúrát és
kontrollt képzelek el.
Ha személyeket kell
említeni, azt még in-
kább idõ elõttinek vé-
lem, de ha tõlem függ,
bizonyosan igen komoly
vezetõ szerephez jut a

fõvárosban György Ist-
ván és feltehetõleg az
egyik jelenleg pesti ke-
rület polgármestere is. A
programom nyolcadik
hónapja olvasható a vi-
lághálón.

- Hogyan látja az óbu-
dai esélyeket?

- Erõsen támogatom
Bús Balázst, aki bevál-
totta a személyéhez fû-
zött reményeket és bizo-
nyosra veszem, hogy
meggyõzõ többséggel
újra fogják választani.
Nagyon jó polgármes-
ternek tartom Bús Ba-
lázst. Ami jó volt Óbu-
dán azt nem csak meg-
tartotta, hanem tovább
is fejlesztette. Úgy vé-
lem, bátran bízhatnak
benne Óbuda-Békásme-
gyer polgárai, pártszim-
pátiájuktól függetlenül.

- Miben tudja Ön
majd régi „munkaterü-
letét”, Óbudát segíteni?

- Nyilván megkérde-
zem az óbudai vezetõ-
ket, de néhány lehetõség
szinte „adja magát”, pél-
dául a római-parti árvíz-
védelmi mûtárgy meg-
építése, vagy a gázgyári
terület, ami esetleg
Mocsárosdûlõ ügyének
elõbbre mozdítása.

- Ha fõpolgármesterré
választják, akkor meg-
tartja parlamenti man-
dátumát?

- Még nem véglegesen
eldöntött ez a kérdés. Ok-
tóber elõtt nem is esedé-
kes. Ha úgy adódna, a par-
lamenti bizottságból -
amelyiknek tagja vagyok -
egészen biztos kilépnék.
Említettem, hogy õsszel
fõvárosi módosító csoma-
got tervezünk, annak elké-
szültéig mindenképp meg-
tartanám viszont a képvi-
selõi mandátumot. Utána
azonban bizonytalan, ho-
gyan lenne, és a miniszter-
elnökkel való konzultáció-
tól is függõvé tenném, de
hol vagyunk még ettõl…
Fõpolgármesterként
igényt egyáltalán nem tar-
tanék a parlamenti helyre.

Karalyos József

Beszélgetés Tarlós István parlamenti képviselõvel, Óbuda-Békásmegyer volt polgármesterével

Törvénymódosító csomag a fõvárosért

Tarlós István az Országgyûlés alakuló ülésén

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Beruházás – Közlekedés

Heteken belül elkészül a
Margit híd északi fele,
ezért az MH 2009 Konzorci-
um szakemberei megkezd-
ték a villamossínek áthe-
lyezését a híd északi, Mar-
gitsziget felõli oldalára A
Margit híd felújításának
egyik, világviszonylatban
is különlegessége, hogy a
teljes átépítés ideje alatt
biztosítják a közösségi köz-
lekedést a hídon. Ez ugyan
nehezíti az építõk munká-
ját, ám a budapestieknek
mégis jelentõs könnyebb-
ség, hogy villamossal,
busszal - és persze gyalog
és biciklivel - átjuthatnak
egyik partról a másikra. 

Amunka óriási, ugyan-
is Európa legna-

gyobb hídon álló bakdaru-
inak segítségével emelik
be azt a több száz panelt,
melyekbe a villamos-síne-
ket behegesztik. A Duna
feletti hídrészen (a meder-
hídon) 330, egyenként 5,5
tonna tömegû, nagyjából 6
méter hosszú ilyen panelt
illesztenek helyükre. A
hídfõknél, a Szent István
és a Margit körúton fekvõ

régi sínekhez történõ csat-
lakozáshoz újabb 110-110
ilyen panel szükséges. 

A munkák elõrehaladtá-
val a mederhíd pesti olda-
lán már a hegesztési mun-
kák zajlanak, azaz a pane-
lekbe illesztik be a síneket.
Az egymás mellett fekvõ
betonpanelek összeillesz-
tését hengerelt aszfaltozás-
sal biztosítják. Erre azért
van szükség, hogy egyen-
letes legyen az útpálya, és

a buszok is akadálytalanul
haladhassanak át a Margit

hídon. Mindezzel párhuza-
mosan a budai oldalon a
sínvályúk elhelyezését
végzik. A nagyméretû és
tömegû paneleket bakdaru
segítségével mozgatják.
Az emelõszerkezet 16 ton-
nát bír mozgatni. Jelenleg
csak egy daru dolgozik a
hídon. A Margit hídon álló
bakdaruk egyikét ugyanis
lebontották, majd rövid
karbantartás után, felújítva,
a déli hídfél építéséhez új-
ra felállítják.

A Margit híd rekonst-
rukciója azért egyedülálló
projekt Európa-szerte,
mert arra még nem volt
példa, hogy egy hídfelújí-
tás során a kivitelezõ cég
folyamatosan biztosítsa az
építési területen a közössé-
gi közlekedést. Azért, hogy
például a villamos járhas-
son, a síneket a teljes re-
konstrukció ideje alatt há-
romszor kell áthelyezni.
Elõször az eredetileg közé-
pen futó sínpályát kellett
áttelepíteni a déli oldalra,
második ütemben az észa-
ki oldalra, végül újra kö-
zépre.

Félidõhöz érkezett a Margit híd rekonstrukciója • Itt a térfélcsere ideje

Már épülnek a villamospályák az északi oldalon

A Batthyány tér és Békásmegyer között június 16-tól,
a nyári iskolai szünet ideje alatt egész nap, hat helyett
három kocsis HÉV-szerelvények járnak. Az eddigiek-
hez képest csúcsidõszakban 1-2 perccel eltolódik a
vonatok indulása. A szentendrei vonatok közlekedése
és a hétvégi menetrend nem változik. K. I.

Idén is megrendezték a
már hagyományos Old-

timer Expót, a már hagyo-
mányos helyszínen, a Tatai
úti Vasúttörténeti Parkban.
A kiállítás a hazai old-
timeres élet egyik jelentõs
eseménye, melyen magán-
személyek, cégek, veterán
autós-motoros klubok te-
szik közszemlére féltett
kincseiket.

Az Óbudai Egyetem
többszörösen is érdekelt
volt az Oldtimer Expo ve-

terán jármû kiállításán. Az
egyetem tulajdonában lé-
võ, Ford A-Modell 1929-
es gyártású gépkocsit állí-
tották ki, a felújításban
oroszlánrészt vállalt Bán-
ki Donát Gépész és Biz-
tonságtechnikai Mérnöki
Kar emblémájával deko-
rálva. A másik szálon a
kar „Veterán-gépjármû
restaurátor” szakmérnöki
képzés hallgatói képvisel-
ték az intézményt a kiállí-
táson. 

Nyáron rövidebb HÉV-szerelvény 
jár Békásmegyerre

Ford A-modell Óbudáról

Veterán jármûvek az Oldtimer Expón

NEM MÓDOSULHAT A HATÁRIDÕ Nem járulnak
hozzá sem a Margit híd kivitelezõjével kötött szerzõdés
módosításához, sem pedig a határidõ meghosszabbí-
tásához - döntöttek egyhangúlag a képviselõk a Fõvá-
rosi Közgyûlés június 3-ai ülésén. A kivitelezõ koráb-
ban jelezte: az ideiglenes forgalomba adás idõpontja
111 napot csúszik, a híd felújításának véghatárideje
pedig 74 napot, így az csak 2011 júniusára várható.
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- A pályát a Bécsi és a
Lehel út között 1984. no-
vember 6-án helyezték
üzembe. Akkoriban még
sok jármûvezetõ kihasz-
nálta a Tátra villamosok 65
kilométeres végsebességét
és a hídon gyakran robog-
tak át ezzel a tempóval,
ami valóban gyorsnak volt
nevezhetõ. A nem megfe-
lelõ kivitelû pálya kevésbé
bírta a viszonylag sûrû vil-
lamosforgalmat. A vágá-
nyok állapota rohamosan
romlott, a hídon 1991-ben
már csak 10 kilométeres
sebességgel döcöghettek át
a szerelvények. Ezt a tart-
hatatlan állapotot még ab-
ban az évben megszüntet-
ték, a szakaszon pályacse-
rét hajtottak végre, de nap-
jainkra ezek is lényegesen
elhasználódtak. 

Talán a Duna feletti rész,
ami a leginkább feltûnik az
utasoknak, de az óbudai
szakasz is erõsen elhaszná-

lódott. Jelenleg a Bécsi út
és a Körte utca között, az
elhasználódott pályán, sza-
kaszonként 15 és 40 kilo-
méter/órás sebesség korlá-
tozás van érvényben, majd
a rendelõintézetnél 35, on-
nan a Flórián térig 40, míg
tovább, a Szentlélek térig
elõbb 25, majd 30 kilomé-
teres sebességet engedé-
lyeztek. Nem sokkal jobb a
helyzet a híd után sem,
ahol a metróállomásig
(Váci út) 30 kilométeres
sebességben maximalizál-
ták a szerelvények haladá-
sát. Óbuda felé a másik
sínpáron is majdnem ilyen
a helyzet.

Az Árpád hídon a sebes-
ségkorlátozás legfõbb oka
a fokozott sínkopás, a vil-
lamosok sok helyen már a
nyomkarimán közleked-
nek. Ez röviden azt jelenti,
hogy a kerekek tányérja
már több szakaszon leér a
sínvályúba és így gurul a

villamoskocsi. Ráadásul
egyáltalán nem biztos,
hogy adott részen mind a
két sínszál egyformán ko-
pott, ezért érzik azt az uta-
sok, hogy rázkódik, lelas-
sul a szerelvény, a kom-
fortérzet nagymértékben
csökken. Ettõl még kisik-
lás nem következik be, hi-
szen éppen ezért csökken-
tik le jelentõsen a menetse-
bességet.

Szinte magától adódik a
kérdés, akkor miért nem
újítják fel a pályát?

Talán sejthetõ, hogy ez
több milliárdos tétel lenne.
Mivel a város és az üze-
meltetõ is a kiemelt eu-s
projektre vár, melyben elõ-
kelõ szerep jutna az 1-es és
a 3-as villamos meghosz-

szabbításának, illetve a
már meglévõ pályájuk re-
konstrukciójának, remény-
kednek, elõbb-utóbb elõáll
a pénz. Nem eu-s forrásból
viszont nagyon nehéz len-
ne elõteremteni rá a forrást,
ráadásul akkor sok más he-
lyen nem lehetne fejleszté-
seket, felújításokat elvé-
gezni, azokra késõbb sem
remélhetõ külsõ finanszí-
rozó. Ezért várnak még

egy darabig, hátha soron
kívül jutna pénz az 1-es
villamos legrégebben
megépült Óbuda-angyal-
földi szakaszának teljes

felújítására. Egy forgalmi
szakember arra hívta fel a
figyelmet, azért sem tart-
ható sokáig az 1-es villa-
mos lassú menete, mert az
Árpád híd metróállomástól
egyre többen pártolnak át a
106-os és a nemrég szintén
idáig meghosszabbított 34-
es buszokra. Fõleg az esti
órákban kiszámíthatóbb a
menetrendjük, hiszen vég-
állomásról indulnak, és kö-
zös menetsûrûségük sem
múlja alul a villamosét. Te-
hát olyan utasok is jelent-
keznek az említett két
buszjáraton, akik kizárólag
a Flórián térig tartó párhu-

zamos szakaszon használ-
ják az 50 kilométeres se-
bességgel közlekedõ jár-
mûveket.

Kertész István   

Rossz állapotú sínek

Erõltetett menetben az 1-es villamos
Egyre lassabban közlekedik az 1-es, noha valaha gyorsvil-
lamosnak épült a pálya. Állapota hónapról hónapra romlik:
míg áprilisban még 25 kilométer/órás sebességgel halad-
hattak a szerelvények az Árpád hídon, addig májusra már
20 kilométeresre csökkent ez a sebesség. Ha így folytató-
dik, nemsokára még ennek is csak a felével döcöghetnek a
villamosok, akárcsak a Combinók a Margit híd ideiglenes
vágányain. Megkérdeztük a szakembereket mi okozza ezt a
tarthatatlan állapotot? Fejes Balázs közlekedésmérnök,
aki szabadidejében itt vezet villamost, vázolta a helyzetet. 

A z elmúlt években a
BTM Aquincumi

Múzeuma elindult a fej-
lõdés útján, melynek el-
sõ lépése, hogy 2005-
ben a volt ELMÛ mû-
emlék épület is az intéz-
mény birtokába került.
Két évvel késõbb meg-
nyíltak a „Róma Aquin-
cumban” és „Az aquin-
cumi orgona” címû ál-
landó kiállítások, vala-
mint a földszinti idõsza-

ki kiállítási tér. Egy év-
vel késõbb, 2008-ban
megnyitotta kapuit az
„Aquincumi látványrak-
tár”, a múzeumpedagó-
giai foglalkoztató, mú-
zeumi bolt és büfé,
egyúttal akadálymentes-
sé vált az épület. 

A turisztikai vonzerõ
fejlesztése érekében ta-
valy pályázatot nyújtott
be a múzeum vezetése.
Ez tartalmazza az új ki-

állítási épület bõvítését,
továbbá a római város-
fal nyomvonalán foga-
dófal kialakítását to-
ronnyal, eredeti romem-
lékekkel. Továbbá a be-
járati rész fejlesztését a
pénztárral, információs
központtal, parkoló és
virtuális élménytér, ró-
mai kori játszótér kiala-

kítását, római lakóház
rekonstrukcióját, a rom-
kert környezetének ren-
dezését, szabadtéri be-
mutatóhely létesítését és
részleges akadálymente-
sítését. Ezáltal egy új,
egyedülálló régészeti
örökségi és turisztikai
látogatóközpont jön lét-
re Aquincumban, mely

komplex turisztikai szol-
gáltatásokkal várja a tu-
ristákat egész évben. 

A múzeum vezetésé-
nek hosszú távú célja a
nemzetközi kulturális
élet élvonalába kerülé-
se, valamint a limes-vi-
lágörökség magyaror-
szági szakaszának tu-
risztikai bázisává válá-
sa, tehát a budapesti li-
mes-szakasz világörök-
ségi helyszínné nyilvá-
nítása. Ennek központi
bemutató helyszíne az
Aquincumi Múzeum
lesz.

(A témáról bõvebben
„Látogatóközpont épül
Aquincumban” címmel
lapunk április 14-ei szá-
mának 4. oldalán írtunk
- a szerk.) Sz. Cs.

Régészeti és látogatóközpont Aquincumban
A limes-Világörökség magyarországi turisztikai bázisa lehet
az Aquincumi Múzeum azoknak a fejlesztéseknek a hatására,
melyek részben megvalósultak, illetve megvalósulhatnak a
közeljövõben - errõl tájékoztatta egyebek mellett az érdeklõ-
dõket dr. Zsidi Paula, a Budapesti Történeti Múzeum fõigaz-
gató-helyettese a „Pannonia Provincia Program” címû fej-
lesztési projektet bemutató május 27-ei sajtótájékoztatón.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A FEHÉRVÁRI ÚTIG JÁRNA AZ 1-ES. A Fõvárosi
Közgyûlés június 3-ai ülésén döntött arról is, hogy meg-
hosszabbítják az 1-es villamos vonalát a XI. kerületi Fe-
hérvári útig, ám új szerelvényeket most nem vásárolnak.

obuda_11.qxd  2010.06.07.  16:02  Page 9



2010/11. szám10
Civil szervezetek

Tavaly új civil szervezet alakult,
„Itt Élünk” néven, melynek célja a
helyi közösségek összefogása.
Borbély Lászlót, az egyesület elnö-
két arról kérdeztük, milyen tapasz-
talatokat szereztek, szükség van
ma egy ilyen civil egyesületre?

- Igen. Egyértelmûen azt ta-
pasztaltuk, hogy egyre nagyobb
szükség van a helyi kezdeménye-
zésekre, a civil mozgalmakra. Az
itt élõk ügyeinek megoldásában,
a városrészek gondjainak kezelé-
sében a polgároknak az eddigiek-
nél nagyobb szerepet kell kapni-
uk és vállalniuk. Az elmúlt hóna-
pok során rengeteg emberrel ta-
lálkoztunk különbözõ rendezvé-
nyeinken, és a velük folytatott be-
szélgetések alapján úgy látjuk, a
helyieknek nagyon sokszor kife-
jezetten hasznos és jó elképzelé-
seik vannak az ügyek megoldásá-
ról, de sajnos az itt élõk vélemé-
nye gyakran nem jut el a döntés-
hozókhoz, ezért nem mindig a
legjobb módon rendezõdnek dol-
gaink. Az önkormányzati képvi-
selõk - tisztelet a kivételnek -sok
esetben nincsenek napi kapcsolat-
ban a körzetükben lakó emberek-
kel, többen nem is a III. kerület-
ben élnek. Másfelõl viszont azt is

látjuk, hogy sok esetben a helyi
polgároknak a hivatal segítsége
nélkül is van lehetõségük egy-egy
probléma megoldására. Legyen
szó akár a közterü-
letek szépítésérõl, a
szociális gondosko-
dásról, például a rá-
szoruló szomszédok
megsegítésérõl.

- Mi történt az
elmúlt hónapok-
ban az egyesü-
letnél? Milyen ese-
ményeket szervez-
tek, mit tettek a he-
lyi közösségekért?

- Csak néhány
dolgot emelnék ki az eltelt idõ-
szakból. Kifejezetten jól sikerült
az adventi ruha- és ajándékgyûj-
tési akciónk, melynek során 30
köbméter ruhát gyûjtöttünk össze
kerületi adakozóktól és egy-egy
óbudai illetve békásmegyeri
helyszínen közel 300 embert tud-
tunk megsegíteni. Nagyon kelle-
mes emlékek kötnek minket az
óbudai díszpolgár választáshoz
is, hiszen majd 400 aláírást gyûj-
töttünk dr. Pintér Endre
sebészprofesszor támogatására,
aki meghívásunkra fantasztikus
hangulatú beszélgetésen tartott

elõadást életérõl. Két érdekes vi-
tafórumon pedig az országgyûlé-
si képviselõ-jelöltekkel találkoz-
hattak azok, aki eljöttek az álta-

lunk szervezett
programra. 

Közvetlen elõké-
szítés alatt áll egy-
részt egy régi ál-
munk, a kaszásdû-
lõi HÉV-megálló
mûvészi festése,
graffiti technikával.
Tavaly, amikor még
össze volt firkálva
az állomás, felvet-
tük a kapcsolatot
Bús Balázs polgár-

mesterrel és a BKV illetékesei-
vel, akik támogatták kezdemé-
nyezésünket. Egy pályázatot hir-
dettünk meg, majd a kerület pol-
gármesterével és fõépítészével
döntöttünk a legjobb alkotásról.
Idõközben, még tavaly, a megál-
lót is újrafestették, igaz egy jel-
legtelen sárgás színnel. Remé-
nyeink szerint valamikor június
végén megvalósulhat a mûalko-
tás. Másrészt mi is pályáztunk az
önkormányzat zöld terület örök-
befogadási pályázatán és kivá-
lasztottuk a körforgalmat a
Huszti úton. Megnyertük a pá-
lyázatot, de idõközben valaki
szépen füvesítette és virágokkal
ültette be a körforgalmat, így új
helyszínt kell keresnünk.

- Milyen terveik vannak
õszre?

- Mindenképpen szeretnénk
tenni valamit a parkolási gon-

dokkal kapcsolatban, mivel ele-
günk van abból, hogy a Belsõ-
Óbudán élõk nem tudnak meg-
állni autóikkal otthonaik közelé-
ben, mert az agglomerációból
vagy máshonnan érkezõk P+R
parkolónak használják útjainkat.
Ezért a helyiek ingyenes parko-
lása mellett fizetõs rendszert
szeretnénk bevezettetni. Éppen
ezért gondolkodunk azon, hogy
az „Itt Élünk” Egyesület való-
ban helyben élõ, saját jelölteket
állítson az õszi önkormányzati
választáson, a kampányt pedig
felhasználjuk arra, hogy ilyen és
ehhez hasonló ügyekre hívjuk
fel a kerületben élõk figyelmét.
Azt is szeretnénk, ha az eddigi-
eknél több támogatást kapnának
mûködésükhöz a civil szerveze-
tek. Célunk persze nem válto-
zott, továbbra is helyi ügyeket,
helyi problémákat akarunk meg-
oldani az itt élõkkel együtt, az itt
élõk érdekében. 

Elérhetnek bennünket a 06-
20-663-0501-es telefonszá-
mon, az info@ ittelunkegye-
sulet.hu e-mail címen vagy a
www. ittelunkegyesulet.hu
internetes oldalon.

„Itt Élünk” Egyesület: kerületi ügyek megoldása a helyi polgárokkal, a helyi polgárokért

Megoldást keresnek a parkolási gondokra

A Mosolyország Alapítvány program-
ját Szalay Kriszta színésznõ hívta
életre, azóta az ország több mint 40
iskolája csatlakozott hozzá. 

Az Óbudai Gimnáziumban
már tavaly megrendezték a

„Kapcsolda Óbudán!” címû ese-
ményt, idén újra találkoztak május
28-án a speciális nevelést igénylõ
gyerekek egészséges társaikkal. A

Veres Péter és az Árpád Gimnázi-
um is kapcsolódott a „Kapcsol-
dá”-hoz, mintegy 50 diák ment az
Óbudai Gimnáziumba. 

A programban szerepelt: kap-
csolda-fa ültetés, fúvós zenekari
koncert, sziklakert építés, táncta-
nítás, kézmûves foglalkozások a
környezetvédelem és a hulladék
újrahasznosítás jegyében, közös
fõzés bográcsban.

Megnyitotta kapuit Békásmegyeren, a Kelta utcában a Kalóztanya Ját-
szóház, mely egyesületi formában szolgálja az Óbuda-békásmegyeri
gyermekközösség érdekeit. (Cím: Kelta utca 8., a Mosolygó Óvoda jobb
oldali végében, külön bejárattal.)

Kalóztanya: ingyenes 
játszóház alsósoknak

Kapcsolda az Óbudai Gimnáziumban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Országos Mentõszolgálat
(OMSZ) és a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átvite-
li Rendszerirányító Zrt.
(MAVIR) szervezésében a Ho-
tel Lidoban tartott június 1-
jei eseménnyel, hivatalosan
is megkezdte tevékenységét
a római-parti mentõrobogó-
szolgálat.

Az idei nyártól már a
Római-parton és kör-

nyékén is mûködik a leg-
gyorsabb segítségnyújtást
biztosító mentõrobogó-
szolgálat. AMAVIR jóvol-
tából megvalósított szol-
gáltatás-fejlesztés nem
csupán a rendkívül forgal-
mas és népszerû kirándu-
lóhely vendégeinek, de az
itt élõknek is fontos, mivel
eddig a Csillaghegyrõl in-
duló mentõautó volt a ke-
rületben elérhetõ legköze-
lebbi beavatkozó egység.

- Amikor az adományo-
zásról döntöttünk, kézen-
fekvõnek látszott, hogy te-
gyünk valamit azért a vá-

rosrészért, mely befoga-
dott bennünket. Már csak
azért is, mert mi is rendsze-
resen élvezzük a Római-
part nyújtotta örömöket,
hiszen székházunk, mun-
kahelyünk is a közelben ta-
lálható - nyilatkozta Tari
Gábor, a MAVIR Zrt. ve-
zérigazgatója.

Dr. Gorove László, az
Országos Mentõszolgálat

általános fõigazgató-he-
lyettese a mentõmotoros
szolgálat kapcsán hangsú-
lyozta, hogy ez a fajta
mentõ-szolgáltatás a ko-
rábbiaknál is gyorsabb és
rugalmasabb beavatkozást
tesz lehetõvé. - Különösen

igaz ez a kicsi és fürge
mentõrobogókra, melye-
ket elsõsorban a turisták ál-
tal tömegesen látogatott,
gépkocsival nem, vagy
nem jól megközelíthetõ,
frekventált helyeken ve-
tünk be - tette hozzá.

- A MAVIR-nak kö-
szönhetõen ezen a nyáron
a Budai Várba és a Római-
partra telepítünk mentõro-
bogókat, melyeket a leg-
korszerûbb életmentõ esz-
közökkel látunk el. Bízunk
benne, hogy a szolgáltatás
beváltja a hozzá fûzött re-
ményeket, s hozzájárul ah-
hoz, hogy a Budapestre lá-
togató turisták még inkább
biztonságban érezzék ma-
gukat - mutatott rá Varsá-
nyi Zoltán, az OMSZ
Mentõmotoros Szolgálat
vezetõje.

A rendezvényen az Or-
szágos Mentõszolgálat
mentési bemutatót tartott a
nyári idõszak kiemelt ve-
szélyforrásaihoz kapcsoló-
dóan. 

Gyõrfi Pál, az OMSZ
szóvivõje elmondta, hogy
a mentõk munkája igen
nehéz ezekben a hónapok-
ban, hiszen a változékony
vagy túl meleg idõjárás
megsokszorozza a bejelen-
tések számát. Ilyen helyze-
tekben nagy elõnyt jelent a
gyors beavatkozás lehetõ-
ségének biztosítása, me-
lyet - különösen a forgal-
mas, zsúfolt helyeken - ro-
bogókkal lehet leghatéko-
nyabban megoldani.

Gyors segítség a bajban

Mentõrobogó-szolgálat a Rómain 

A VII. Országos Plexus Na-
pot június 9-én 15-tõl 18
óráig rendezi a Gézengúz
Alapítvány óbudai köz-
pontjában, a Medgyessy
Ferenc utca 3. szám alatt. 

A Plexus brachialis
laesio a kar izmait

beidegzõ idegek sérülése,
mely szülés közben kelet-
kezhet, és akár bénulás-
hoz is vezethet. Magyar-
országon évente 100-150
ilyen sérüléssel világra
jött újszülött szorul azon-
nali kezelésre. Az össze-
jövetel célja, hogy kap-
csolatot teremtsen azok-

kal a családokkal, ahol
plexus brachialis sérült
gyermeket nevelnek. A
Plexus napon szakértõk
tartanak elõadásokat szü-
lõknek és látják el õket ta-
nácsokkal, valamint egy-
mással is megoszthatják
tapasztalataikat.

„Gyógyítsatok!” címmel prof. Dr. Kellermayer Miklós
sejtkutató, az orvostudományok doktora tart elõ-
adást a San Marco Szabadegyetemen június 14-
én 18 órától az Óbudai Kulturális Központban. (A
belépés díjtalan. San Marco utca 81.)

Plexus nap a Gézengúz Alapítványnál

San Marco Szabadegyetem

Ingyenes gyermekszemészeti szûrõvizsgálatot tartottak május 27-én az Óbuda utcai,
június 1-jén pedig az Ányos utcai Védõnõi Tanácsadóban Óbuda-Békásmegyer Védõnõi
Szolgálata szervezésében

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete júniusban az alábbi idõ-
pontokban és helyszíneken szervez nyilvános véradást.
Június 18-án 14-tõl 18 óráig: az Auchan Aquincumnál (Szentendrei út 115.),
a véradó kamionban.
Június 21-én 14.30-tól 18 óráig: a Szentlélek téren (BKV végállomásnál), a
véradó kamionban
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 60. életévét (rend-
szeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken,
jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Nyitnak a nyári táborok

A Gepárd Jégkorong Egye-
sület nyári napközis tábort
szervez 6-12 éves gyerme-
keknek. 

T urnusok: június
21-tõl 25-ig; június

28-tól július 2-ig, igény
szerint harmadik turnust
is indítanak. 

Program: 8-tól 8.50
óráig korcsolya oktatás a
Kalap utcai jégpályán

(cím: Kalap utca 1.). 9-tõl
9.30 óráig reggeli. 10-tõl
14.30 óráig sportolási le-
hetõségek (futball, tenisz,
ping pong), ebéd, strando-
lás (2 medence, csúszdák)
a Barátság Szabadidõ
Parkban (cím: Laborc ut-
ca 2/b.). 15-tõl 15.30 órá-
ig uzsonna már a Kalap
utcai jégpályánál. 15.30-
tól 16.20 óráig korcsolya
oktatás. 16.30 a gyerekek

átadása a szülõknek a Ka-
lap utcai jégpályánál. In-
gyenesen biztosítják a
korcsolyát a gyermekek-
nek. Ár: 19.600 forint/tur-
nus. (Érdeklõdni Péter
Róbernél lehet, a 06-20-
913-8417-es telefonszá-
mon, vagy e-mailen a
gepardjegkorong@gmail.
com címen. Hívhatják
még Doór Andrást: 06-
70-313-6336) 

Korcsolyázás nyáron

A programokat június
21-tõl 25-ig, július 5-tõl
9-ig, július 19-tõl 23-ig
tartják.

Ajánlják: általános és
középiskolás diákoknak,
családoknak, felnõttek-
nek.

Részvétel: kötetlenül,
elõzetes bejelentkezés
nélkül lehet részt venni
az oktatáson, kivéve a
pénteki Tündér-szigeti
túrát. Elõre bejelentkez-
ni csak a csoportosan (6
fõ felett) jövõknek köte-
lezõ.

Helyszín: a Rozgonyi
Piroska utca 28. szám
alatti vízitelep és a Du-
na-part. Megközelítése:
leszállás a 34-es és a
106-os buszról a Nánási
úti megállónál.

Az érdeklõdõket 10-
tõl 17 óráig fokozato-
san „vezetik be” a tú-
rakenuzás és a dunai
vízi élet titkokkal teli
szép világába. Lépés-

rõl lépésre haladva
mondják el, mutatják
meg a teendõket. Így a
teljesen kezdõk köny-
nyedén tanulhatnak
meg evezni, a tehetsé-
gesek akár kormá-
nyozni is. Az úszás tu-
dás nem kötelezõ, mert
mindenkire mentõmel-
lényt adnak.

Péntekenként próbára
teszik a hétközben meg-
szerzett tudást egy könnyû
vízitúrával, melyet kife-
jezetten a résztvevõ gyer-
mekek számára szervez-
nek.

Úti cél a lakatlan szi-
get, mely alig pár kilo-
méterre található Buda-
pesttõl, a zöldellõ ter-
mészet közepén. Száz-
nál is többen szállnak
vízre ilyenkor, motoros
kíséret mellett. 

(Programleírás, elér-
hetõségek: www.ose.hu
* ose@ose.hu * Tel.:
240-3353.)

Óbudai Sportegyesület

Szünidõben ingyenes 
evezés oktatás a Rómain

Ideje: június 16-22. (szerda-kedd), hétvége kivételével.

Helye: Barátság Szabadidõ Park (Laborc utca 2/b.).

Programok: jó idõ esetén úszás oktatás, vízi játékok, foci edzés,

kajak-kenu oktatás (mentõmellényben), szabadtéri sportok,

játékok (strandröplabda, tollaslabda, minitrampolin, stb.), korcso-

lyázás oktatással (még szervezés alatt). Étkezés: meleg ebéd;

(tízórai otthonról hozott). Érkezés a táborba: 8-8.20 óra között

(gyülekezõ az aszfaltos focipályán). Hazamenetel: 16-16.30 óra

között. A tábor díja: 13.000 forint. Elõleg: 5000 forint.

Fennmaradó összeg elsõ nap a helyszínen fizetendõ. (Érdeklõd-

ni lehet Hógenburg Tamásnál, a 06-30-678-3959-es és Végh

Attilánál, a 06-70-531-6965-ös telefonszámon.)

Harrer sportnapközi

A CSMSZ Sportegyesület
nyári sport és kézmûves

napközis táborokat szervez 5-
14 éves gyermekeknek, június
21-tõl augusztus 6-ig, 7 tur-
nusban Csillaghegyen, a Keve-
Kiserdei Általános Iskola mel-
letti szabadidõpályán, erdei
környezetben, faházakban. 

A programban igény szerint
szerepel: fociedzés bajnokság-
gal, tenisz, asztalitenisz, úszás-
oktatás, biciklis kirándulás,
kézmûves és kreatív foglalko-
zások, mini-disco, valamint

fejlesztõ társasjátékok. Rész-
vételi díj gyermekenként egy
hétre 20 ezer forint. Testvér-
kedvezmény: 1000 forint.
Elõleg: 8 ezer forint. A tábor
díja napi háromszori étkezést,
illetve a szükséges kézmûves
anyagok árát is magában fog-
lalja. 

(Befizetni a tábor helyszínén,
a Királyok útja 178. szám
alatt, az egyesület telephelyén
lehet. Bõvebb információ Ke-
len Balázstól kérhetõ, a 06-70-
314-0021-es telefonszámon.)

Sport és kézmûvesség Csillaghegyen

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

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

Egy általános iskolás kislány
került a HÉV kerekei alá má-

jus 21-én délután, a szentendrei
HÉV csillaghegyi megállójánál.

Atûzoltók kiemelték a szerelvény
alól a szerencsétlenül járt gyerme-
ket, de a mentõk már csak a halál
tényét tudták megállapítani.

Osztrák vitorlás árboca szorult a
K-híd alá május 25-én. 

A beakadt árbocot a hajó tu-
lajdonosa a kötélzet meg-

bontásával tudta részben le-
ereszteni. Személyi sérülés
nem történt, a híd alján futó

csõvezeték szigetelésében ke-
letkezett kisebb kár. A tûzoltó-
ság hajója a vízirendészet se-
gítségével kiszabadította a vi-
torlást, majd biztonságos hor-
gonyzó helyre vontatta. A men-
tés idejére nem kellett korlátoz-
ni a hajó és csónak forgalmat.

Gázolt a HÉV Csillaghegyen Vitorlás szorult a K-híd alá

A rendõrség lopás gyanúja miatt
folytat eljárást ismeretlen tettes el-
len, aki egy Bécsi úti bevásárlóköz-
pont pénztáránál eltulajdonította a
sértett által a pultra helyezett bank-
kártya tokjában lévõ készpénzt.

Atettes sötét western csizmát,
fehér hosszúnadrágot és fe-

kete ujjatlan pólót viselt, mely-
nek baloldalán egy fehér sárkány
minta volt. 

A III. kerületi Rendõrkapitány-
ság munkatársai kérik, hogy aki a
képen látható férfit felismeri, je-
lenlegi tartózkodási helyével
vagy a bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges informáci-
óval rendelkezik, hívja a 430-
4700/172-es, vagy 404-es mellé-
kû telefonszámot, illetve névte-

lensége megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefontanú”
zöldszámán, a 107-es vagy a 112-
es központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

Készpénzt lopott

A Filatori-gát HÉV-megálló és a
közterület-felügyelet tõszomszéd-
ságában, a Ladik utca 2-6. szám
alatt alakították ki a kerületi pol-
gárõrök új irodáját. 

A z ügyeleti helyiségben
minden szerdán 15-tõl

19 óráig megtalálhatóak a pol-
gárõrök, akik bejelentéseket,
panaszokat fogadnak.

A Budapest III. kerületi Pol-
gárõr Egyesületbe belépni
szándékozók a 06-30-621-
6088-as számon, illetve a pol-
garor.obuda@gmail .com
elektronikus címen érdeklõd-

hetnek. Web: www.polgaror-
obuda.hu Ezeken az elérhe-
tõségeken várják a kerületi
lakosok javaslatait és észre-
vételeit is. 

Személyesen 
és telefonon is elérhetõk 

a kerületi polgárõrök

Felkérés érkezett a békásmegyeri Vízi Óvodá-
tól, hogy az április 20-án rendezendõ közbiz-
tonsági napjukon a Fõvárosi Tûzoltóparancs-
nokság ifjúsági tûzvédelmi pedagógiai refe-
rense bemutató foglalkozást tartson a gyere-
keknek.

A kicsik nagy örömére megtekinthették
a tûzoltóautót a Békásmegyeri Tûzõr-

ség munkatársai segítségével, felpróbál-
hatták a sisakot, szirénázhattak.

Az óvodapedagógusok hálásak voltak a
bemutatón látottakért, hallottakért. Na-
gyon hasznosnak ítélik ezt a fajta megelõ-
zési tevékenységet. Sándor Andrea ifjúsá-
gi tûzvédelmi pedagógiai referensen kívül
rendõr kollégák is közlekedésbiztonsági
elõadást tartottak. 

Ifjúsági tûzvédelem a Vízi Óvodában 

obuda_11.qxd  2010.06.07.  16:02  Page 13



2010/11. szám14
Iskoláink – Oktatás

„Kerék” siker 
Szép eredményt értek el a
Kerék Általános Iskola és
Gimnázium nyolcadikos
tanulói a május 6-án és 8-
án Zalaegerszegen ren-
dezett Életvitel és Gyakor-
lati Ismeretek Verseny or-
szágos döntõjén: III.helye-
zett lett a csapat. A verse-
nyen résztvevõ tanulók:
Géczy Krisztina, Molnár
Katalin, Szarvas Gabriel-
la, felkészítõ tanáruk
Radácsy Istvánné. A lá-
nyok szorgalmasan, ener-
giájukat, szabadidejüket
nem kímélve lelkiismere-
tesen tanultak, varrtak,
építettek, gyakoroltak. A
III. kerületi verseny meg-
nyerése után még többet
dolgoztak, a budapesti for-
dulón is I. helyen végez-
tek. Nagy izgalommal ké-
szültek a háromnapos or-
szágos döntõre.A verseny
részei nehezek voltak, kü-
lönösen a gyakorlati fel-
adat famunkája adta fel a
leckét a lányoknak.

Névadó
Medgyessy Ferenc örö-
kösei hozzájárultak ah-
hoz, hogy a békásme-
gyeri általános iskola fel-
vegye a szobrászmû-
vész nevét. Medgyessy
Ferenc mellszobrát júni-
us 7-én avatták fel az ok-
tatási intézményben,
ahol kortárs képzõmûvé-
szeti kiállítás is nyílt. Az
iskola névadó ünnepsé-
gét június 14-én 13 óra-
kor tartják az Óbudai
Kulturális Központban.

Rajztanárok
kiállítása

A III. kerületi általános is-
kolákban oktató rajz sza-
kos pedagógusok mun-
káiból látható tárlat júni-
us 17-ig az Óbudai Kultu-
rális Központ San Marco
Galériájában. (Nyitva:
hétköznapokon 9-tõl 16
óráig, a San Marco utca
81. szám alatt.)

A Békásmegyeri Közösségi
Házban május 20-án tartot-
ták a Pedagógiai Szolgálta-
tó Intézet (PSZI) díjátadó
gáláját, melyen azok a fel-
sõ tagozatos gyermekek
vették át oklevelüket és
könyvjutalmukat, akik a ta-
nulmányi versenyek vala-
melyikén I-III. helyezést ér-
tek el az idei tanévben.

Ebben az évben a
PSZI új vándordíjat

alapított: a „Legeredmé-
nyesebbnek” elnevezés-
sel. Az elismerést az a ta-
nuló kaphatja, aki a leg-
több versenyen szerepelt
eredményesen, azaz 1-6.
helyezést szerzett. 

2010-ben a „Legered-
ményesebbnek” díjat
Szomolányi Annamária,
az Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskola tanulója érde-
melte ki, mivel hat kü-

lönbözõ tantárgyi kerü-
leti versenyen ért el do-
bogós helyezést.

A díjakat Tamás Ilona,
az oktatási és kulturális

fõosztály vezetõje adta
át. A vándordíjat és az
emlékérmet Fenyvesiné
Hegedûs Edit, az oktatá-
si és kulturális fõosztály

referense és Muhari
László Tamás a PSZI
igazgatója adták át.

Molnár Géza,
a PSZI munkatársa

Új vándordíj a ,,Legeredményesebbnek”

A felvételen a kerületi versenyeken legeredményesebben  szereplõ hat tanuló a díjáta-
dók mellett

Talán közhelynek tûnik
a gondolat, hogy a

140 év alatt mi mindent
láthattak a Vörövári úti
„ódon falak”, de az iskola
közössége szerint minden-
képpen érdemes visszaem-
lékezni a régi idõkre, és
felidézni a nagy múltú ok-
tató és tanuló elõdöket. 

Immár hagyomány az
intézményben, hogy öt-
évente nívós eseményso-
rozattal ünneplik meg az
alapítás aktuális évforduló-
ját. A140. évi megemléke-
zés és ünnepségsorozat a

tanévben folyamato-
san zajlott. A gyere-
kek színvonalas al-
kotásokat készítettek
az iskola történeté-
vel kapcsolatos pá-
lyázatokra, verse-
nyeken mérték össze
tudásukat. Az évente

rendezett, és a diákság által
igen kedvelt projekt-hét is
az évforduló jegyében telt,
ebben a tanévben témája a
régmúlt oktatási rendsze-
rei, módszerei, valamint az
iskola története volt.  

Diákok és tanárok közös
munkával - immár szintén
hagyományosnak mond-
ható - Évkönyvet jelentet-
tek meg az elmúlt öt év
eseményeinek, és az isko-
lai élet mindennapjainak
bemutatásával.

Az ünnepségsorozat
legkiemelkedõbb esemé-
nye a május 14-ei iskola-
gála volt. Az osztályok er-
re az alkalomra és az „ün-
nepelt” tiszteletére zenés
és prózai mûsorszámokkal
készültek, nagy lelkese-
déssel mutatták be azokat
egymásnak és az érdeklõ-
dõ szülõknek, rokonok-

nak, barátoknak, meghí-
vottaknak. A bemutatók
szünetében a diákság jövõ
generációinak szóló üze-
netét helyezték el egy em-
léktábla kíséretében az is-
kola falába. Aula hiányá-
ban az ünnepi események
nagy része a tornaterem-
ben zajlott, ahol a gálamû-
sor kezdetétõl a nagy ér-
deklõdésnek köszönhetõ-
en igen nagy volt a tolon-
gás és a zsúfoltság, de ez
csak még meghittebbé és
családiasabbá tette az ün-
neplést. Az ünnepi bemu-
tatóból a tanári kar is kivet-
te részét, Hófehérke paró-
diájukkal, nótázásukkal és
bajor táncukkal valószínû-
leg minden diák szívébe
belopták magukat.

A gálamûsort követõ-
en az iskola udvarán gu-
lyáspartira invitálták a
vendégeket, akik között
a helyben, hatalmas üs-
tökben fõtt gulyásleves-
nek nagy sikere volt. 

A rutinosnak számító
felsõsök - emlékezve az
öt évvel ezelõtti ünnep-
ségekre - a gulyás mel-
lett elõrelátóan tartalé-
koltak némi helyet a ju-
bileumi tortának (ké-
pünkön) is, mely a ko-
rábbihoz hasonlóan,
most is az iskola épüle-
tét formálta meg, s mint
jó alma mater, minden-
kinek juttatott saját cso-
koládés változatából.

Elsõ Óbudai
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

Jubileumi ünnepségek az Elsõ Óbudai Általános Iskolában

140 éves a kerület legrégebbi oktatási intézménye
A 2009/2010-es tanévben ünnepli alapításának 140. év-
fordulóját Óbuda elsõ, és egyben legrégebbi oktatási in-
tézménye, az Elsõ Óbudai Általános Iskola. Még Ferenc
József idejében, 1869-ben épült az a kis barakk-épület
az akkor Országútnak nevezett fõúton, melynek utóda
ma már a Vörösvári út legszebb épülete, és legújabban,
régi-új profiljának megfelelõ új német nevén Erste
Altofener Grundschule-ként ismer a kerület.
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Céltudatosabban kezelt megtaka-
rítások, körültekintõbb hiteldönté-
sek - a lecsengõ válság alapjaiban
változtatta meg a lakosság és a vál-
lalkozások pénzügyekhez való
hozzáállását. A lakossági ügyfelek-
nél érzékelhetõen nagyobb hang-
súly helyezõdött az elõtakarékos-
ságra, és minden korábbinál óvato-
sabb mérlegelés elõzi meg a rövi-
debb vagy akár huzamos ideig tar-
tó anyagi terhekkel járó döntéseket.

A változás abban is megfigyel-
hetõ, hogy az emberek lényegesen
tágabban gondolkodnak a megta-
karításaik gyarapításának lehetõ-
ségeirõl, mint néhány éve, miután
a saját pénztárcájukon tapasztal-
hatták a kombinált befektetési ter-
mékek hagyományos bankbeté-
teknél kedvezõbb, gyakran ki-
emelkedõ kamatait. 

Ahogyan korábban, az MKB
Bankot a változó viszonyok között
sem az a cél vezérli, hogy pénzügyi
„egyentermékekkel” lássa el ügy-
feleit - ehelyett az egyéni elképze-
lésekhez és élethelyzetekhez legin-
kább igazodó megoldásokra össz-
pontosít, hogy egyedi, testre sza-
bott módon segítse õket céljaik
megvalósításában. 

A válság kezdete óta eltelt idõ-
szak tapasztalatai szerint az ügyfe-
lek körültekintõbben járnak el a hi-
telfelvétel során. Noha még mindig
létezik egy réteg, amelyik hajlandó
árfolyamkockázatot vállalni az ak-
tuálisan alacsonyabb törlesztõrész-
let érdekében, a forintalapú konst-
rukciók iránti érdeklõdést várható-
an tovább ösztönzi a forinthitelek
sokkal kedvezõbb finanszírozási
aránya, illetve a viszonylagos ki-
számíthatóság. Az MKB Bank fel-
készült a fogyasztói igények ez irá-
nyú változására: a hitelfelvétel so-

rán is a minél nagyobb fokú bizton-
ságra és kiszámíthatóságra törekvõ
ügyfelek számára optimális megol-
dást jelentenek az átlátható, külön-
bözõ referenciahozamokhoz kötött
kamatozású, forintalapú hitelek.

Az idei évtõl új lehetõség nyílik
azok elõtt, akik többéves idõtávlat-
ban gondolkodnak megtakarítása-
ikról. Számukra kínálnak ideális le-
hetõséget a már középtávon adó-
elõnyt biztosító MKB Trezor
Számlák. Ezek elsõdleges vonzere-
je, hogy a számlákon elért tartós
befektetésbõl származó jövedelem

adója a számlanyitás évét követõ
ötödik év utolsó napján 0 százalék.
Az ügyfél szabadon megválaszt-
hatja, hogy lekötött betétekben sze-
retné kamatoztatni megtakarítását
az MKB Trezor Tartós Megtakarí-
tási Számlán, és/vagy - kockázat-
vállalási hajlandóságának megfele-
lõen - eltérõ idõtávú és különbözõ
kockázatú befektetésekbe kívánja
azokat elhelyezni az MKB Trezor
Tartós Befektetési Számlán.

Emellett komplex kisvállalati
megoldásokkal is állunk ügyfele-
ink rendelkezésére, amelyek között
mindenki megtalálhatja a cégére

szabott konstrukciót. Személyes
pénzügyi tanácsadóink segítenek a
vállalkozás számlavezetési költsé-
geinek optimalizálásában, valamint
befektetésekkel és hitelekkel kap-
csolatos kérdésekben is állnak ren-
delkezésre. Lakossági ügyfeleink
mellett a kisvállalkozások számára
is elérhetõk a referenciakamathoz
kötött hitelek, amelyek a csökkenõ
kamatkörnyezetben automatikusan
csökkentik a vállalkozások pénz-
ügyi terheit. A válság alatt is nagy
népszerûségnek örvend a kiemel-
kedõen kedvezõ kamatozású Szé-
chenyi Kártya folyószámlahitel
konstrukciónk, amely a legégetõbb
likviditási gondokra kínál gyors és
rugalmas megoldást, magába fog-
lalva az állami kamattámogatás
elõnyeit. A válságból kiutat keresõ
és fejlesztésekben gondolkodó vál-
lalkozások figyelmébe az Új Ma-
gyarország Kishitel konstrukción-
kat ajánljuk, amelyet a legkedve-
zõbb költségei emelnek ki a kisvál-
lalatok számára ajánlott hiteltermé-
keink közül.

Az MKB Bank Pünkösdfürdõ
utca 52.-54. és Bécsi út 154 sz. alat-
ti (Eurocenter fiók) alatti bankfiók-
jaiban személyes pénzügyi tanács-
adóink kézséggel segítik az érdeklõ-
dõket saját és céges pénzügyeik
kapcsán az anyagi lehetõségeikhez,
életcéljaikhoz, kockázattûrõ képes-
ségükhöz és hozamelvárásaikhoz
leginkább igazodó megoldás megta-
lálásában. Legyen szó akár magán-
személyrõl, akár vállalatról, kisvál-
lalkozásról, a pénzügyi szolgáltatá-
sok teljes skáláját lefedõ MKB
Bank minden elképzelés megvalósí-
tásában támogató, segítõ partner. A
konstrukciókról további részletek
találhatók a www.mkb.hu honla-
pon.

Bölcs döntés a bölcs döntésekhez
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Ünnepi könyvhét
a Krúdy Körben

Tüskés Tibor születésé-
nek 80. évfordulója al-
kalmából megemléke-
zést tartanak június
10-én 17 órai kezdettel
a Krúdy Gyula Irodalmi
Körben. Király Lajos
mutatja be Tüskésrõl
szóló könyvét, majd a
közelmúltban elhunyt
Baktai Faragó József:
Földbe sietett csillagok
címû verseskötetét is-
mertetik az ünnepi
könyvhét programja ré-
szeként. (Cím: Kéhli
vendéglõ Krúdy Szalon-
ja, Mókus utca 22.)

Nyárhívogató
bábmûsor

A Békásmegyeri Könyv-
tárban „Nyárhívogató”
címmel zenés bábmû-
sort tart Török György
elõadómûvész június
12-én 11 órakor. (Cím:
Füst Milán utca 26.)

Képek 
a Symbolban

Horváth Éva Monika
festõmûvész képeit jú-
nius 15-ig láthatják a
Symbol Art Galériában.
(Nyitva naponta 10-tõl
19 óráig a Bécsi út 56.
szám alatt.)

Legújabb
szerzemények
A Kiscelli Múzeum új ki-
állításán a Fõvárosi
Képtár 2006-2010 kö-
zött vásárolt legújabb
szerzeményeit mutatja
be. Öt mûvész, Elõd
Ágnes, Erhardt Miklós,
Gõbölyös Luca, Nemes
Csaba és Szépfalvi Ág-
nes sorozatszerûen fel-
épülõ munkáit állítják a
tárlat középpontjába.
(Megtekinthetõ: június
20-ig, hétfõ kivételével
keddtõl vasárnapig, 10-
tõl 18 óráig a Kiscelli ut-
ca 108. szám alatt.)

Fotók 
a könyvtárban
Aknay Tibor fotós alkotá-
saiból nyílt tárlat a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár
Békásmegyeri Könyvtárá-
ban. A kiállítás augusztus
31-ig tekinthetõ meg.
(Cím: Füst Milán utca 28.)

A z új bejárat lehetõ-
séget teremtett ar-

ra, hogy a látogatók ar-
ra alkalmas kulturált,
európai szintû múzeu-
mi szolgáltatásokat ve-
hessenek igénybe jegy-
árusítással, információs
pulttal, ruhatárral, mú-
zeumi bolttal. Az új fo-
gadótérben helyet ka-
pott a „Kastély Kávé-
zó”, ahol kávékülönle-
gességekkel, sütemén-
nyel várják a vendége-
ket.

Az új bejárati portál és
a fogadótér modern be-
rendezése harmóniát te-
remt a múltat megeleve-
nítõ múzeum és a jelen
között.

Állandó kiállítás a megújuló Óbudai Múzeumban
Június 18-án nyílik az Óbudai Múzeum új, állandó kiállí-
tása, mely egy múzeum „életében” kiemelkedõen fon-
tos és látványos esemény. 

Az intézmény az elmúlt két évben kevés hírt adott
magáról, a falak mögött azonban folyamatos ter-

vezõ és újító munka folyt. A múzeum vezetése felis-
merte azt a tényt, hogy a látogatók megváltozott igé-
nyeihez igazodva, modern, kibõvült szolgáltatásokat
kell nyújtani, és olyan látogatóbarát közösségi teret
létrehozni, mely méltán válik Óbuda kulturális életé-
nek központi szereplõjévé. Célunk, hogy állandó és
idõszaki kiállításaink, valamint az azokhoz kapcsoló-
dó több generációhoz szóló programjainkon keresztül
élõ kapcsolatot tartsunk Óbuda lakosságával és a mú-

zeumbarát, a III. kerület
helytörténete iránt érdek-
lõdõ közönséggel.

Kínálatunkban új szol-
gáltatásként jelennek meg
az idõszaki és állandó ki-
állításunkhoz kapcsolódó,
gyerekeknek szóló múze-
umpedagógiai foglalkozá-
saink, melyek során élményszerû, speciális, pedagó-
giai módszerekkel dolgozzák fel Óbuda helytörténe-
tét. A kiállításokat sokszínû tematikus programok kí-
sérik, melyek nem csak a gyerekek, hanem családok
és az idõsebb korosztály érdeklõdésére is számot tar-
tanak. Népessy Noémi szakmai igazgató

A város három arca
három történeti kor-

szakot, három egymástól
markánsan elkülöníthetõ
városképet és identitást
jelent. Az elsõ a közép-
kori királyi, királynéi
központ; a második a fa-
lusias mezõvárostól az
ipari külvároson át a sza-

nálásig tartó idõszak; a
harmadik pedig az 1970-
es években kialakuló mai
városkép. Az új, állandó
kiállítás számítógépes
animációkkal, filmekkel,
hanganyagokkal és inter-
aktív elemekkel hozza
közelebb a látogatókat a
múlt emlékeihez.

A múzeum a Zichy-
kastélyban lévõ ud-

var felõli bejárata nehe-
zen megközelíthetõ, eldu-
gott volt, így a potenciális
látogatók sokszor elkerül-
ték azt. A múzeum felke-
resésének megkönnyítése
érdekében új bejáratot

terveztek, melyet az egy-
kori kocsibehajtó helyén,
a Szentlélek téren, a
Szentháromság szoborral
szemben nyitnak meg. A
bejáratot a tér szintjére
hozták, így az új állandó
kiállítás akadálymentes
környezetben látogatható.

Nyitás: június 18-án. Másnap, június 19-én, a
Múzeumok Éjszakáján „Óbudai idõutazással” vár-
ják az érdeklõdõket. Jó szórakozást!
A múzeum nyitva tartása: kedd-vasárnap 10-18 óra.
Teljes árú jegy: 800 forint. Kedvezményes jegy (diák,
nyugdíjas): 400 forint. Infó: www.obudaimuzeum.hu,
titkarsag@obudaimuzeum.hu Tel.: 250-1020.

Új recepció, múzeumi bolt, kávézó 

„Óbuda - egy város három arca”

Új bejárat, akadálymentes környezet

Óbudai idõutazás
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� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, 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 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� 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
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsunk,
LCD, Plazma Outlet
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-
, szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-
06-01
� Vízórák szerelése és cseréje, valamint
egyéb vízvezeték szerelés. Tel.: 251-49-12
� PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes ki-
szállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-
998-0928
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Társasházak teljes körû képviselet, üze-
meltetés, szakszerû karbantartás, könyvelés,
felvonóügyelet. 40 éves szakmai tapasztalat.
III. ker.-ben leinformálható referenciával vál-
lalunk. Tel.: 06(70)364-7501, 06(30)738-
9717 Fax: 388-3837 kun39@citromail.hu
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyens kiszállással. Tel.:  06(20)943-
7075, 06(30)251-8862

� TV-szerelõ Nagy István 1039 Bp. Madzsar
J. 9. (zöld szolg.ház). Tel.: 06(30)912-3761,
243-9401
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos minden-
féle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zárak
cseréje (pl.kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek
cseréje), szigetelése garanciával. Felmérés díj-
talan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Rács, kerítés, korlát, lépcsõ, kapu-auto-
matizálva, redõny, napellenzõ, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Házépítés, lakásfelújítás, kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettá-
zás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés,
tereprendezés, kézi földmunka, medenceépí-
tés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciá-
val! Tel.: 06(30)960-4525
� Lakatosmunkák: egyszerû és díszített
ablakrácsok,, rácsajtót, kapuk, kerítések ké-
szítése, ingyenes felmérése. Tel.: 06(20)921-
0073; 243-3297
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést, mázo-
lást, lambériázást, pántok, zsanérok  cseréjét,
bútorok készítését javítását, felszerelését, fal-
fúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizsgá-
lata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35 éves
gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� 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
� Zárszerviz. Ajtó-, ablakzár javítás, mûsza-
ki ajtónyitás, zárcsere, hevederzár szerelés. 3
év garancia. Rácsok készítése. Tel.:
06(30)251-8862; 06(20)943-7075;
� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítáas. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-
5872; Fax.: 785-7344;
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591

� Klíma telepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-
, szúnyogháló-szerelés, javítás. Hétvégén is.
Tel.: 06(30)318-5217
� Kõmûves burkoló villanyszerelõ vízszere-
lõ munkákat teljes lakásfelújítást lakásszer-
vizt referenciákkal vállalunk. Tel.:
06(30)280-7257
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Takarítást esetenként gyermek felügyele-
tet és kisebb kertimunkát vállalok. Tel.:
06(20)462-9607
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagy-
ker. Áron. Tel.: 06(20)552-5894

� Orvosi masszázs, pszichés, reumatikus és
stressz eredetû tünetek kezelése polgár Béla
06(30)735-7104, 1036 Bp., Bécsi út 67.
www.antistressmassage.hu
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: +36-30-921-6559
www.callantorna.hu
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos
sebészeti megbetegedések esetén (kisebb
mûtétek, tanácsadás, mûtéti javallat) magán-

rendelésén áll a Betegek rendelkezésére. A
rendelés helye: III. Bécsi út 130. II./3.
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-
7565.
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508
Szükség esetén háznál is kezel.
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cen-
trum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: +36(30)213-8052
�Mediációs órák minden korosztály számára,
tibeti masszázs, Flóriántól 5 percre. www.tibet-
masszazs.lapunk.hu Tel.: 06(20)287-7728
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról,
egyszeri 26 perces biorezonanciával 7000 Ft-
ért. Az SZTK-ból átköltöztünk a Bécsi udvar
Egészségházba. Rendelés Békásmegyeren is
szombatonként. Bejelentkezés: 06(70)271-
9867
� Fogtechnika, fogsorjavítás a Skála metró
közelében. Bp, V. ker. Stollár B. u. 12/B Tel.:
331-98-20

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, -pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok, bármely idõpontban, részletfizetés-
sel. Jogosítványos órák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06(30)933-3619.

� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Nyáron is. Pótvizsgafelkészítés. Tel.:
367-0256

� A Kerék nyelviskola várja tanulóit fo-
lyamatosan induló tanfolyamaira. Korrepe-
tálás, nyelvvizsga felkészítés, diplomás ta-
nárok, kis csoportok. Nyári intenzív tanfo-
lyamok. Tel.:06(70)212-8165, 06(70)212-
8164. III. Kerék u. 6. I.em. 5.

� Beszédcentrikus angoloktatás,
pótvizsgára, nyelvvizsgára felkészítés.
Tel.: 240-1421; 06(70)416-1484

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III.ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Számítógépes anyajegyszûrés. Bejelen-
tkezés: 06(20)543-3948

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: +36(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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolí-
tása, gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027
Horvát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó
Katalin. Bejelentkezés: +36(30)964-5436

� Csontkinövés (sarkantyú) izületi prob-
lémákra, új orvosi módszer a lökéshullám
terápia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat be-
utaló nélkül, rövid határidõvel. Információ
és bejelentkezés: 388-9406, 388-6077
vagy www.dolomit-med.hu

� Kardiológiai magánrendelésén dr.
Tóth Levente hétfõn 16-20 óra között vár-
ja betegeit. Kolosy tér 1/b. (bejárat Evezõ
u. felõl). Elõjegyzés: 388-9406. diagnosz-
tika, gondozás, gyógyszerelés beállítása

Egészség

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-,
GÁZ-, VILLANYSZERELÉS, GÉPI DU-
GULÁSELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES
KÖRÛ KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GA-
RANCIÁVAL. Tel.: +36-20-342-55-56

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

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 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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� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Fejestanoda vállal matematika, fizika ok-
tatást, alapoktól-szigorlatig. www.fejestano-
da.atw.hu Tel: 250-2003; 06(70)366-6445
� Német nyelv tanítása, általános és gazda-
sági szaknyelv is Rómaifürdõn.  Tel.:
06(30)481-6240
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826, 06(30)613-2648
� Matematika - fizika felkészítést vállalok.
Tel.: 06(70)366-6445, 250-2003

� Pilisszentiván központjában, 997 m2-es tel-
ken, 80 m2-es, 1+2 szobás, központi fûtésû, 12 m2-
es terasszal, melléképülettel családi ház, a hátsó
részén szabad beépíthetõ telekkel eladó. Irányár
25 MFt. Tel.: 06(20)310-8476, 06(20)470-529

� Õrbottyánban családi okok miatt, baba-
barát, parkosított, medencés, 1135 m2-es kert-
tel, 110 m2-es, 2 szintes családi ház eladó.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-20-565-6876

� ÖKO-ház! Energiatakarékos, új családi
házak értékesítése Veresegyházon 19,9 millió
forint + áfa áron. 120 nm alapterületû épület
napkollektorral, falfûtéssel + garázs, terasz.
Kedvezõ hitellel, havi 68 ezer forintért. Tel.:
06-30-941-3568; www.originltd.hu
� Rózsadombon, Felsõ Zöldmáli úton, 62
nm-es, háromszobás, teraszos, DK-i, 1 emele-
ti, igényesen felújított lakás, azonnal költöz-
hetõ, tulajdonostól, jó közlekedéssel 22,5
MFt-ért eladó. 06-20-52-54-019
� Óbuda szívében téglaház I. emeletén, 49
nm-es,  erkélyes, nagy parkra panorámás, egy
szoba-hallos lakás, tulajdonostól eladó. Ár:
13.900.000 Ft. Tel.: 275-3962
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeleti lakás. Irányár
8,9 MFt. Tel.: 06(30)914-0686
� Óbudán 1254 nm-es telek 21 nm-es pincé-
vel eladó. Díszkertbõl, gyümölcsösbõl, kony-
hakertbõl áll. Villany, gáz, kút van. Tel.:
06(70)510-5664
� Épitési telek Csobánkán 830 nm árenged-
ménnyel eladó, irányár 4.800.000 Ft. Ingat-
lancsere érdekel ráfizetéssel is. Tel.:
06(70)291-2637
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó lakást, ingatlant
kersünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Óbudán tulajdonostól eladó egy 49 nm-
es, 1,5 szobás téglalakás. Ir.ár.: 13,9 MFt Tel.:
06(20)345-2485
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Rómain másfél szobás lakás + garázs,
mûhelynek is alkalmas eladó. Tel.:
06(20)263-11-31
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Budakalászon tulajdonostól 15 éve épült
170 nm-es, 6 szobás családi ház eladó. HÉV-
tõl, iskolától 6 percre, nagy belmagasság, tá-
gas szobák. Irányár: 45 millió Ft. Tel.:
06(30)724-3421
� Elcserélném lajosmizsei 2001-ben épült I.
em. 38 nm-es társasházi lakásomat óbudai ha-
sonló nagyságú téglaépítésû lakásra. Tel: 06-
76-450-510, 06(20)522-1616
�Elcserélnénk óbudai, téglaépítésû, csendes,
földszinti garzonunkat ráfizetéssel kétszobás-
ra. Tel.: 06(30)824-7654, 06(30)632-3230
� Csúcshegyen önkormányzati 720 nm-es
gondozott zártkerti bérlemény téliesített ház-
zal átadó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-7435 
� Fodrász, kozmetikus vállalkozók! Szék-
bérleti díj rezsivel 3800 Ft/hó, fûtéskor +4000
Ft/hó Békáson. Tel.: +36(30)973-6229
� Élelmiszer nagykereskedés keres leinfor-
málható gépkocsivezetõt nehéz fizikai mun-
kára C kategóriás jogosítvánnyal. Jelentkezés
személyesen fényképes önéletrajzzal a Békás
Kft. 1039 Budapest, Ipartelep u. 1/b. címen,
munkanapokon 8 és 13 óra között.

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs rak-
tárnak kiadó. Tel.: 240-9728
� III. kerület forgalmas helyén, 26 m2-es
üzlethelyiség csendes tevékenységre kiadó.
Tel.: 06-20-250-1883

� Garázs kiadó Békásmegyeren, Juhász
Gyula utcában. Tel.: 394-3889
� Szoba kiadó a III. kerületben. Csak lein-
formálható, tisztaságszeretõ lánynak, hölgy-
nek bruttó 35.000 Ft/hó, egy havi kaució
szükséges. Tel.: 06(30)341-2350
� Bécsi úti 18 nm-es üzlethelyiség, csöndes
tevékenységre kiadó. Tel.: 06(20)228-0129

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.:266-0849
� Fekete, lemosható, textilbõr zippzáras

bõrönd (görgõs, kihúzható kézfogóval), elsõ-
sorban tárolásra eladó. Hossza: 75 cm, szé-
lessége: 30 cm, magassága: 50 cm. Irányár:
5 000 Ft. Érdeklõdni: 06-20-310-8476
� Könyveket, könyvtárakat (régit, kevésbé
régit) vásárolok. 100 könyv felett díjtalan ki-
szállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: +36(20)924-4123
� Vásárolok készpénzért bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, régiségeket, hagyatékot!
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-70-651-1910

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� Gaby Világa szépségszalon, szeretettel várja
kedves vendégeit! Kozmetika, fodrászat, pedi-
kûr, manikûr, rádiófrekvenciás fogyasztás! Most
ajándékot kap! Cím: Csillaghegy, Kázmér u. 4.
(Forrásliget lakóparkban) Tel.: 06(70)371-3121

� Óbudán forgalmas fõútvonalon 2x16 nm-
es üzlethelyiség bérleti joga átadó. Tel.:
06(20)420-0865

� Keresztyén családi napközik Csillaghegyen
szeretettel várják az 1-5 éves korú gyermekek
jelentkezését. www.barkacsana.kima.hu, Tar-
cali Zoltánné 06(70)329-0153
� Bibliai tábor 9-15 éves korig Inárcson, au-
gusztus 9-14-ig. Részletek: www.kima.hu,
Csatlós Gábor 06(30)398-2465
� Barangolós napközis tábor Békásmegye-
ren 06.28-07.02-ig. Részletek: www.kima.hu,
Csatlós Eszter 06(70)326-8757

� Varró József, az Óbudai Hajógyár szer-
kesztésének volt dolgozója, életének 88. évé-
ben, hosszan tartó, türelemmel viselt beteg-
ségben 2010. március 9-én elhunyt. Drága
halottunk hamvait szûk családi körben he-
lyeztük örök nyugalomra. A gyászoló család

Halálozás

Tábor

� Békásmegyeren 41 nm-es üzlethelyiség
kiadó (irodának is alkalmas). Érdeklõdni:
06(30)856-4818

Üzlet

Egyéb

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

� Raktárhelyiség 20 nm a Kolosy üzlet-
házban,  közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544

� Kiadó Belvárosban 60 nm-es köz-
pontifûtéses lakás, az Aranykéz utcai par-
kolóházban. Tel.: 267-0525

� Nánási lakókertben 60 m2, Dunára
nézõ, 2+1 félszoba garázzsal kiadó. Tel.:
267-0525

� Kiadó hosszú távra Békásmegyer-Ófalu-
nál, 4 emeletes panelház második emeletén,
37 m2 + 3 m2 erkélyes, felújított parkettás, já-
rólapos, IKEA-konyhás, vízórás garzonlakás
május 1-tõl. Bérleti díj: 50 ezer Ft+rezsi, 2 ha-
vi kaució. Tel.: 06-30-292-2636

Kiadó

�Vendégkörrel rendelkezõ fodrászt keresünk
csillaghegyi szalonba. Jó lehetõséggel, frekven-
tált helyen, parkolóval. Tel.: 06(70)371-3121

Állás

�Eladó Békásmegyer Õszike u. I. emelet,
36 nm, 1 szoba összkomfort, erkélyes.
Tel.: 06(20)524-7877

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó,  luxus házakat. Start
Ingatlan Kft. T: 316-9408; 06(20)971-3335

� 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.: +36-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

� Pomáz kertvárosi részén eladó egy 76
nm-es erkélyes, saját kertre nézõ felújított
sorházszerû lakás, 15 nm-es tárolóval,
mosókonyhával és 18 nm-es garázzsal.
Luxus alacsony rezsivel. Klíma, riasztó,
beépített, gépesített konyha, duplakom-
fort. Ár: 23,9 MFt. Tel.: 06-30-2126-127

Ingatlan

� Szeretnél jól tudni angolul? 45/60/90
perces órák, tapasztalat, türelem, tudás 1-3
fõs órák. Tel.: 242-6136;06(20)483-7808

� Nyári intenzív nyelvvizsga elõkészítõ
tanfolyamok indulnak augusztusban, szep-
temberi Emonyelvvizsgára angol és német
nyelvbõl az Emolom Studio nyelviskolá-
ban, Amfiteátrum u. 3. Info.: www.euro-
comnyelvstudio.hu 240-9320 Beiratkozás
elõleggel 06. 26-ig

� A Kerék Nyelviskola folyamatosan in-
dítja intenzív nyári nyelvtanfolyamait, diá-
koknak, nyaralni készülõknek! Nyelvvizs-
gára, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás.
Kismamáknak gyermekfelügyelet. Tel.:
06(70)212-8164, 06(70)212-8165 III., Ke-
rék u. 6. I/5.

A III. kerületi önkormányzat és a Fitoland Kft. kedvezményes
virágföld vásárt rendez a kerület lakosainak, a Fitoland Bécsi úti
dísznövénykertészetében.
20%-os kedvezménnyel válogathat különbözõ típusú virágföldek
közül, amennyiben a vásárlásnál bemutatja ezt a hirdetést.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövénykertészet, Bp., III. kerü-
let Bécsi út 387. Nyitva: minden nap. Hétköznap: 8-tól 20 óráig.
Hétvégén: 8-tól 18 óráig.
* Ez a kupon egyszeri vásárlás esetén ve-
hetõ igénybe, június 20-ig érvényes,
más kedvezménnyel nem vonható össze.
(További szezonális ajánlatainkat,
kertészeti tanácsainkat keresse a
www.fitoland.hu weboldalon.)

Virágföld vásár

ÁGYÚGOLYÓFUTAM. A mintegy 140 versenyzõnek az egyes állomásokon
különbözõ feladatokat kellett idõre megoldaniuk. Óbudán a Bojtár utca
44-ben volt az egyik helyszín, a Duett Autóelektronikai Kft. telephelyén.
A versenyzõket a Pizzaparadicsom étterem látta el szendviccsel és itallal.
A futam a Pólus Centertõl indult és Várgesztesen zárult
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Az Óbuda Közbiztonságáért Közala-
pítvány pályázatot ír ki Óbuda-Békás-
megyer területén lévõ többlakásos la-
kóépületek magánerõs lépcsõházi bel-
sõ, zárt térfigyelõ kamerarendszerek
kiépítési költségeinek támogatására.
Pályázatot a 12, vagy annál több laká-
sos társasházas és lakásszövetkezeti la-
kóépületek nyújthatnak be. 

1. A PROJEKT CÉLJA
A projekt célja a közbiztonság megszi-
lárdítása és javítása a lakótelepeken, a
közrend védelme, a bûncselekmények
visszaszorítása és megelõzése, a po-
tenciális áldozatoknak a személyes
biztonságot nyújtó környezet kialakí-
tása, a vagyonvédelem hatékonyságá-
nak emelése, illetve kiemelt fontos-
sággal a kerületi panelépületek lépcsõ-
házainak közbiztonsági megfigyelése. 
Az alapítvány a BRFK III. kerületi
Rendõrkapitányságával együttmûköd-
ve olyan mûszakilag egységes rend-
szert szeretne létrehozni, amely ké-
sõbb jól integrálható a folyamatosan
megvalósuló kerületi térfigyelõ-rend-
szerbe. Ezen rendszerek egymásra tá-
maszkodva még hatékonyabbá tehetik
a bûncselekmények felderítését és
megelõzését.
A pályázatban kiírt összeget azon pá-
lyázók nyerhetik el, akik a kamera-
rendszer kiépítését és üzemeltetését
olyan céggel végeztetik, amely vállal-
ja, hogy a pályázat mellékletében sze-
replõ mûszaki kritériumoknak, vala-
mint a személyiségi jogok védelmé-
nek megfelelõ rendszert épít ki.

2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
2.1. Támogatásban kizárólag azok a la-
kóépületek részesíthetõk, amelyek az
alapítvány által kiírt pályázaton részt
vesznek, és a pályázati kiírásnak megfe-
lelõ határidõ - illetve a hiánypótlásra
nyitva álló határidõ - leteltéig érvényes
pályázatot nyújtanak be.
2.2. A pályázaton csak azok a lakóépüle-
tek vehetnek részt:
a) amelyekben legalább 12 lakás találha-
tó;
b) ahol a tervezett térfigyelõ-rendszert a
közgyûlés megszavazta, és döntött a
várható költségek mértékérõl és a pénz-
ügyi forrásáról.
2.3. A lakóépület pályázatának tartal-
maznia kell:
a) a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési
adatlapot;
b) a lakóépület közgyûlésének határoza-
tát, mely a térfigyelõ-rendszerre és a
pénzügyi forrásra vonatkozik, valamint
a közös képviselõ, illetve a szövetkezet
elnöke (a továbbiakban: közös képvise-
lõ) felhatalmazását a szerzõdés aláírásá-
ra;

c) a lakóépület közös képviselõje által
beszerzett pénzintézeti igazolást a térfi-
gyelõ-rendszer kiépítésére rendelkezés-
re álló önerõ összegérõl (ami a projekt
bekerülési költségének támogatással
csökkentett összege); 
d) a tervezett rendszer mûszaki leírását
és költségvetését;
e) a kivitelezõ cég árajánlatát;
f) a lakóépület közgyûlésének határoza-
tát, hogy amennyiben a felújítás bekerü-
lési összege magasabb a benyújtott költ-
ségvetésben szereplõ összegnél, akkor
ezt a részt a lakóközösség fedezi.
2.4 A lépcsõházi kamerarendszerek
megfelelõ hatékonysága és a személyi-
ségi jogok védelme érdekében olyan
rendszer kiépítését támogatja az alapít-
vány, amely megfelel a mellékletben
szereplõ mûszaki paramétereknek, és az
adott lépcsõház
a) valamennyi be- és kijáratát, valamint a
lépcsõházban történõ továbbhaladás (lift,
lépcsõfeljáró) irányát rögzíti;
b) a kamerák, illetve a rögzített felvéte-
lek képe olyan felbontású és minõségû
legyen, hogy arckép felismerését lehetõ-
vé tegye;
c) a kamerák által felvett képeket csak
zárt rendszerben rögzíti a rendszer, an-
nak felvételeihez illetéktelen személy
nem férhet hozzá;
d) a kamerarendszer felvételeit legalább
5 napig meg kell õriznie a zárható szek-
rényben elhelyezésre kerülõ tároló egy-
ségnek;
e) önálló elektromos fogyasztásmérõ he-
lyet kell biztosítani a zárható szekrény
számára.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
3.1. Támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásának nem
minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nél-
küli végleges juttatásban (a továbbiakban:
vissza nem térítendõ támogatás) részesül.
3.2. Támogatás mértéke
Lépcsõházanként maximum 50.000 Ft.
3.3. Az önerõ mértéke
A pályázónak legalább a projekt elszá-
molható költségének támogatással csök-
kentett részének megfelelõ önerõvel kell
rendelkeznie.
3.4. A támogatás kifizetése
Utólagosan, a beruházás átadását kö-
vetõen. A kifizetés igényléséhez mel-
lékelni kell a rendszert kiépítõ cég
számláját. 

4. ADMINISZTRATÍV INFORMÁ-
CIÓK
Jelen kiírás esetében a támogatott projek-
tek kiválasztása egyfordulós eljárásrend-
ben történik. A benyújtott pályázatokat az
Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány
Kuratóriuma bírálja el.

Pályázat belsõ, zárt 
kamerarendszer kiépítésére

FOLYTATÁS A 25. OLDALON
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A pályázót a pályázat leadási határidejétõl számított 10
munkanapon belül a kuratórium értesíti döntésérõl.
4.1. A pályázatok benyújtásának helye és határ-
ideje
A pályázatok benyújtására 2010. július 27-ig van le-
hetõség.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adat-
lapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az
elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt
adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változ-
tatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs
lehetõség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen
a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs
lehetõség. Az ilyen jellegû módosítási igények nem
vehetõk figyelembe.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban, valamint to-
vábbi 1 elektronikus példányban (kizárólag
CD/DVD lemezen), 1 db zárt csomagolásban, pos-
tán feladott ajánlott postai küldeményként a követke-
zõ címre kell beküldeni:
Postacím: Óbuda Közbiztonságáért Közalapít-
vány, 1033 Budapest, Fõ tér 3.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan
tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát, a pályá-

zó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött ada-
tokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl,
az adathordozó épségérõl! 
A benyújtási határidõ elõtt a pályázók kérdéseiket
a 06-1-367-0961-es telefonszámon vagy az
info@okn.hu e-mail címen tehetik fel. 
4.2. A kivitelezés határideje:
A nyertes pályázóknak a rendszer kiépítésére és rend-
szerbe állítására 2010. szeptember 30-ig van lehetõsé-
gük. Amennyiben a pályázó ezen határidõre a rend-
szert nem építi ki, a pályázaton elnyert támogatást az
alapítvány számlájára vissza kell fizetnie.

Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

FOLYTATÁS A 24. OLDALRÓL

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait, a vételárat, a fizetés módját
és idejét.  A pályázó ajánlatát a pályázat
benyújtásától számított 60 napig köteles
tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat letéti számlájá-
ra (számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001). A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot 2010. június 24-én 12 óráig, a pályá-
zatokat zárt borítékban 2010. június 28-án
12 óráig lehet benyújtani a III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2010. június 28-
án 12 órakor a III. kerület, Fõ tér 1.
I./19., a vagyonhasznosítási osztály hi-
vatalos helyiségében történik. A pályá-
zaton résztvevõket levélben vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon,
zártkörû licitet tartson, illetve, a pályá-
zatot indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-

lyán, a 437-8646-os, a 437-8548-as és a
437-8639-es telefonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztálya

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ Gyermekek Átme-
neti Otthona takarítónõt keres heti 30 óra
munkavégzésre. (Érdeklõdni lehet Szalai
Erzsébetnél, a 06-20-576-9383-as tele-
fonszámon, jelentkezés az önéletrajz
elküldésével az 1039 Budapest Víziorgo-
na utca 7. címen.)

Takarítónõi állás
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Eurocenter Bevásárlóközpont - Galéria
1032 Budapest, Bécsi út 154. Tel.: +36 30 2494942
Új Udvar Bevásárlóközpont
1036 Budapest, Bécsi út 38-44. Tel.: +36 30 3784175

- 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.)
2010. június 14-én és 21-én, hétfõn 17-19 óráig.

A Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)
2010. június 18-án, pénteken 17 és 19 óra között.
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Tanév végi jókedv
Rejtvényünkben Csukás István: Tanévzáró címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 8. és a
függõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Hajdú-Bihar megyei állóvíz. 8. Az idé-
zet elsõ sora (zárt betûk: R. A.). 14. Szemünkben is
van. 15. Gyógynövény. 16. Zenei félhang. 18. Névelõs
bunda alapanyag. 19. Kicsinyítõ képzõ. 20. Forgass föl-
det. 21. Orosz Irén. 23. N. L. Á. 24. Liget. 25. Motorke-
rékpár márka. 26. Formájú. 28. Egoizmussal kapcsolatos.
30. Vajon zúdult? 32. Férfinév. 33. Utolsó királynénk ke-
resztneve. 35. Brit párt. 37. Francia, spanyol, máltai és
belga autók jele. 38. Étkezett. 40. Irodalmi folyóirat. 42.
Európai nép. 44. Régi rege. 45. Fordított Morzejel. 46.
Fûnyíró része! 47. Foggal teszi. 49. … Stewart, popsztár.
50. Megkevert dán! 51. Nitrogén és hidrogén vegyjele.
52. Ritka férfinév. 54. Bee …, ausztrál eredetû zenekar
(volt). 55. Trigonometriai fogalom. 58. Börtönbõl szökés.
59. Külsõ-somogyi patak. 
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt be-
tûk: S. N.). 2. Házak tetejének folytatása. 3. Nyugati
rockegyüttes. 4. Zenei félhang. 5. Némán ráz! 6. Thai-
földi és kubai autók jele. 7. Névelõs ételízesítõ fordí-
tottja. 8. Európai nép. 9. Kirögzítõ. 10. Férfinév. 11. R.
F. C. 12. Elad egynemû betûi. 13. Betûkkel látom el.
17. Egész órát követõ ötödik perc egyszerûbben. 21.
Beteg angolul. 22. Ruhátlan képek. 24. Fémhez hasonló. 26. R-rel
az elején: hitvány, ócska. 27. Egyik szláv reggel. 29. Palota is, szûr
is van ilyen. 30. Kötegyán helység része! 31. Számítógépes hiba-
jelzés. 34. Régi angol szabadsághõs. 36. Egyik halunk, fordítva.
39. Régebbi ismert gyógyszer. 41. Juttasd régiesen. 43. Fogával
megdolgozná. 45. Nekem juttat. 48. GÁUS. 50. …, hanem föl. 52.
Rezsó része! 53. R. S. S. 54. Végek nélküli egész! 56. Téli sport.
57. Az megfordult! 58. Tellúr vegyjele.                   Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon június 22-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szer-
kesztõségünkben vehetnek át. A május 26-án megjelent, „Nyárra
várva” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Légy te szellõ sze-
rényebb, lélegzetemet én is lehalkítom.”. Nyertesek: Basa István-
né, Szilke utca 5.; Tóthné Tajti Ilona, Gyógyszergyár utca 57.;
Újszászi Julianna, Kenyeres utca 25.
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Anemrég rendezett né-
gyes döntõbe a Bé-

kási Párducok, Dûlõi Har-
cosok, Békási Sasok, Ró-
mai Oroszlánok gárdái ke-
rültek. Az elsõ mérkõzésen
a Harcosok könnyedén
verték az Oroszlánokat
(75:53), a másik elõdöntõn
az alapszakasz során leg-
több mérkõzést nyerõ Sa-
sok hatalmas csatában
kaptak ki a Párducoktól
(93:99). A harmadik he-
lyért vívott mérkõzésen a
csalódott Sasok magasan
elrepültek az Oroszlánok
felett (93:66), de ez a fölé-
nyes gyõzelem sem vi-
gasztalta igazán az arany-

éremre áhítozó játékoso-
kat. 

A döntõben a keveseb-
bet hibázó csapat nyert.
Hevér Ferenc Párducai is-
mét mérnöki pontossággal
dobták a büntetõket, emel-
lett hatalmas lelkesedéssel,
szigorú taktikai fegyelem-
mel játszottak. A Sasok hi-
ába álltak az alapszakasz-
ban a tabella élén, a hajrá-
ban kissé elbizonytalanod-
tak. A döntõben megérez-
ték Nagy Bálint hiányát,
Korompai Ákos (25) és
Kovács Marcell (24) ered-
ményessége ezúttal kevés-
nek bizonyult, sok ziccer
kimaradt, ráadásul a bûnte-

tõ dobásokban is sokat hi-
báztak. A végén a Párdu-
cok örülhettek, hiszen
négy év kihagyás után is-
mét õk emelhették magas-
ba a gyõztesnek járó kupát.
A csapat tagjai: Bakos
Bence, Csepregi Ádám,
Korondán Attila, Koron-
dán Boglárka, Kövesdi Bé-
ni, László Botond,
Mosonyi-Molnár Simon,
Mudra András, Simkó Ba-
lázs, Szanyi Róbert, Szik-
szai Dániel, Vági Zénó.

Az ÓMK végeredmé-
nye: I. Békási Párducok.
Edzõ: Hevér Ferenc. II.
Dûlõi Harcosok. Edzõ:
Tiba János. III. Békási Sa-
sok. Edzõ: Pálfi Jenõ. IV.
Római Oroszlánok. Edzõ:
Medve Milán.

Dr. Neszmélyi Emil
utánpótlás vezetõ így ér-
tékelte az eseményt: - Mi-
vel az Óbudai Mini Kupa
egy olyan oktató bajnok-
ság, melyen kizárólag sa-

ját csapataink vehetnek
részt, a legjobb mini játé-
kosaink számára ez a tor-
na volt a vizsgaelõadás. A
négyes döntõ ismét ko-
moly küzdelmeket hozott,
ám ezen a tornán a vég-
eredménytõl függetlenül
szabályismeretbõl, vala-
mint kosárlabda technikai

és taktikai elemekbõl
vizsgáztak a játékosok.
Minden végzõs mini játé-
kosunk jelesre vizsgázott,
és páran még a fiatalabb
játékosok közül is. Ebben
az évben is biztosítottnak
látom az idõsebb korosz-
tályaink, és az NB/1 osz-
tályú felnõtt csapatunk
méltó utánpótlását. Gratu-
lálok a játékosoknak, kö-
szönet szüleiknek támo-
gatásukért.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Kosárlabda utánpótlás

Nagyot ugrottak a mini Párducok
Az Óbudai Kaszások SE az ország legnagyobb létszámú után-
pótlás egyesülete. A hatszáznál is több fiatalt foglalkoztató
klub nem csak létszámban vezet, de a szakmai munka színvo-
nalában és a szervezettség terén is élen jár. Az egyesület mi-
ni korosztályú sportolóinak szervezett Óbudai Mini Kupa
(ÓMK) például egyedülálló kezdeményezés, a kilenc 7-11 éve-
sekbõl álló együttes évente tizenhat fordulós, csapatonként
harminc mérkõzésbõl álló saját bajnokságban vesz részt.

Jelesre vizsgázott mindenki a nagy küzdelemben 
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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 al-
polgármester minden
hónap elsõ hétfõjén 15-
tõl 18 óráig tartja foga-
dóóráját a polgármesteri
hivatal II. emeletén, a
37-es szobában. (Elõze-
tes bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László al-
polgármester   minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
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.

• Ingyenes jogsegély a Fidesz 3-as választókerületi irodájában (Kaszásdûlõ utca 7.), minden hónap el-
sõ szerdáján, legközelebb július 7-én 16-tól 18 óráig. (Nem kell bejelentkezni, érkezési sorrendben fo-
gadja az ügyvéd a megjelenteket.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik
szerdáján (legközelebb június 16-án) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es válasz-
tókerületének 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, csütör-
tökönként 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 társasházakkal és ingatlanokkal kap-
csolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes ta-
nácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûkö-
désével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom június 24-
én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap 16-
tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

Bokrosít 
a Fidelitas

Mályvabokrokat ültetett
a Fidelitas Békásme-
gyeren a Királyok útja
200-210. számú társas-
házak melletti parkban.
Ezt a területet az itt la-
kók több éve örökbe fo-
gadták és példaértékû-
en gondozzák. Az akci-
óval az ifjúsági szerve-
zet a kerületi fiatalok fi-
gyelmét hívja fel a par-
kok, zöld területek kí-
nálta lehetõségekre.

Nyári 
nyitva tartás

Június 15-tõl július 4-
ig zárva a Békásme-
gyeri Könyvtár. * Nyá-
ri nyitva tartás július 5-
tõl augusztus 28-ig:
hétfõn 13-tól 19 óráig,
kedden 10-tõl 14 óráig,
szerdán 13-tól 19 óráig,
csütörtökön 13-tól 19
óráig, pénteken 10-tõl
14 óráig. Szombaton
zárva. (Cím: Füst Milán
utca 26.)

Közvilágítási hibák
bejelentése

Közvilágítási hibát a
238-3838-as, vagy kizá-
rólag munkaidõben a
289-4070-es telefonszá-
mon és a bdk@bdk.hu
e-mail címen lehet beje-
lenteni a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási
Kft.-nél.

A III. kerületi oktatási intézményekben 30 éve dolgozó pedagógusokat látta vendégül a
Laktanya utcai Trófea étteremben Bús Balázs polgármester június 3-án. Az eseményre
meghívást kapott Menczer Erzsébet, az oktatási bizottság elnöke, Tamás Ilona, az okta-
tási és kulturális fõosztály vezetõje és Szepessy Tamás alpolgármester

A Bécsi út 310-ben rend-
hagyó gyermeknapra vár-
ták a kerület apróságait. 

Abaljós idõjárási elõ-
rejelzések ellenére

sokan döntöttek úgy, hogy

kimerészkednek a szabad-
téri rendezvényre. Jól tet-
ték. Egész különleges
hangulata volt dísznövé-
nyek között látni a kincs-
keresõ, kézmûveskedõ
gyerekeket. Mintha az

áruda begóniái, cserjéi
õket ünnepelték volna. 

Délelõtt többek között
bábozással, virágültetés-
sel, arcfestéssel találkoz-
hattak az ide látogatók,
Kárász Eszter pedig véget
nem érõ, közös éneklésbe
vonta be a lurkókat. Acsa-
ládias hangulatnak egye-
dül a zápor tudott véget
vetni; bár a komolyabb
felhõszakadás után, a bát-
rabb szülõk még vissza-
tértek  gyermekeikkel.
Hogy a kicsik keze volt a
dologban vagy saját
elhatározásuk…, az le-
gyen az õ titkuk. Minden-
esetre a szervezõk ígérete
szerint a programnak biz-
tosan lesz folytatása. (A
rendezvényrõl készült ké-
peket megtekinthetik a
www.bkl.hu honlapon.)

Új irodaház nyílt Fórum Offices Óbuda - Fashion Fórum
Center néven május 27-én a Bécsi út 271. szám alatt 

Kertészeti gyermeknap

FOTÓK: 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

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 (Perc utca sarok) 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig

minden szombaton 9-15 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

Az 50%-os KEDVEZMÉNYEK július 3-ig érvényesek!
- 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 BEAVATKOZÁSOKRADIÁK (25 éves korig)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus

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

lán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Részletfizetési

lehetõség, bankkártyás fizetés és egészségpénztári kártya elfogadás.
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medicina,
MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk,
Talizmán, Egészségért, Budai, Kardirex, 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

FÜGGÖNYSZAKÜZLET

Már ONLINE rendelésre is!
Függönyök, dekor anyagok,
tapéták, karnisok, kellékek.

Függönyvarrás, karnisgyártás,
helyszíni szerelés.

www.fuggonyszakuzlet.hu

A hirdetés felmutatója 10%
kedvezményben részesül!

1036 Bp., Pacsirtamezõ u. 3.

AMFI ház

Tel.: 240-4729
06-20-3408315

obuda_11.qxd  2010.06.07.  16:02  Page 31



obuda_11.qxd  2010.06.07.  16:02  Page 32


