
Budapest egyik legátfogóbb képzési kí-
nálattal rendelkezõ komplexumát, az LSI
Oktatási Parkot építik Óbudán.

Az önkormányzat a következõ tanévben is
anyagilag támogatja a III. kerületi iskolákba
járó, jól tanuló és jól sportoló tanulókat.

Az esztergomi XXX. jubileumi Szent István
Kupán 7 arany-, 8 ezüst- és 4 bronzérmet
szereztek a Római Sport Egyesület úszói.29

Úszótehetségek az RSE-nél

XVI. évfolyam 13. szám              Megjelenik kéthetente                2010. július 13.

15
LSI Oktatási Park Óbudán

24
Pályázat jól tanuló, jól sportoló diákoknak

Ú jabb munka indult
a Margit hídon. El-

kezdték helyére emelni
a híd felsõ acéltábláit a
déli, a Parlament felõli
oldal közepénél. Ezekre
az úgynevezett H-jelû
elemekre - amellett,
hogy az új, végleges híd
fõegységeit is képezik -
azért van szükség, mert

ezeken fut majd a továb-
bi építési munkákat se-
gítõ bakdaruk sínpályá-
ja. Továbbá ezen ele-
mekre épülnek majd rá
azok a konzolok, me-
lyek jóvoltából a Margit
híd jóval, majdnem há-
rom méterrel szélesebb
lesz, mint korábban volt. 

CIKK A 6. OLDALON

I dén év végén jár csak le
az a tíz évre szóló meg-

állapodás az önkormány-
zat és a Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévizei Zrt. kö-
zött, melynek értelmében
a tulajdonosi jogokat gya-
korló Fõvárosi Önkor-
mányzat, illetve a társaság

nem zárja be a Csillaghe-
gyi strandot, pontosabban
annak uszodarészét a téli
idõszakban. Ahelyi önkor-
mányzat annak idején sa-
ját költségvetésébõl vásá-
rolta meg az üzemeltetés-
hez szükséges fedõ-sátrat.
Májusban azonban a fõvá-

rosi döntéshozók a kerület
vezetésének tudta és meg-
kérdezése nélkül, a szerzõ-
dés lejárta elõtt mintegy
fél évvel egyoldalúan úgy
határoztak, idén télen ki
sem nyitják az uszodát,
gazdasági okokra hivat-
kozva. RÉSZLETEK A 2. OLDALON

A napkollektort és az
ahhoz kapcsolódó,

használati melegvizet ter-
melõ berendezéseket a

Magyar Villamos Mûvek
Zrt. (MVM) finanszírozá-

sában, az MVM irányítá-
sával megvalósult projekt-
ben helyezték üzembe,
majd adták át hivatalosan
az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata fenntartá-
sában mûködõ, békásme-

gyeri Hatvany Lajos utcai
nyugdíjasházban július 1-
jén. Ezzel jelentõsen csök-
kenhet az intézmény külsõ
forrásból származó hõ
felhasználása.

BÕVEBBEN A 3.OLDALON

Napkollektor a nyugdíjasház tetején

A megújuló energiahordozók bõvülõ hasznosításának újabb lehetõségét jelenti az az
Európában is újnak számító technológia, az úgynevezett szolár-parabola elvén mûkö-
dõ napkollektor. A Szõlõ utcai Faluház után egy újabb innovatív, koncentrált napener-
gia-hasznosító berendezéssel gazdagodott a városrész.

Szélesedik a Margit híd A fõváros ismét semmibe veszi a kerületet

Télen már ki sem nyitnák a Csillaghegyi uszodát 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Bús Balázs polgármester
Mártha Imrével, az MVM
Zrt. vezérigazgatójával a
napkollektor átadásán
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Önkormányzat

Az ügyben Bús Balázs
polgármestertõl kér-

tünk tájékoztatást, aki el-
mondta: Ferenci Tibor, a
Budapest Gyógyfürdõi és
Hévizei Zrt. vezérigazgató-
ja tájékoztatta õt arról,
hogy a Fõvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévõ
társaság nem kívánja to-

vább biztosítani a Csillag-
hegyi Strandfürdõ téli üze-
meltetését. Avezérigazgató
a döntést gazdasági indo-
kokkal magyarázta, majd
hivatkozott arra, hogy a Fõ-
városi Önkormányzat gaz-
dasági bizottsága májusban
elfogadott üzleti tervében is
ezt hagyta jóvá. 

Bús Balázs a tárgyalást
követõen levelet írt Dem-
szky Gábor fõpolgármes-

ternek, melyben hangsú-
lyozta, elfogadhatatlan-
nak tartja, hogy egy ilyen
horderejû ügyben Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának vezetése
semmilyen hivatalos, elõ-
zetes tájékoztatást nem
kapott a Fõvárosi Önkor-
mányzattól. Mint arra fel-
hívta a figyelmet, a fõvá-
rosi elképzelést különö-
sen sérelmesnek tartja ab-
ból a szempontból is,
hogy a helyi önkormány-
zatnak az év végéig érvé-
nyes szerzõdése van a
Budapest Gyógyfürdõi és
Hévizei Zrt-vel arról,
hogy az idei téli szezon-
ban is biztosítja a strand
északi medencéjének
uszodakénti mûködését. 

A fõváros a döntés
meghozatala elõtt nem
egyeztetett Óbuda vezeté-
sével, ezért nem egyértel-
mû, hogy a Fõvárosi Ön-
kormányzat illetékes
szakbizottsága elõtt isme-
retes volt-e egyáltalán a

Budapest Gyógyfürdõi és
Hévizei Zrt. szerzõdéses
kötelezettsége. Mindezek
alapján Bús Balázs arra
kérte Demszky Gábort,
mint a Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévizei Zrt. tu-
lajdonosi jogait gyakorló
Fõvárosi Önkormányzat
vezetõjét, hogy tegyen
meg mindent a társaság
által vállalt kötelezettsé-
gek teljesítése érdekében,
ezáltal biztosítva azt,
hogy a Csillaghegyi
Strandfürdõ az idei téli
szezonban is nyitva ma-
radhasson a sportolni, pi-
henni vágyó kerületi és
más fõvárosi lakosok
elõtt is. 

- Amennyiben önkor-
mányzatunk vezetése el-
utasító választ kap, jogi út-
ra tereljük az ügyet, és
mindent elkövetünk, hogy
a Csillaghegyi fürdõben a
jövõben is biztosítsák a
szolgáltatást - tette hozzá
Bús Balázs polgármester. 

Sz. Cs. 

A fõváros ismét semmibe veszi a kerületet

Télen már ki sem nyitnák a Csillaghegyi uszodát 
Felmerül a kérdés: nem az intézmény tudatos leépítésérõl,
ingatlanspekulációról van-e szó, hiszen fejlesztésekkel jö-
vedelmezõ is lehetne a strand, de különösen az uszoda.
Gondoljunk az országszerte egyre-másra nyíló wellness-
központokra, aquaparkokra. Persze a manapság felkapott
élményfürdõkkel szemben más célokat is szolgálhatna. A
Csillaghegyen élõk (akik idõközben több száz aláírást gyûj-
töttek össze az intézmény megmentése érdekében - a szer-
zõ) elképzelése szerint olyan közönséget is vonzana, akik
testi-lelki felüdülésre vágynak, természetes környezetben. 

A Csillaghegyi strand megmentéséért „Múlt-jelen-jövõ” címmel nyílt kiállítás a Csil-
laghegyi Helytörténeti Kör rendezésében. A retro tárgyak nyáron a strandfürdõben,
õsztõl pedig a Mátyás király úti közösségi házban láthatók

A magyarországi lengyelek
napja alkalmából kétna-
pos látogatásra érkezett
lengyel delegáció elláto-
gatott a Katyni Mártírok
Emlékparkjába is, ahol jú-
nius 25-én elhelyezték az
emlékezés virágait.

Akoszorúzáson jelen
volt Bús Balázs pol-

gármester, Szabó Magdol-
na alpolgármester, dr.
Csúcs Lászlóné, az Orszá-
gos Lengyel Kisebbségi

Önkormányzat elnöke és
Wesolowski Korinna, a III.
kerületi Lengyel Kisebb-
ségi Önkormányzat elnö-
ke.

A lengyel delegációt
többek közt Andrzej
Kunert, a Lengyel Nem-
zeti Harc és Mártíromság
Emlékét Õrzõ Tanács fõ-
titkára és Jan Ciecha-
nowski, a Veteránügyi Hi-
vatal vezetõje képviselte,
mindketten miniszteri ran-
gú politikusok.

Koszorúzás a katyni emlékparkban

Lengyel miniszterek Óbudán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: KARALYOS JÓZSEF
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Az általa vezetett
képviselõ-testület

fontosnak tartja a meg-
újuló energiaforrások tér-
nyerését, melyet igyek-
szik a kerületben élõk
hasznára fordítani. A bé-
kásmegyeri nyugdíjasház
tetején elhelyezett Solar
Parabola is ezt a célt szol-
gálja. A városrész vezeté-
se tehát eddig is bizonyí-
totta a fenntartható fejlõ-
dés iránti elhivatottságát,
úgyis mint: Faluház pro-
jekt, a kerületi hulladék-
gazdálkodás - szelektív
hulladékgyûjtés, veszé-
lyes gépek, hulladékok
begyûjtése -, a zajvéde-

lem felügyelete hatékony
eszközökkel, környezet-
tudatos nevelés az oktatá-
si intézményekben (Öko-
iskola), óbudai zöld sza-
badegyetem indítása,
kerékpárosbarát munka-
hely. 

Az MVM vezetése
nagyra értékeli e törekvé-
seket, annál is inkább,
mert immár a Szentend-
rei úti épületegyüttesbõl
irányítják a magyar villa-
mosenergia-rendszert,
mûszaki és kereskedelmi
értelemben egyaránt. A
villamosmûvek tevé-
kenysége során egyéb té-
ren is kiemelten törekszik

arra, hogy élenjáró, a kör-
nyezetet legkevésbé ter-
helõ technológiákat való-
sítson meg. A társaság ve-
zetése tavaly úgy döntött,
hogy oly módon is támo-
gat néhány, az együttmû-
ködést vállaló egészség-
ügyi, oktatási és szociális
intézményt, hogy részük-
re Magyarországon ke-
véssé ismert, korszerû,
úgynevezett szolár-para-
bolás napenergia-haszno-
sító berendezést telepít. A

támogatási program össz-
értéke meghaladja az 50
millió forintot. 

Az újonnan alakult
kormány kiemelt célként
rögzítette hazánk ener-
giafüggõségének csök-
kentését, az energiahaté-
konyság növelését és a
megújuló energiaforrá-
sok felhasználásának elõ-
segítését. Az energia
megtakarításának, a kör-
nyezetbarát technológiák
elterjedésének és az im-

portfüggõség csökkenté-
sének is egyik fontos, a
szakpolitika által megfo-
galmazott színtere az
épületek hõellátó-rend-
szereinek megújítása.
Mindehhez a kedvezõ
szabályozási környezet
és a támogatások átgon-
dolt rendszere mellett
szükség van az energeti-
kai vállalkozások szerep-
vállalására, a fenntartha-
tóság szempontjait elsõd-
legesként kezelõ üzleti
magatartásra is.

A Hatvany Lajos utcai
nyugdíjasház meglévõ
energia ellátó-rendszeré-
be beillesztett napener-
gia-hasznosító berende-
zés egyrészt példát mutat
a megújulók hasznosítá-
sának újszerû módjára,
elõsegíti annak ismertsé-
gét, másrészt érzékelhetõ
megtakarítást eredmé-
nyez az intézmény ener-
giafelhasználásában és
ezáltal költségeiben. 

A szolár-parabolás be-
rendezés évente 13 ezer
800 kilowatt hõenergiát
tud betáplálni az intéz-
mény energiaellátó-rend-
szerébe, azaz ekkora ener-
giamennyiséget nem kell
más energiahordozóból
elõállítani, ami 1461 köb-
méter földgáz hõértékének
felel meg. Sz. CS.

Csökkenõ hõfelhasználás megújuló energiaforrás révén

Napkollektor a nyugdíjasház tetején
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában
mûködõ Hatvany Lajos utcai nyugdíjasházban nemrégi-
ben kiépített napkollektor, és az ahhoz kapcsolódó,
használati melegvizet termelõ berendezéseket a Magyar
Villamos Mûvek Zrt. (MVM) finanszírozásában helyezték
üzembe, majd adták át jelképesen július 1-jén Bús Ba-
lázs polgármesternek, aki személyesen is elkötelezett a
környezetvédelem iránt, hiszen egyúttal az Energia-
hatékony Önkormányzatok Szövetségének társelnöke is. 

A hagyományos Semmel-
weis-napi ünnepséget díj-
átadóval június 25-én tar-
totta az önkormányzat a
Békásmegyeri Közösségi
Házban. Az elismeréseket
Puskás Péter alpolgár-
mester adta át.

I dén az önkormányzat
képviselõ-testülete az

Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díjat dr.
Kovács Istvánnak, a
Szent Margit Rendelõ-
intézet Nonprofit Kft.
Csobánka téri rendelõ-
intézete sebészfõorvosá-
nak adományozta (ké-
pünkön).

Óbuda-Békásmegyer
polgármestere dicséret-
ben és az ezzel járó
pénzjutalomban részesí-
tette Baratén Julianna
iskolavédõnõt, dr. Gál
Andrea felnõtt házior-

vost, dr. Gódor Gizella
házi gyermekorvost és
dr. Bélai Ferencet, a
Szent Margit Rendelõ-
intézet Nonprofit Kft.
gasztroenterológus fõor-
vosát.  

Semmelweis-nap díjátadóval

Kerékpárkölcsönzés 
óbudaiaknak kedvezményesen
A III. kerületi lakosok kedvezményes áron, hét-
köznaponként 200 Ft/nap, hétvégenként 200 Ft/óra
összegért bérelhetnek kerékpárt. A kerületen kívüli la-
kosok a hétvégi tarifa szerint vehetik igénybe a szolgál-
tatást. A kölcsönzéshez szükséges további feltételekrõl
a www.obudakerekpar.hu oldalon tájékozódhat.
(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.)

Könyvet házhoz
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával
együttmûködve a III. kerületi rászoruló, fogyatékkal
élõ - mozgásukban korlátozott, lakásukhoz kötött - la-
kosok részére vállalja könyvek, hangoskönyvek, fo-
lyóiratok házhoz szállítását (A szolgáltatás ingyenes.
Telefon: 245-3409. E-mail: fszek0305@fszek.hu)

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

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma július 27-én, kedden jele-
nik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Lapzártakor érkezett: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete a nyári
szünet elõtti utolsó rendes ülését tartotta a
Városháza tanácskozótermében július 8-án.
Közel félszáz napirendi pontról döntöttek. 

A képviselõk napirend elõtt egyperces
néma felállással emlékeztek dr. Per-

laki Árpádra, Óbuda ismert és elismert or-
vosára, egykori tiszti fõorvosra.(Nekrológ
a 10. oldalon.)

Új mûfüves focipályák
A testület jogszabályváltozások miatt átala-

kította a finanszírozás módját, majd az elõzõ
évekhez hasonlóan hozzájárult a kerületben
szolgálatot teljesítõ rendõrök és tûzoltók
üdültetéséhez, illetve a rendõrök gyermekei-
nek bûnmegelõzési táboroztatásához.

Három újabb mûfüves labdarúgópálya
megvalósításáról döntöttek az OLLÉ prog-
ramban, önrész vállalása mellett, banki hitel-
bõl.  A helyszínek: Dózsa György utca 42.,
Zápor utca 90. és Bárczi Géza utca 2. 

Változtatási tilalmat rendeltek el a Római
Kemping területére arra az idõtartamra, míg
nem egyeztettek a jelentkezõ beruházó elkép-
zeléseinek minden részletérõl. Egyúttal 50 mil-
lió forint értékben önkormányzati közterület-
fejlesztést igényelnek a vállalkozás vezetõitõl. 

Bõvülõ férõhelyek 
óvodákban, iskolákban 
A jelenlegi, nehéz gazdasági körülmények

ellenére a helyi vezetés igyekszik a lakosság
igényeihez igazítani a gyermekek nevelési-ok-
tatási intézményi ellátását. Négy önkormányza-
ti fenntartású iskolában és tizenegy óvodában
emelték az intézményekbe járatható gyerme-
kek létszámát. A tanuló-létszám növekedése
miatt kérte, illetve kapta meg a maximális lét-
szám emeléséhez való hozzájárulást négy isko-
la. Ennek értelmében, a jövõben a Krúdy Gyu-
la Általános Iskola 50-nel, a Csillaghegyi 30-
cal, a II. Rákóczi Ferenc 20-szal, a Ke-
rék Általános Iskola és Gimnázium
30-cal több diákot vehet fel. Nem ilyen
mértékben, azonban az eddiginél több
gyermeket írathatnak be a szülõk az
Ágoston-, Pitypang-, illetve Naprafor-
gó Mûvészeti óvodákba, a Vackor,
Bárczi, Hétpettyes, Százszorszép, Al-
máskert, Meseerdõ, Gyermekvilág,
valamint a Gyermeksziget Montessori
Óvodába. Ugyancsak elfogadták a
képviselõk, hogy újrainduljon az Óbu-
dai Egyesített Bölcsõdék Víziorgona
utca 1. szám alatti játszócsoportja.
Hozzájárultak a Nagy László Általá-
nos Iskolában indítandó két tanítási
nyelvû program beindításához is. Tá-
mogatták, hogy az önkormányzat
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló
Intézménye (KSZKI) folytassa az
ECDL számítógép-kezelõi jogosít-

vány megszerzését szolgáló programját a saját
fenntartású iskolákban a helyi költségvetés ter-
hére. 

A testületnek döntenie kellett a jú-
lius végén megszûnõ intézményve-
zetõi posztokról, mely a Csillaghegyi
Általános Iskola, Krúdy Gyula Álta-
lános Iskola, Kerék Általános Iskola
és Gimnázium, Dr. Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola és az Óbudai
Gimnázium igazgatói helyeit érinti.
A beadási határidõig 1-1 pályázat ér-
kezett, minden iskolában a jelenlegi
vezetõ pályázott. A képviselõk jóvá-
hagyták, hogy az eddigi vezetõk
igazgassák továbbra is a fent nevezett
oktatási intézményeket. Kurilla
Györgyi a Csillaghegyi, dr. Vámosné
Aulechla Anna a Krúdy Gyula,
Parcz Ildikó a Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskola, Kocsisné
Hodosi Eszter a Kerék Általános Is-
kola és Gimnázium és dr. Gabai Já-
nos az Óbudai Gimnázium igazgatói marad-
nak.

Megerõsített 
civil kapcsolatok 

Elbírálták a civil mûködési pályázatra beér-
kezett pályamûveket is, melynek eredményérõl
Bús Balázs polgármester tájékoztatta a testüle-
tet. Az idei év elsõ félévében kiírt civil mûkö-
dési pályázat célja - a korábbi kiírásokkal egye-
zõen - a kerületben mûködõ civil szervezetek
tevékenységéhez való hozzájárulás eszköz és
infrastruktúra, illetve humán-erõforrás tekinte-
tében egyaránt.

Minderre 15 millió forint állt rendelkezésre,
míg az egyes pályázóknak nyújtható támogatás
500 ezer forint volt. A felhívásra összesen 113
pályázat érkezett, melyek közül mindössze
egyet kellett formai hiba miatt elutasítani.

A pályamûvek elbírálása során figyelembe
vették a pályázó szervezet tevékenységének

társadalmi hasznosulását, azt, hogy a kért támo-
gatás milyen mértékben szolgálja a kerület la-
kosságának érdekeit, valamint, hogy mekkora
létszámú a szervezet célcsoportja.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata meg-
erõsítette eddigi civil kapcsolatait. A testület
egyhangúlag támogatta, hogy továbbra is hely-
színt biztosít az Óbudai Gondozási Központ

Meggyfa utcai épületében a „RÁSE” - Rászo-
rultak Megsegítése Alapítvány számára.

Az önkormányzat közel húsz éve áll szerzõ-
déses viszonyban a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesülettel, a kerületi szociális,
gyermekjóléti problémák megoldása, a hajlék-
talanság kezelése, az idõsgondozás hatékony
biztosítása érdekében. Az egyesület képviselõi
idén májusban kérelemmel fordultak a helyha-
tósághoz, a 2003-ban megkötött ellátási szerzõ-
dés felülvizsgálata érdekében. Az elmúlt évek
jogszabályi változásai következtében átalakult
az önkormányzat által kötelezõen biztosítandó
ellátások köre, továbbá bõvültek az ellátási
szerzõdés tartalmára vonatkozó elõírások, ezért
idõszerûvé vált a megállapodásban foglaltak
aktualizálása. Az új ellátási és együttmûködési
szerzõdés pontosan rögzíti, hogy az önkor-
mányzat mely kötelezõ feladatok ellátását bíz-
za az egyesületre, illetve mely nem kötelezõ
feladatok megszervezését támogatja az együtt-
mûködésben. Jóváhagyták az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoztatási Központ ellátási-rend-
szere átszervezésének elõkészítését. Az Értelmi
Fogyatékosok Nappali Otthonának neve Fo-
gyatékosok Nappali Otthonára változik, és 36-
ról 80-ra nõ a férõhelyek száma. Ugyanakkor
testi illetve értelmi fogyatékos személyek mel-
lett a tervek szerint 20 pszichiátriai beteg nap-
pali ellátását biztosító Pszichiátriai Betegek
Nappali Otthona jön létre. 

A testület jóváhagyta a Kézenfogva Alapít-
vány kérelmét, mely szerint támogatják egy, a
fogyatékosok részére felépítendõ, úgynevezett
passzív ház (alacsony üzemeltetési költségû
épület, megújuló energiák felhasználásával - a
szerzõ) felépítésének tervét. A megvalósítás ér-
dekében a szervezetnek igyekeznek olyan in-
gatlant keresni, ahol az épület kivitelezhetõ
lesz. (A témában július 13-án tartandó sajtótá-
jékoztatóról következõ lapszámunkban olvas-
hatnak.) Szeberényi Csilla

Tovább erõsíti civil kapcsolatait az önkormányzat

Több óvodai-iskolai férõhely

Bús Balázs polgármester kezdeményezésére, a helyi ön-
kormányzatokért felelõs miniszter és a közigazgatási mi-
nõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs minisz-
ter együttes javaslatára, Orbán Viktor miniszterelnök,
Sárádi Kálmánné dr.-nak, Óbuda-Békásmegyer jegyzõjé-
nek címzetes fõjegyzõi címet adományozott

Szamos János, az önkormányzat vagyonkezelõ intézmé-
nyének, a Celer Kft.-nek ügyvezetõ-igazgatója nyugdíjba
vonul. Ez alkalomból, több évtizedes lelkiismeretes, magas
színvonalon végzett munkájáért Bús Balázs polgármesteri
dicséretben részesítette, a testület frakciói pedig egyönte-
tû elismerésüket fejezték ki eredményes tevékenységéért.
(A Celer Kft. vezetésével Bardóczy Árpádot bízták meg) 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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• A kerület elhivatottsá-
gát jelezte, hogy az óbu-
dai általános iskolák és
gimnáziumok az elsõ
szóra csatlakoztak Bús
Balázs felhívásához és
összefogtak a felsõzsol-
cai iskola újjáépítése ér-
dekében.  Az árvíz súlyos
károkat okozott az észak-
keleti megyékben. Talán
a legtöbb kár Felsõzsol-
cán keletkezett, ahol a fa-
lu 90 százaléka víz alá
került. Az itt mûködõ 2
óvoda és 2 iskola megse-
gítésére kezdtek gyûjteni
a tanév  utolsó napjaiban
a III. kerület iskolái. Kö-
zel 2 millió forint kész-
pénz gyûlt össze a tanu-
lók, a szülõk és az iskolai
alapítványok jóvoltából.
A pénzt a kerület oktatási
intézményei már átutal-
ták a felsõzsolcai iskola
javára. A kezdeménye-
zésrõl adománylevél szü-
letett, melyben tételesen
feltüntették az iskolák
adományait.

• Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, Bús Ba-
lázs javaslatára részt vesz
abban a kezdeményezés-
ben is, melyet Tököl pol-
gármestere, Hoffman Pál
indított el és a KDNP par-
lamenti képviselõcso-
portja is támogatott.  A
program lényege, hogy
egy település, egy árvíz-
károsult család házának
újjáépítéséhez nyújt
anyagi segítséget. Óbuda
mindezt a vállalkozói
szféra bevonásával teszi.
A vállalkozói szerepvál-
lalás részeként az óbudai
Hajógyári-szigeten mû-
ködõ szórakozóhelyek
összefogásával megren-
dezett S.O.S. segélykon-

certen 4 kiválasztott tele-
pülés és a Magyar Vörös-
kereszt képviselõi vehet-
tek át pénzadományt
több, mint 16 millió fo-
rint értékben. Az egyik
ilyen település a III. kerü-
let volt, mely az így ráesõ

összeget (3,3 millió fo-
rint) is felajánlja a családi
ház újjáépítéséhez. Emel-
lett a képviselõ-testület 5
millió forintot különített
el a ház felépítéséhez.

• Az esõzések okozta
katasztrófa-helyzet kap-
csán, csakúgy, mint az
iskolák, a kerületben
mûködõ civil szerveze-
tek is jelesre vizsgáztak
segítõ szándékból. A
szociális területen tevé-
kenykedõ, valamint az
egyházak mellett mûkö-
dõ alapítványok, egye-
sületek, saját elhatározá-
sukból, önállóan vagy
valamely nagyobb or-
szágos akcióhoz csatla-
kozva gyûjtöttek pénzt,
adományt. Több szerve-
zet végzett és végez je-
lenleg is önkéntes mun-

kát a leginkább rászoru-
ló településeken.

• Az árvíz sújtotta terü-
leteken élõk megsegíté-
sére az Óbudai Kulturális
Központ - saját kezdemé-
nyezésként - gyûjtést
szervezett Segítsünk
Együtt! felhívással. A
kerületi emberek felelõs-
ségvállalását jól tükrözi,
hogy az adománygyûjtés-
re kitûzött határidõt meg
kellett hosszabbítani. Az
összegyûlt adományokat
Bõcs településre szállítot-
ta a kulturális központ két

munkatársa. Bús Balázs
javaslatára az intézmény
pénzadományok gyûjté-
sével folytatja a segítség-
nyújtást, melyet az Óbu-
dai Nyár rendezvényso-
rozat belépõinek árából
és az elõadásokon össze-
gyûlt adományokból va-
lósít meg. Az Óbudai
Kulturális Központ emi-
att külön alszámlát nyi-
tott, melyre várják a to-
vábbi adományokat.

• A számlaszám a kö-
vetkezõ: 1201367-
01055459-00200005.

• Az Óbudai Nyár
programsorozat elõadá-
sain folyamatosan bizto-
sítják a szervezõk az ado-
mányozás lehetõségét.

• Az önkormányzat ál-
tal mûködtetett Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.

is kivette a részét a segít-
ségnyújtásban. A Vörös-
kereszt kérésének eleget
téve, 3 alkalommal 6-12
fõs gyermekcsoportoknak
biztosítanak szállást és ét-
kezést az önkormányzat
sóstói üdülõjében.

• Nem csak a Balaton
mellett, hanem Budapes-
ten is pihenhet 120 gyer-
mek. A Baptista Szeretet-
szolgálat és Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata közösen segít a júli-
usban, Budapesten nyara-
ló árvízkárosult gyere-

keknek. A kapcsolatra és
szolidaritásra való tekin-
tettel július 14-én Óbuda
látja vendégül a gyereke-
ket, ezzel is segítve õket,
hogy kissé elfeledhessék
gondjaikat és kiheverhes-
sék az elmúlt hetek ese-
ményeit.

• A gyermekekrõl való
gondoskodásból kiveszi a
kerület a részét, hiszen a
fonyódligeti somogy me-
gyei gyermektábornak is

segítséget nyújt. A
fonyódligeti tábor vezeté-
se vállalta a bajbajutott
családok gyerekeinek
nyaraltatását, azonban a
pénzük kevés volt hozzá,
így segítséget kértek Bús
Balázstól, aki polgármes-
teri keretbõl támogatta a
programot.

• A felsorolt adomá-
nyok mellett a kerület
több, kisebb támogatással
is sokat tudott segíteni.
Példaként említhetõ a
Magyar Bölcsõdék De-
mokratikus Szakszerve-
zete, a Magyar Bölcsõ-
dék Egyesülete és az Ala-
pítvány a Bölcsõdei Dol-
gozókért tárgyi ado-
mánygyûjtése, melynek
Felsõzsolcára való szállí-
tásához a III. kerületi
Egyesített Bölcsõdék biz-
tosított gépkocsit.

• Mivel idén a Római-
partot ismét elöntötte a
víz, helyi szinten is helyt
kellett állni a kerület ve-
zetésének. A költségve-
tésbõl 15 millió forintot
kellett elkülöníteni az ár-
vízi védekezésre. Az ed-
dig beérkezett számlák
alapján a védekezés és a
helyreállítás költsége:
9.995.261 forint. Az el-
használt eszközök pótlá-
sának és az utak helyreál-
lításának becsült költsége
további 33,5 millió forint.

Bús Balázs mindenkit
arra sarkall, ha még
nem tette meg, segítsen
a bajba jutott családo-
kon, hiszen sosem lehet
tudni, mikor kerülhetünk
ugyanebbe a helyzetbe,
amikor nekünk van szük-
ségünk támogatásra.

Bús Balázs és a III. kerület az árvízkárosultak mellett

Árvízkor szerencsétlenül járt család
házát építi újjá az önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közelrõl tapasztal-
hatja meg évrõl évre az árvíz veszélyeit, hátrányait, a ve-
le járó fáradságos, néha kilátástalannak tûnõ munkát.
Emiatt is támogatott Bús Balázs polgármester az elmúlt
idõben minden olyan kezdeményezést, mely az árvízkáro-
sult családok megsegítésére irányult. Számos, a kerület-
bõl induló segélyakciót karolt fel, ezzel is kifejezve szo-
lidaritását a nehéz helyzetben lévõ családok iránt.

Meghosszabbított beadási határidõ
Lapunk elõzõ számának 24. oldalán ingatlan értéke-
sítési pályázatot közöltünk. Az önkormányzat meg-
hosszabbította az egyfordulós pályázat határidõit. A
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
2010. augusztus 9-én 12 óráig, a pályázatokat zárt
borítékban 2010. augusztus 11-én 12 óráig lehet
benyújtani az önkormányzat vagyonhasznosítási
osztályán. (Cím: 1033 Budapest, Fõ tér 1. I./19.) A
pályázat megtekinthetõ: www.obuda.hu

FOTÓ: KOCSIS ZOLTÁN
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Beruházás – Közlekedés

Az elöregedett vasbeton
pályaszerkezet elbontása
abba a fázisba került a
Margit hídon, amikor a
kivitelezõ MH 2009 Kon-
zorcium nekiláthat az új
acélelemek beépítésé-
nek. Ez a munka hasonló
ahhoz, amit az északi ol-
dalon a kivitelezõ pár hó-
nappal korábban már
végzett.

E lsõként ezúttal is a
régi pályatesttõl

szabadítják meg a Mar-
git hidat. Akárcsak a
tepsiben a süteményt,
úgy szeletelik az acél
szerkezeten elterülõ be-
tonlepényt, bontják el az
elöregedett vasbeton pá-
lyát. Ezzel párhuzamo-
san a szakemberek autó-
daruk segítségével elhe-
lyezték a hídon az elsõ
acéllemezeket is. Ezek
akár 16 méter hosszúak
is lehetnek, 3-4 méter
szélesek, súlyuk elérheti
a 6 tonnát.

A késõbbiekben az
acéltáblákat már a kar-
bantartásról „visszaté-
rõ” bakdaruk segítségé-
vel fogják mozgatni.
Elõször azonban még a
H-elemek elhelyezésére
van szükség, mert a 16
tonna teherbírású bak-
daruk épp az itt megépí-
tendõ sínen tudnak majd
mozogni. 

Egyszerre többféle
munkát végeznek. Ezek
összehangolása - a kö-
zösségi közlekedés fo-
lyamatos fenntartása
mellett - komoly felada-
tot ró a kivitelezõ válla-
latra. Egyszerre zajla-
nak a bontási tevékeny-
ségek, az új acél pálya-
test beépítése, és a kor-
rózióvédelmi munkák.
A hídfõk, a rakpartok
környezetében folynak a
híd és a környék meg-
újulását eredményezõ
munkálatok. Emellett az
újjáépülõ, bõvülõ parti
és alépítményi mûtár-
gyak szerkezetépítése, a

sokak számára a híd
korhû látványát jelentõ,
mûtárgyak vázának épí-
tése is folyamatban van. 

Az egyik hazai kõfej-
tõben már szorgalmasan
készítik elõ a betonszer-
kezeteket felöltöztetõ
kõburkolat elemeit, fa-
ragják a köveket. A kor-
hû látvány elérése érde-
kében egyszerre a mo-
dern és a hagyományos
módszerekkel munkál-
ják meg a köveket. Kül-
földön is készülnek már
a hídhoz szükséges, ám
itthon nem elérhetõ
anyagok, elemek szállí-
tására. A nagy igénybe-
vételû kõszerkezetekhez
szükséges gránittömbök
pedig már hazánk felé
tartanak. A fõvárosban

szinte egyedülállóan al-
kalmazott villamosvá-
gány síntípus hengerlé-
sét szintén készítik már
elõ, illetve beszerzés
alatt vannak a szükséges
szerelvények is. 

Az MH 2009 Konzor-
cium meghatározó tevé-
kenységéhez kapcso-
lódnak a dunai átkelõ és
szûkebb-tágabb környe-
zetében végzett egyéb
projektek, mint a víz-
és a gázvezetékek fel-
újítása, a villamosvá-
gány és közutak javítá-
sa, a híd egyes szobrai-
nak restaurálása illetve
a budai parti pillérnél,
és az Árpád fejedelem
útja mellett végzendõ,
még elõkészítési fázis-
ban levõ munkák. 

Három méterrel szélesedik a Margit híd

Javították az úttest hibáit a Harrer Pál utcában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Zsiga-Kárpát Dániel a Job-
bik Magyarországért Moz-
galom országos listájáról
jutott a parlamentbe.

- Mit tudhatunk Ön-
rõl? Kérem, mutatkoz-
zon be néhány mondat-
ban lapunk olvasóinak!

- „Bigott” lokálpatrióta
óbudai vagyok, aki csak
itt érzi magát otthon. Va-
rázslatos a hely ahol
élünk, hiszen város a vá-
rosban, emellett olyan vi-
dék, mintha az ország leg-
szebb, legizgalmasabb ré-
szeit innen-onnan egymás
mellé helyezték volna.
Gyakran sétálok Ófalu-
ban, a békási rengetegben,
de a történelmi, Belsõ-
Óbuda utcáin is. Egyszó-
val átlagos kerületi polgár
vagyok, közgazdász és új-
ságíró. Büszkén vezetem
a Jobbik népesedési mun-
kacsoportját, ahol korunk
legnagyobb problémájára,
a demográfiai válságra
nézve dolgozunk ki reális,
hathatós megoldásokat.
Emellett a Fogyasztóvé-
delmi- és Eu-kabinet el-
nöke vagyok, melynek
munkáját igyekszem mi-
nél jobban kiterjeszteni az
óbudai multik és bevásár-
lóközpontok tevékenysé-
gére is, annak érdekében,
hogy minden itt élõ szá-
mára szavatolható legyen
az élelmiszerbiztonság,
azaz megvédhessük ma-
gunkat a külföldi, élelmi-
szernek nevezett, tisztelet
a kivételnek, ipari hulla-
déktól, mely Nyugat-Eu-
rópában már sehol sem
kellett. Szabadidõmet is a
kerületben szeretem tölte-
ni, majdnem minden nap
itt sportolok és vallom,
hogy a pénztárcánkkal
mindennap szavazunk,
ezért az itteni kisboltok-
ban vásárolok, vagy ép-
pen a bezárással fenyege-
tett Csillaghegyi fürdõt
próbálom „levegõhöz jut-
tatni” azáltal, hogy itt ve-
szek uszodajegyet.

- Mi a véleménye,
pártjuk miért talált eny-
nyi szimpatizánsra?

- Teljesen egyértelmû.
Azért, mert mutatóujjun-
kat a valódi társadalmi
problémák ütõerén tart-
juk, szavazóink látják,
kényszerpolitikusok va-
gyunk, azért álltunk oda,
mert minket sem képvi-
selt senki. Emellett nem
halmozzuk a politikai ál-
lásokat, nincsenek kétes
ingatlanügyeink, céges
összefonódásaink, és az
elõzõ, bár most is folyta-
tott rendszer bûntetteiben
sem vagyunk érdekeltek.
Ezáltal teljesen elütünk
az utóbbi húsz év kor-
mányzati erõitõl, melyek
mindegyike érintett a fen-
ti bûnökben, de az ország
eladósításában, a hadse-
reg leépítésében és abban
is, hogy feltett kézzel lép-
tünk be az Európai Unió-
ba. Valamit jól gondo-
lunk, hiszen majdnem ki-
lencszázezer ember sza-
vazott bizalmat nekünk.

- A Jobbikot sokan
szélsõséges nézetû párt-
nak tartják. Mennyire
helytálló ez a jelzõ Ön
szerint?

- A jelzõkkel nem fog-
lalkozunk. Mi nem azon
vacillálnánk, hogy a ci-
gánybûnözés kifejezést
kellene-e  használni vagy
más kriminológiai fogal-
makat, hanem egyszerûen
rendet szeretnénk, ma-
gunk és gyermekeink szá-
mára is. A tömegmédia és
tömegpártok ezzel szem-
ben hónapokig vitatkoz-
nak arról, hogy milyen fo-
galmakat szabad és nem
szabad használni… Ha
szélsõség az, hogy bizton-
ságban szeretnék élni, ak-
kor szélsõséges vagyok.
Akkor is, ha ide sorolan-
dó, hogy azt szeretném, ha
a multinacionális cégek is
részt vennének a közte-

herviselésben, ugyanúgy
adóznának, mint a magyar
vállalkozások. Vagy ép-
pen azt, hogy a magyar
földet ne vásárolhassa
meg külföldi, vagy éppen
a devizahiteleseket ne
használhassa ki bármelyik
külföldi bank, olyan árfo-
lyamváltozások miatt,
amelyekrõl az adósok

nem tehetnek, hisz nem
õk idézték elõ õket. Egy-
szóval úgy érzem, a szép
beszéd, de a mellébeszé-
lés kora is lejárt, hiszen a
választók rendet és radi-
kális változást kívánnak.

- Továbbra is szüksé-
gét érzi a Magyar Gár-
da létének?

- A Magyar Nemzeti
Gárda társadalmi immun-
reakció, az önvédelmi ref-
lex jele. Alulról szervez-
ték, önvédelmi célból, de
idén nyáron is bizonyított.
Több olyan településen is
jártam az idei árvízvédel-
mi munkálatok során, aho-
va csak 20-30 rendõr ju-
tott, de 50-100 gárdista
dolgozott a gátakon, a he-
lyi lakossággal együtt. Ér-
dekes módon itt a rendõr-
séget sem zavarta jelenlé-
tük, mert látható volt,
hogy munkájuk nélkül a
víz elöntené a teljes tele-
pülést. Emellett a gárdis-
ták számos karitatív fel-
adatot is vállalnak, sok
esetben olyan területeken,

amelyekrõl az állam ki-
szorult. Ráadásul a borso-
di falvakban a választási
ígéretekben elhangzó két
hét alatt értelemszerûen
nem lett rend, az árvizek
során például az üresen
maradt házakat fosztogat-
ták, így a szervezet létjo-
gosultságát egyértelmû-
nek érzem. Fõleg annak
ismeretében, hogy soha
egyetlen gárdistára még
egy pofont sem lehetett rá-
bizonyítani. Így a média
által közvetített kép nem
csak torz, de rosszindulatú
is. Remélem, a következõ
hónapokban valódi szelle-
mi forradalom következik
be annak tekintetében is,
hogy rádöbbenünk, ebben
az országban egymásra
vagyunk szorulva, és csak
a teljes társadalmi szolida-
ritás, együttmûködés te-
remthet erõs, az önfenntar-
tás felé mozduló, a kör-
nyezetét megóvó és a glo-
bális futószalagról egy ki-
csit lekapcsolódó Magyar-
országot. Ennek belátásá-
hoz persze bizonyos intel-
ligencia szükséges, melyet
a napi politikai csaták el-
homályosítanak.

- Mit emelne ki prog-
ramjukból? Mely Óbu-
dát érintõ kérdésekben
ösztönöz változást az
Országgyûlésben?

- Az óbudai ügyeket
illetõ országgyûlési sze-
repvállalásom folyama-
tos, a hetekben a már
említett helyi strandfür-
dõk megóvásának kér-
dését viszem a Házba.
Helyi programunk a pol-
gárokkal közös munka
eredményeként készül, s
kiemelten kezeli a kör-
nyezeti kérdéseket.
Óbuda közterületeinek
szépítését, de a rendvé-
delem teljessé tételét is,
a térfigyelõ kamerák
rendszerének szélesíté-
sével, reményeink sze-
rint megszüntetve a bû-
nözést a Mocsáros terü-
letén, Békásmegyer-
Ófaluban, illetve a kert-
városi részeken. Erõsen
támogatjuk, hogy a ke-

rületi lakosok a multina-
cionális bevásárlóköz-
pontok helyett választ-
hassanak helyi, termelõi
piacokat is, rendezzük
végre az M0-ás körgyû-
rû helyzetét, ezáltal pe-
dig elviselhetõ mértékû-
re csökkentsük a kerüle-
tünkön áthaladó forgal-
mat. Programunk továb-
bi félszáz, csak Óbudára
vonatkozó elemet tartal-
maz, s a kampány elejé-
tõl megtekinthetõ lesz az
obuda.jobbik.hu világ-
hálós oldalon. Emellett
fontosnak tartom, hogy
minden pénteken foga-
dóórát tartunk, ahol al-
kalmanként kerületi pol-
gárok tucatjaival cseré-
lünk eszmét a közéletet
illetõen, így elképzelése-
ink valóban alulról jövõ
igényeket tükröznek.

- Indítanak képviselõt
az õszi önkormányzati
választásokon?

- Mint erõs, országos
párt, egyes megyékben
a második erõ, minden
körzetben állítunk olyan
jobbikos jelöltet, aki a
közgyûlésbe jutva sokat
képes hozzátenni az
óbudai szakmai munká-
hoz. Tehát minden
egyes utcának és háznak
lesz jobbikos jelöltje,
így minden ránk adott
szavazat hasznosul, nem
veszhet el. 

Ugyanakkor ezúton
kérném Óbuda-Békás-
megyer polgárait arra,
hogy az általunk sem
kedvelt ajánlószelvény-
gyûjtési idõszakban osz-
szák meg aktivistáink-
kal a kerületre vonatko-
zó elképzeléseiket, igé-
nyeiket, de kritikai ész-
revételeiket is. Hiszünk
abban, hogy élõhelyünk
ügyeit nem parlamenti
irodákban és nem ele-
fántcsont-toronyban,
hanem az emberekkel
együtt kell intéznünk.
Számunkra ez nem ne-
héz, hisz ott vagyunk,
ahol mindig is voltunk,
a választóink között.

Szeberényi Csilla

Beszélgetés Zsiga-Kárpát Dániellel, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyûlési képviselõjével

„Társadalmi szolidaritással egy erõs, összetartóbb Magyarországért”

Fogadóóra 
Zsiga-Kárpát Dániel, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom országgyûlési képviselõje minden pá-
ros hét péntekén 16-tól 18 óráig fogadóórát tart a
Kabar utca 11. szám alatt. Emellett elérhetõ a
z.karpat.daniel@jobbik.hu címen, valamint a
zkarpatdaniel.hu világhálós oldalon is, ahol a fenti-
tõl eltérõ idõpont egyeztetésére is lehetõség nyílik.
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Zsúfolásig telt a Városháza
tanácskozóterme az „Élõ
energia - Megújuló energia-
források alkalmazása az ön-
kormányzatok életében” el-
nevezésû országos konferen-
cia-sorozat 14. állomásán,
Óbudán június 29-én. A részt-
vevõk a környezetvédelem
és az energiahatékonyság
növelése, az energiatakaré-
kosság jegyében osztották
meg egymással tapasztala-
taikat.

Az eseményt Puskás
Péter alpolgármester

nyitotta meg. Nagy sikert
aratott elõadásában a Szõlõ
utcai Faluház energetikai
minta-beruházás történeté-
rõl, a felmerült nehézsé-
gekrõl, majd a sikeres
megvalósításáról, illetve a
várható eredményekrõl be-
szélt. Megjegyezte: a vá-
rosrész vezetése leginkább
az 1500 négyzetméternyi
napkollektorra a legbüsz-
kébb, hiszen ez Közép-Eu-
rópa legnagyobb napkol-
lektor-rendszere egy lakó-
épület tetején. Alapunk ha-
sábjain többször ismerte-
tett fejlesztés bemutatása-
kor elmondta: a környezet-
védelem, a költségcsök-
kentés és számos más
elõny mellett a lakók egy-
értelmûen érzékelik a zaj-

szint jelentõs csökkenését.
Mindemellett tapasztalták,
hogy a szigetelés nem csu-
pán a hideg hónapokban
fejti ki jótékony hatását, hi-
szen a forró nyári napokon
jóval hûvösebb a lakások
légterének hõfoka, mint
azelõtt. 

Dr. Becsey Zsolt, a
Nemzetgazdasági Minisz-
térium külgazdasági kap-
csolatokért felelõs államtit-
kára elismerésre méltónak
ítélte Óbuda-Békásmegyer
vezetésének törekvését a
környezetvédelem és ener-
giahatékonyság területén.
Kiemelkedõ eredménynek
minõsítette a Faluház-pro-
jekt megvalósítását, mint
mondta, az sokak érdeklõ-

dését felkeltette. Hangsú-
lyozta: az ilyen típusú, elõ-
relátó beruházás garantált
hasznot hoz, ehhez kétség
nem fér. A továbbiakban
az alternatív zöldenergia-
felhasználásról tartott
elõadást, illetve azok
makrogazdasági elõnyei-
rõl, a környezetvédelem,
az energiatakarékosság, a
munkahelyteremtés szem-
pontjaira tekintettel. A fo-
lyamatban kiemelte a civil
szervezetek közremûködé-
sét a lakosság és az állami,
önkormányzati döntésho-
zók között. 

Az egész napos tanács-
kozáson közel harminc
szakember tartott elõ-
adást, illetve osztotta meg
egymással tapasztalatait.
Szó esett többek közt a
biomassza felhasználásá-
nak lehetõségeirõl, a klí-
mapolitikáról, a szélener-
giáról, a vízfogyasztás
mérséklésérõl, a megúju-
ló energiaforrások köré-
rõl, a földhõ hasznosításá-
ról, az energiahatékony-
ságról, a költségmegtaka-
rításról, valamint a fûtés-
korszerûsítésrõl.

Sz. Cs. 

Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében

„Élõ energia” konferencia Óbudán

Képünkön dr. Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium külgazdasági kapcsolatokért felelõs államtitkára
elõadás közben. Jobbra Puskás Péter alpolgármester 

Kötelezõ a kutyákba mikrochipet ültetni
Tisztelt Ebtartók!

Ismételten felhívom a III. kerületi ebtartók figyelmét az ebek mikrochippel törté-
nõ azonosítására. Az eb egyedi azonosítására szolgáló - a 11784 ISO-szab-
ványnak vagy 11785 ISO-szabvány A. mellékletének megfelelõ - transzponder
beültetését csak állatorvos végezheti.
Amennyiben a chipezés megtörtént, azt a III. kerületi önkormányzat felé a tulajdo-
nosnak be kell jelentenie, az erre a célra rendszeresített bejelentõlap formanyom-
tatványon, mely megtalálható a békásmegyeri okmányirodában (Medgyessy Fe-
renc utca 4.), az ügyfélszolgálati irodában (Harrer Pál utca 2.), a polgármesteri hi-
vatal recepcióján (Fõ tér 3.), vagy a www.obuda.hu weboldalról is letölthetõ.
A kerületben több állatorvos úgy segíti az önkormányzat munkáját, hogy rende-
lõjében is hozzáférhetõvé teszi a bejelentõlapot, és azt a mikrochip behelyezé-
sével egyidejûleg kitölti vagy a tulajdonossal kitölteti. A bejelentõlap önkor-
mányzathoz való továbbítása ebben az esetben is a tulajdonos feladata.
2010. július 1-jétõl Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete jogosult mikrochip-
leolvasó készülékkel ellenõrizni, hogy a közterületen sétáltatott eb egyedi azonosítását
az ebtartó mikrochippel biztosította-e.Amennyiben a jelölésre használt transzponder a
fentebb meghatározott szabványnak nem felel meg, az állattartónak az ellenõrzés idõ-
pontjában biztosítani kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt.
Felhívom továbbá az ebtartók figyelmét, hogy az ebek veszettség elleni védõ-
oltása a továbbiakban is kötelezõ, törvényben elõírt kötelezettség. Minden
ebet évente egyszer veszettség elleni védõoltásban is részesíteni kell. Kérjük a
kerületi ebtulajdonosokat, hogy ellenõrizzék kutyájuk oltási könyvét, és ameny-
nyiben e kötelezettséggel elmaradtak, azt mielõbb pótolják!

Sárádi Kálmánné dr.
jegyzõ

A május végi, június eleji viharos idõjárás után sok dol-
guk akadt a közterület-fenntartóknak. A letört gallyak-
tól tisztították meg a III. kerület számos utcáját

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zatának Képviselõ-tes-
tülete a szociális és la-
kásgazdálkodási bizott-
sága javaslatára, a III.
kerületben bejelentett,
állandó lakcímmel ren-
delkezõ, nyugdíjkorha-
tárt elért idõs szemé-
lyeknek, kedvezõ felté-
telek mellett üdülési le-
hetõséget biztosít Bala-
tonszabadi-Sóstón.

A részvételi díj elõre-
láthatólag 32.000 Ft/ fõ.

I. turnus: 2010. au-
gusztus 11-16-ig. * II.
turnus: 2010. augusztus

16-21-ig. * III. turnus:
2010. augusztus 21-26-
ig.

Jelentkezni írásban és
személyesen lehet az
Óbudai Gondozási Köz-
pontnál (1036 Budapest,
Kiskorona utca 3.), vagy
a jelentkezõ lakcíméhez
legközelebb esõ gondo-
zási központ vezetõjé-
nél. Jelentkezési határ-
idõ: 2010. július 30.

(Bõvebb információ a
250-1552-es vagy a
453-0119-es telefonszá-
mon.)

Óbudai Gondozási
Központ

Bús Balázs polgármester az
OEP fõigazgatójánál levél-
ben érdeklõdött korábban
arról, hogy Óbuda-Békás-
megyer lakosságának labo-
ratóriumi ellátásával kap-
csolatban milyen intézke-
déseket kívánnak tenni.

Érdemes tudni, hogy a
kerületi polgárok labora-
tóriumi ellátását a 2006
októberét megelõzõ idõ-
szakban a Szent Margit
Kórház látta el. Budapest
Fõváros Önkormányzata,
valamint a III. kerületi
Önkormányzat között
2006. június 29-én kötött

feladat-átvállalási megál-
lapodás értelmében a III.
kerületi lakosság labora-
tóriumi ellátását az Óbu-
da-Békásmegyer Egész-
ségügyi Szolgáltató Kht.
vette át 2006 októberétõl.

Ezt a feladatot a Szent
Margit Kórház és az
Egészségügyi Kht. közö-
sen látták el.

Idõközben, 2007 de-
cemberével a Fõvárosi
Közgyûlés a Szent Margit
Kórházat megszûntette,
és jogutódjának a Szent
János Kórházat nevezte
meg, így a Szent Margit
Kórház laboratóriumi ka-

pacitási és teljesítmény-
volumen korlátja is a
Szent János Kórházhoz
került át. A Szent János
Kórház azonban a kapaci-
tással járó feladatot nem
kapta meg, ezzel a mûkö-
dési engedély szerinti el-
látási kötelezettsége is
megszûnt a III. kerületi
lakosság vonatkozásában.

Az OEPfõigazgatósága
ezzel a problémával tisz-
tában van, levelükben ar-
ról tájékoztatták Bús Ba-
lázst, hogy birtokukban
van az az eszközrendszer,
mellyel ezt a problémát
orvosolni lehet.

Kedvezményes üdülés
nyugdíjasoknak Sóstón

Fõzõversenyt rendeztek az Óbudai Gondozási Központ szervezésében a Kiskorona utcai
nyugdíjasházban, ahová ellátogatott Bús Balázs polgármester. A legjobb ételek készí-
tõinek díja egy-egy torta volt

Tanévkezdettõl szigorúbb
feltételek mellett jár a
családi pótlék. 

A mennyiben egy
gyermek a kötele-

zõ tanórai foglalkozá-
sokról igazolatlanul
több mint ötven órát
mulaszt, az adott telepü-
lés jegyzõje elrendeli a
teljes iskoláztatási tá-
mogatás felfüggesztését
- ezt a módosítást fogad-
ta el az Országgyûlés
305 szavazattal, 66 elle-
nében, egy tartózkodás

mellett. A szigorítást
Kósa Lajos (Fidesz) or-
szággyûlési képviselõ és
Soltész Miklós (KDNP)
szociális államtitkár
kezdeményezte. 

A módosítás alapvetõ
célja, hogy az állam
egyértelmû üzenetet fo-
galmazzon meg arról:
az iskolakerülés, az in-
dokolatlan hiányzás tûr-
hetetlen magatartást je-
lent és a családi pótlék
tekintetében is követ-
kezményeket von maga
után. 

Iskolába járáshoz kötött
családi pótlék

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üze-
meltet a kerületben mûködõ civil szervezetek számára.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés kere-
tén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékozta-
tást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresz-
tül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szerve-
zeteket érintõ egyéb hasznos információkról. Ha igénylik
az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek je-
lezni Zsuppánné Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyen-
lõségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Otthonában június 26-án elhunyt dr.
Perlaki Árpád, kerületünk nyugal-

mazott tiszti fõorvosa, a sokak által tisztelt
és szeretett „Doktor”.

1939. augusztus 13-án született a Sop-
ron megyei Rábapordányban. 1964-ben
szerzett orvosi diplomát, majd ezt követõ-
en pszichológusi és szociológiai diplomát
Budapesten. Üzemorvosként helyezkedett
el a Goldbergerben, melynek nõi kézilab-
da csapata mellett 40 éven keresztül látta
el a sportorvosi feladatokat.

Óbudára 1975-ben költözött. Évtizede-
ken át töltötte nyarait a Balatonszabadi-
Sóstón mûködõ kerületi gyermektábor tá-
bori orvosaként.

Számos tisztséget viselt tudományos
társaságokban és rendszeresen végzett ok-
tatói, szakértõi munkát. Aktívan részt vett
az Óbuda Baráti Kör és az Óbudai Orvos

Klub megalapításá-
ban, mindkét helyen
számos elõadást is
tartott. 

Az ÁNTSZ III. ke-
rületi tiszti fõorvosá-
vá 1991-ben nevezték ki, ezt a szolgálatot
nyugdíjazásáig látta el. Számos kitüntetést
kapott, elsõsorban prevenciós, pszicholó-
giai és ismeretterjesztõ tevékenységéért.
2009-ben, 45 évi áldozatos orvosi, veze-
tõi, társadalmi-közösségi és tudományos
munkássága elismeréseként megkapta az
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat.

Halálával eseményekben és értékekben
gazdag élet zárult le, sokoldalú, kivételes
egyéniség távozott közülünk. 

Dr. Perlaki Árpádot Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata saját halottjának te-
kinti.  

Elhunyt dr. Perlaki Árpád 
nyugalmazott tiszti fõorvos 

A lakosok laboratóriumi ellátásáról

Felelõtlen fõvárosi döntés
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Nyári rendelések
• A Csobánka téri ren-
delõben a sebészeten,
a röntgen osztályokon,
a gyógytorna rendelé-
sen júliusban és au-
gusztusban a rendelési
idõk a következõk: hét-
fõn, szerdán, pénteken
8-tól 14, kedden és csü-
törtökön 14-tõl 20 óráig.
• A Tüdõgondozóban
július 5-tõl augusztus
27-ig módosul a rende-
lési idõ: hétfõn, szerdán
14-tõl 20 óráig, beteg-
felvétel 13.30-tól 18.30
óráig. Kedden, csütörtö-
kön, pénteken 8-tól 15
óráig, betegfelvétel
8.30-tól 13 óráig.

A szerzõ, Kisa Judit
megadja a segítsé-

get az induláshoz. Gyö-
nyörû képekkel illuszt-
rált, egyszerûen elké-
szíthetõ, ízletesnek ígér-

kezõ receptjeit olvasva
képtelenség megállni,
hogy ki ne próbáljuk
õket. Szinte csak má-
sodlagosnak érezzük,
hogy ezek az ételek még
egészségesek is. Köz-
ben lassacskán beava-
tást nyerünk a teljes ér-
tékû táplálkozás világá-
ba. Bár szakácskönyvrõl
lévén szó, a hangsúly
végig a recepteken van,
de rövid összefoglalók-
ban a legfontosabb alap-
anyagokkal is megis-
merkedhetünk. 

A megszerzett tudás
hasznosításához elõre
összeállított heti étrend,
a receptekben való el-
igazodáshoz pedig az
egyes ételek tápanyag-
tartalmát is feltüntetõ
receptkeresõ ad támoga-
tást.

A legtöbb ember azt
hiszi, hogy mindent tud

az egészségrõl. Sok ku-
tatás mégis azt igazolja,
hogy az elmélet nem-
igen hasznosul a gya-
korlatban. Ebbõl Óbu-
da-Békásmegyeren kü-
lön ügy lett: 2009-2010-

re meghirdették az
Óbudai Egészségolim-
piát. A szûrõnapok,
egészségi tanácsadások,
gyermektáborok és
sportrendezvények mel-
lett a különbözõ isme-
retterjesztõ anyagokkal
azt szeretnék elérni,
hogy a III. kerület lakos-
sága legyen a legegész-
ségesebb az országban.
Ennek érdekében adták
ki ezt a könyvet is. 

Vörös Éva

Az egészségolimpia szakácskönyve

Megvásárolható a Szent Margit Rendelõintézetben
(Vörösvári út 88-96.), a földszinti könyvárusnál, „A
rák ellen, az emberért, a holnapért” Társadalmi Ala-
pítványnál (Bp., IX. Mátyás utca 18.), a San Marco
Szabadegyetem és az egészségolimpia rendezvé-
nyein. (Az „Elindulni az úton…” címû könyv ára:
1900 forint.)

Táplálkoznék én egészségesen, csak ne lenne olyan mace-
rás! A jól ismert kifogás nem teljesen alaptalan. A minden-
napi rohanásban sajnos pont az egészségünkre nem jut
elég idõ. Kérdés, hogy akkor meg mi értelme rohanni? Eb-
bõl az ördögi körbõl segít kilépni egy hasznos, jól forgatha-
tó könyvecske. A címe stílszerûen: Elindulni az úton... 

Magyarország legnagyobb katolikus kórháza, a Budai
Irgalmasrendi Kórház, a Betegápoló Irgalmasrend budai
intézménye újraindulásának 10. évfordulóját ünnepelték
július 1-jén a Hild-udvarban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

A „Braunhaxler” Óbuda Német Hagyományokat Ápoló Egye-
sület kezdeményezésére rendezik minden évben Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata támogatásával a 250 éves hagyo-
mányokkal bíró Óbudai Búcsút. Bár a mostani rendezvények
sokban eltérnek az évtizedekkel ezelõtti vigasságoktól, ami-
kor Zsámbéktól Pilisborosjenõig vigadtak a Zichyek rendez-
te búcsún, azért néhány fontos momentum ma is egyezik.
A június 26-ai nemzetiségi kórustalálkozó, a néptáncbemu-
tatók, június 27-én a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom
ünnepi szentmiséje, az azt követõ hagyományteremtõ felvo-
nulás is hûen idézi meg az õsök szellemét, a Német és a Szlo-
vák Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából. Fergeteges búcsúi
hangulat, utcabál, kirakodóvásár és sok családi program
várta a nyári napfordulón Óbuda Fõ terére látogatókat.

Óbudai Búcsú 250 éves hagyományokkal

Puskás Péter alpolgármester nyitotta meg a kétnapos búcsút 

Szalóky Ági koncertjére sokan voltak kíváncsiak
Az Óbudai Búcsúra ellátogatott Fónagy János közlekedé-
sért felelõs államtitkár is, aki nagyon jó ötletnek tartot-
ta Széchenyi hajója makettjének elkészítését

Nemzetiségi kórustalálkozó Ünnepi szentmise a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templomban

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

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

ATaliga utca egyik ví-
kendháza mellé zu-

hant egy Cessna-172 típu-
sú repülõgép, majd kigyul-

ladt július 5-én délután. A
gépen hárman utaztak,
minden bizonnyal már a
becsapódáskor meghaltak.

A tûzoltók habosított víz-
sugárral eloltották a lángo-
kat, és segédkeztek a holt-
testek kiemelésében. 

Lezuhant egy Cessna, hárman meghaltak

A Flórián téri kereszte-
zõdésben egy sze-

mélygépkocsi és a megkü-
lönböztetõ jelzést használó
ELMÛ-s ügyeleti gépjár-

mû ütközött össze július 1-
jén este. A Ford szalagkor-
látnak csapódott, majd a
villamossíneken állt meg.
A jármûvet vezetõ fiatal

nõ beszorult a roncsba, õt
a tûzoltók feszítõ-vágó se-
gítségével szabadították
ki, majd a mentõk kórház-
ba szállították. 

Súlyos karambol a Flóriánnál
Teljesen kiégett egy ne-
gyedik emeleti lakás
egyik szobája a Víziorgona
utcában, egy tízemeletes
panelházban június 22-én
délelõtt. 

A mikor a lángok fel-
csaptak, már senki

nem tartózkodott a la-
kásban. A tûzoltók egy
vízsugárral fékezték
meg a lángokat, a ház-

ból harminc embert me-
nekítettek ki. A lakókat
a közeli bölcsõdében he-
lyezték el. Közülük
öten, négy gyermek és
egy felnõtt, füstmérge-
zés gyanújával kerültek
kórházba. A helyszínt
késõbb statikus szakem-
ber is átvizsgálta, hogy
bizonyossá váljék, az
épület nem szenvedett
súlyosabb károsodást. 

Lakástûz a Víziorgona utcában

Eljárást folytat ismeretlen
tettes ellen lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja
miatt a III. kerületi Rendõr-
kapitányság. Az elkövetõ el-
tulajdonította egy Gyûrû ut-
cai lakóházban a fûtésrend-
szer üzemeltetéséhez szük-
séges légtelenítõ szelepeket
április 21-én 17.30 óra körül. 

A35 év körüli, átla-
gos testalkatú, rö-

vid, fekete hajú férfi a
bûncselekmény idején
kantáros munkaruhát és
dzsekit viselt. 

AIII. kerületi Rendõrka-
pitányság munkatársai ké-
rik, aki a képen látható fér-
fit felismeri, jelenlegi tar-
tózkodási helyével vagy a
bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-

formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700-ás tele-
fonszám 43-171-es mellé-
két, illetve névtelensége
megõrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefonta-
nú” zöldszámán, a 107-es
vagy a 112-es központi se-
gélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

Légtelenítõ szelepeket lopott

ÁLLATMENTÉS. A Duna által elárasztott területen re-
kedt kutyát mentettek ki a tûzoltók a Királyok útján június
7-én. A kaput lezáró lánc kézi erõvágóval történt levágá-
sával bejutottak az ingatlanra, ahonnan a kifáradt, riadt
ebet épségben szabadították ki a víz fogságából.

Tavaly augusztus óta jogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló
jármûvek elszállítását. Az elszállításhoz a közterület-felügyelet közremûködõt vesz
igénybe.Az elszállított jármûvek a III.kerület,Pók utca 1.szám alatti tárolóhelyen a nap
24 órájában átvehetõk, amennyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogo-
sultságát igazolta és az intézkedés költségét megtérítette, vagy a befizetés tényét szám-
lával igazolta. Érdeklõdni a 06-20-261-7313-as telefonszámon lehet.

Hol vannak az elszállított jármûvek?
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Óvodapedagógusok
felvétele

A Napraforgó Mûvészeti
Óvoda (1039 Budapest,
Pais Dezsõ út 2.) 2 fõ ré-
szére, határozatlan idejû
óvodapedagógusi munka-
kör betöltésére hirdet ál-
láspályázatot. Ellátandó
feladatok: óvodai nevelés,
az „Óvodai Nevelés a Mû-
vészetek Eszközeivel” el-
nevezésû Pedagógiai
Program alapján. A mun-
kavégzés helye: Naprafor-
gó Mûvészeti Óvoda. Illet-
mény, juttatások: a közal-
kalmazottak jogállásáról
szóló, 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései
alapján. Pályázati feltéte-
lek: fõiskolai, óvodapeda-
gógusi végzettség; erköl-
csi bizonyítvány; egész-
ségügyi alkalmasság. A
pályázat elbírálása során
elõnyt jelent mûvészeti te-
rületeken való jártasság.A
pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok: motivációs levél;
szakmai önéletrajz; vég-
zettséget igazoló okleve-
lek hiteles másolata. A
munkakör legkorábban
2010. szeptember 1-jén
tölthetõ be. A pályázatok
benyújtási határideje, pos-
tai úton: 2010. augusztus
6. Pályázatok elbírálási
határideje: 2010. augusz-
tus 25. (Érdeklõdni lehet
Somodiné Kiss Terézia
óvodavezetõnél a 243-
2948-as telefonszámon.)

Állások 
• A Fodros Általános Isko-
la pályázatot hirdet 1 fõ 8
órás fûtõ-karbantartó-
kertész munkakör betölté-
sére. Feltétel: gázkazánok
üzemeltetésére jogosító
képesítés. Bérezés a köz-
alkalmazotti besorolás
szerint. (Jelentkezési cím:
1039 Budapest, Fodros
utca 38-40. Érdeklõdni le-
het: 388-6585.)
• Segédmunkást keres
az Óbudai Egyetem.
(Cím: Bécsi út 96/b. Ér-
deklõdni a 666-5652-es
telefonszámon lehet.)  

Immár hagyományosan, az
idei tanévben is megren-
deztük diákjainknak az oly
népszerû iskolanapokat. A
mottóul választott mondat-
tal a résztvevõk biztosan
szembesülhettek: a játék-
nál nincs komolyabb dolog.

Noha az elsõ nap fõ-
leg sporttevékeny-

ségek zajlottak, bõven ju-
tott idõ kulturális pillana-
tokra is. Kicsiket és na-
gyokat megmozgató ze-
nei vetélkedõ zajlott Var-
ga Károly rádiós szemé-
lyiség, nyugalmazott fõ-
iskolai tanár vezetésével. 

Izgalmas volt a máso-
dik nap is, amikor játé-
kos foglalkozások vár-
ták a gyerekeket: dráma-
foglalkozás, rajz- és
agyagszobor-készítési
verseny, társasjáték-or-
szág, sakkmesterek via-
dala, jojóbemutató és
ügyességi játékok, ama-
tõr rádiós bemutató A
leginkább várt rendez-
vény az Ízek utcájára
volt. „A kõlevestõl a

hamburgerig” jelszóval
a mesék és filmek íz vi-
lágát tálalták fel az osz-
tályok lelkes diákjai és
még lelkesebb szülõi.
Éhes senki nem maradt,
ha végigsétálta az Ízek
utcáját és végig kóstol-
gatta az ételektõl roska-
dozó asztalok kínálatát. 

Közben a színpadon
zajlott a Pódium. „A te-
hetség bennünk van!”
címmel iskolánk tehet-
séges diákjainak és szü-
leinek produkcióit hall-
hatták az érdeklõdõk. A
délutáni forróság ellené-
re  tele lett az iskola ud-
vara, szólt a zene, tánc,
dal, vidámság…

A jól sikerült rendez-
vénysorozatot a bolond-
ballagás, eredményhir-
detések és a diákönkor-
mányzat év végi értéke-
lése zárta. A ballagás és
évzáró után új élmények
következnek a táborozá-
sok és a családi nyaralá-
sok alkalmával.

Fodros 
Általános Iskola

Május végén a Fodros 19 ta-
gú csapata „nyakába vette”
Angliát és Franciaországot. 

Passauban megnéztük
az Inn, Ilz és a Duna

találkozását, majd elsétál-
tunk Gizella királyné sír-
jához. A Csalagút kapujá-
tól a vonat 27 perc alatt
Dowerba ért. A fehér szik-
lák megnézése után a ten-
gerparton sétáltunk, majd
Canterburry-ben megte-
kintettük az érsekséget.
Sétáltunk a rochesteri
dombokon és este az All-
hallows-ba, a szállásra
mentünk. Felfedeztük
Londont: a Parlamentet, a
Big Bent, a Downing
Street 10-et, megnéztük az
õrségváltást a Bucking-

ham Palotánál, a Picadilly
circust, a Trafalgar teret.
Másnap a British múzeu-
mot és a National History
múzeumot látogattuk
meg. Angliai utolsó na-
punkat a Madame Tus-
sauds-ban és a London
Eye-on töltöttük, és láthat-
tuk a felnyíló Tower
Bridge-t is. Sétáltunk az
Oxford Streeten a Hyde
parkban és a China Town-
ban. Párizs felé vettük
utunkat. Párizsban felke-
restük a Festõk terét és a
Sacre-Coeurt, megmász-
tuk az Eiffel-tornyot, el-
mentünk a Notre Dame-
ba, megnéztük a Latin ne-
gyedet és a Pompidou
központot. 

Kárpátiné Sajtós Ilona

Iskolanapok a Fodrosban London-Párizs

M egrendülten
búcsúzunk

Dr. Utassy Sán-
dortól, az Óbudai
Egyetem Kandó
Kálmán Villamos-
mérnöki Karának

egyetemi do-
censétõl, aki
június 10-én
tragikus balesetben
elhunyt.

Dr. Utassy Sán-
dor 1972-ben lépett
be a jogelõd fõis-
kolára, ahol kez-

dettõl fogva
aktív szak-
mai-tudomá-
nyos tevé-
k e n y s é g e t
f o l y t a t o t t .
N e m c s a k
szakterületén
képezte fo-
lyamatosan

tovább magát, és szerzett
tudományos fokozatot,
de tudását kiszélesítette a
pedagógia, gazdasági, fi-
lozófiai-etikai témakö-
rökkel is. Kiváló mér-

nökként és szakértõként
számos szakmai projekt
megvalósítása fûzõdik
nevéhez. Az országban
elsõként kezdett foglal-
kozni az elektronikus va-
gyonvédelem felsõfokú
oktatásával, kidolgozta,
oktatta a felügyeleti in-
formatika és elektronikus
vagyonvédelem modul
tárgyait. Ezt a témakört
tanította többek közt a
Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetemen is.

Tudását, lényeglátó ké-
pességét, kreatív gondol-
kodásmódját, színes
egyéniségét elismerték
és nagyra értékelték

mind munkatársai, mind
hallgatói. Hivatásának
tekintette az oktatást.
Több száz hallgatóját ké-
pezte kimagasló szinten
nemcsak a mérnöki tudo-
mányokra, hanem az
életben való boldogulás-
ra is. Ennek is köszönhe-
tõ, hogy végzett hallgatói
jelentõs sikereket érnek
el a szakmai területeken
és a magánéletben egy-
aránt.

Halálával nehezen be-
tölthetõ ûrt hagyott maga
után. Az Óbudai Egye-
tem Dr. Utassy Sándor
egyetemi docenst saját
halottjának tekinti.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Számítógépes ismeretek idõseknek
A „Braunhaxler”Egyesület július 27-én kezdõdõ, „Ismer-
kedés a számítógéppel és az internettel: idõsebbek is
elkezdhetik” elnevezésû tanfolyamára korlátozott szám-
ban jelentkezõket várnak. (Jelentkezés Neubrandt
Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Dr. Utassy Sándor
(1946-2010)
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A klasszikus felsõoktatá-
si, nyelviskolai, informa-
tikai, OKJ-s és felnõttkép-
zési tréningrendszer alapú
képzéseket és képzési
szolgáltatásokat nyújtana
az egykori óbudai lakta-
nya helyén kialakítandó
LSI Oktatási Park. Az LSI
felsõoktatási intézmények
fenntartójaként szerzett
évtizedes tapasztalatai
alapján olyan komplexu-
mot álmodott, ami pro-
fesszionális otthont bizto-
sít az élethosszig tartó ta-
nulásnak. 

A z LSI Informatikai
O k t a t ó k ö z p o n t

Budapest egyik legátfo-
góbb képzési kínálattal
rendelkezõ komplexu-
mát, az LSI Oktatási
Parkot építi. A jelenleg
infrastrukturális és szol-
gáltatási körét tekintve
bõvítés alatt álló intéz-
mény Óbudán, egy 18
ezer négyzetméteres
parkos, fás területen ta-
lálható. Négy épületé-
ben felsõoktatási és fel-
nõttképzési intézmé-
nyeknek nyújt elhelye-

zést és tartalomfejlesz-
tési szolgáltatásokat.
Emellett szervezõi sze-
repet vállal a képzési in-
tézmények kutatási-fej-
lesztési potenciáljának
kiaknázásában is. Terü-
letén mûködik a Harsá-
nyi János Fõiskola
(HJF), a Károli Gáspár
Református Egyetem
pszichológus képzése,
mindemellett online
nyelviskolát, nyelvvizs-
ga központot, kommu-

nikációs tréningeket és
szakképzési modulok is
szerepelnek az intéz-
mény képzési kínálatá-
ban.

Révai András, az LSI
tartalomfejlesztési igaz-
gatójának elmondása
szerint cégük a hatalmas
ingatlanpark mellett, a
legmodernebb technoló-
giával is rendelkezik. A
hosszas stratégiai terve-
zés és átszervezés után
2011-re teljesen meg-

újult szolgáltatásokkal,
várhatóan több ezer
hallgató vesz majd részt
az LSI Oktatási Park ál-
tal kínált képzési lehetõ-
ségeken. 

- Nincs ma Magyaror-
szágon egyetlen olyan
képzõközpont sem, ahol
szinte bármelyik korosz-
tály tudása, teljesítmé-
nye és a rendelkezésére
álló pénz és idõ mérle-
gelésével választhat
képzést magának. Az

LSI egy olyan professzi-
onális technológiai hát-
térrel rendelkezõ képzé-
si és szolgáltató központ
kialakításán dolgozik,
mely amellett, hogy a
felsõoktatási piac min-
den igényét igyekszik
kielégíti, a felnõttképzés
valamennyi területén
nyújt majd szolgáltatá-
sokat a tanulni vágyók-
nak - mondta a szakem-
ber.

Az Oktatási Park cél-
jai között szerepel, az
európai színvonalú fel-
sõoktatási képzési felté-
teleknek megfelelõen ki-
alakított ingatlanrészek
béreltetése a vidéki fõis-
kolák és egyetemek fõ-
városba kihelyezett ka-
rai számára. De egy
olyan, egyedi eljárással
és technológiával felsze-
relt távoktatási központ
létesítésén is dolgoznak,
mely lehetõvé teszi,
hogy elektronikus meg-
oldásokkal olyan nagy
tekintélyû, hazai és nem-
zetközi szakmai nagysá-
goktól, intézményes ke-
retek között, szeminári-
umi formában tanulja-
nak a diákok, akiknek
elõadására soha nem
lenne módjuk bejutni.

FORRÁS: ORIENTPRESS

HÍRÜGYNÖKSÉG

Intézményi háttér az élethosszig tartó tanulásnak

LSI Oktatási Park Óbudán

A z Óbudai Egyetem
Szenátusa június

30-ai ülésén az egyetem
elsõ tiszteletbeli dokto-
rává avatta a budapesti
születésû Dr. Kálmán
Rudolf professzort. A
Doctor honoris causa ki-

tüntetõ címet a modern
matematikai rendszerel-
mélet alapjainak megal-
kotásáért, a szabályozás
alapeszközének, a Kál-
mán-szûrõ elméletének
kidolgozásáért, nemzet-
közileg is kimagasló te-

vékenységének elisme-
réseképpen adományoz-
ták Kálmán Rudolf pro-
fesszor 80., valamint
korszakos találmánya, a
róla elnevezett szûrõ 50.
születésnapjához kap-
csolódva. 

Tiszteletbeli doktoravatás az Óbudai Egyetemen
Ismered és véded a kör-
nyezeted? Szeretsz rajzol-
ni? Az Aquincum Általános
Iskola 3.a osztályos diák-
jai igennel válaszoltak a
kérdésekre. 

A rajzos csapat Tünde
néni felkészítésével

több versenyen is részt
vett: az „EON-Hungária
Energikaland” címû rajz-
pályázatán 100 ezer fo-
rint könyvutalványt
nyertek, díjazott mûvü-

ket kiállították a Mûvé-
szetek Palotájában. A
Környezetbarát-ház té-
makörben Bodor Nóra,
Kovács Anna I., Varga
Léna pedig III. helyezést
ért el. Az Almus Pater
Taneszközellátó Zrt. által
meghirdetett, „Mi isko-
lánk” címû rajzverse-
nyén a rangos II. helye-
zéssel szintén 100 ezer
forintot nyertek. Az ösz-
szegbõl az iskola tanesz-
közöket vásárolhat.

Rajzsikerek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az évrõl évre egyre sikere-
sebb Quimby zenekar elké-
szítette új klipjét, sikeres
koncertet adott London-
ban, júliusban pedig itthon
lép fel több helyszínen. 

A z egyik legizgalma-
sabb koncertnek az

óbudai Kobuci-kertbeli
(Fõ tér 1. Zichy-kastély
belsõ udvara) ígérkezik
július 21-én 20 órai kez-

dettel. A fellépés mottó-
jaként az alábbiakat írták
közönségcsalogatónak:
„A kortárs magyar költé-
szet legnagyszerûbb
gyöngyszemei, nyakon
öntve egy merõkanálnyi
mákteás melankóliával”
- lesznek hallhatóak.
(Amennyiben július 21-
én esne az esõ, a koncer-
tet 25-én 20 órától tart-
ják meg.) Sz. Cs.

Nemrégiben Házy Erzsé-
betre emlékeztünk, ezút-
tal újabb nemzeti kincset
találtam az óbudai mû-
vészkolónián Domahidy
László személyében, a
Kolosy tér fölötti hegyen.
Sajnos már õ sincs köz-
tünk, de az igazi operajá-
rók, rajongók, az Opera-
ház aranykorának tanúi
soha nem fogják elfelej-
teni. 

D ebrecenbõl költöz-
tek Budapestre

1965-ben, Domahidy
László és családja a he-
gyi mûvészkolónia elsõ
lakói voltak. A mûvész
szabadidejében nagy
gondot fordított kertjé-
nek ápolására. Maga ül-
tette, metszette, szaporí-
totta virágait, növényeit,
gyönyörû rózsákat ter-
mesztett, ezért tréfásan
Gül Babának is nevez-
ték. Hamarosan követte
õket a Házy-Darvas há-
zaspár, Melis György,
Sass Sylvia, Korondy
György. 

Domahidy László
1920-ban született és
már 20 éves korában

tagja lett az Operaház-
nak. Különleges, fõleg
karakterszerepekre pre-
desztináló mély, basszus
hangja összetéveszthe-
tetlen és egyedi volt. Po-
mádé király, Marci bácsi
a Háry Jánosból,
Ozmin, öreg csõsz a Já-
nos Vitézbõl, Sparafu-
cile, Tyukodi pajtás,
Hunding és még hosz-
szan sorolhatnám. Vol-
tak szerepek amelyek õt

találták meg, és voltak
amiket neki, az õ hang-
jára, karakterére írtak,
nem csak operákban,
daljátékokban is. 

A robusztus hanghoz
robusztus külsõ tarto-
zott. Megjelenése rend-
kívül impozáns, tisztele-
tet parancsoló volt. A
kistermetû, vékony han-
gú japánok igen szeret-
ték, „nagy fehér ele-
fánt”-nak nevezték el.

Nemcsak operai szere-
pekben jeleskedett, ha-
nem a népzenében, ma-
gyar nótában is. Járóka
Sándor zenekarával be-
járta a Távol-Keletet.
Erõssége volt a remek
színészi játék és az ért-
hetõ szövegmondás.

Néhány személyes
dolog: kiváló szakács
volt, imádott fõzni. A
Kolosy téri piacra járt
vásárolni, más mûvé-
szekkel együtt (például
Bessenyei Ferenc, Csala
Zsuzsa). A bevásárlás
mindig nagy móka volt,
pompás szórakozás, ve-
võnek, eladónak egy-
aránt. Kedvenc hentese,
zöldségese, halasa, gyü-
mölcsárusa már alig
várta, hogy tiszteletre-
méltó, tekintélyes alakja
feltûnjön a piacon. Ked-
venc étele a töltött ká-
poszta volt, valamint az
avas szalonna sok hagy-
mával. Az elõbbivel
kapcsolatban akadt egy
kellemetlen élménye.
Az angol királynõ foga-
dásán kénytelen volt
cukrozott töltött káposz-
tát fogyasztani, mivel az

angolok porcukornak
vélték a tejfölt a káposz-
ta tetején. Szakszerve-
zeti funkciót is betöltött,
itt jön képbe az avas
szalonna: a gyûléseket
ugyanis sokszor az õ há-
zában tartották, nagy
avas szalonna lakomák-
kal egybekötve. Itt lel-
kes partnerekre talált
Házy Erzsébet és Takács
Paula személyében,
akik szintén odavoltak
ezért a nem mindennapi
csemegéért.

Nagy tisztelõje lett
Dr. Pintér Endre sebész-
professzornak, aki a
Margit kórházban gyo-
mormûtétet hajtott rajta
végre, és ezzel vissza-
hozta õt az életbe. 1996-
ban távozott közülünk,
július 10-én lenne 90
éves.

A gyönyörû, bárso-
nyos mély hangot fia,
ifj. Domahidy László
örökölte, aki szintén vi-
lághírû és világjáró mû-
vész. Ezer közül is meg-
ismerem a hangját, akár
énekel, akár csak
beszél…

I. Horváth Ágnes

Domahidy Lászlóra emlékezünk 90. születésnapján

Gül baba, a rózsák atyja Óbudán

Quimby koncert 
a Kobuci-kertben

Török Ádám és az
Icecream Blues Band júli-
us 28-án 19-tõl 22 óráig
várja blues kedvelõ közön-
ségét nyári törzshelyén, a
Kemencés Kertben. 

J ó idõ esetén a kerthe-
lyiségben, grillezés

közben, rossz idõ esetén a
nagy teremben a terített
asztaloknál kapcsolódhat-
nak ki a ‘60-as, ‘70-es
évek örökzöld blues dala-
inak kedvelõi. Fellépõk:
Török Ádám - ének, fu-
vola (Mini együttes),
Felkai Miklós - szólógi-

tár, ének (Felkai Jam),
Németh Károly - billentyû-
sök (Mini), Fodor Dávid -
dob (ICBB), Kalmus Jó-
zsef - ének (Felkai Jam),
Török Péter - baszszusgi-

tár (ICBB), Kovács R. Gá-
bor - szájharmonika. A há-
rom zenekarból összeálló
formáció mûsora Cream,
Spencer Davis, Ten Years
After, Mini, Felkai Jam és

más számokból válogat.
(Kötelezõ fogyasztás 2200
Ft/fõ, komplett vacsora. A
belépés díjtalan. Cím:
Vörösvári út 131. Telefon:
430-0611.)

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

Régi fotográfiákat a honlapra!

Örökzöld bluesdalok 
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Cseh Tamás
dalai lemezen
Bemutató lemez készült
az egy éve elhunyt elõadó-
mûvész, énekes, zene-
szerzõ Cseh Tamás emlé-
kére. A napokban megje-
lent CD-t a Sziget Fesztivál
„nulladik” napján mutatják
be.A koncertrõl, illetve a le-
mezfelvétel munkálatairól
filmet is készítenek.

11 éve koncertek
„11 éves a hangverseny-
sorozat” címmel július 26-
án 15 órától a Klezmerész
együttest, 19 órától pedig
a Capella Silentiumot hall-
hatják. Do, re, mi skálából
lett remekmûvekbõl, Mo-
rales, Roussel, Vinci, Pa-
lestrina, Pallavicino, Kur-
tág, Pärt szerzeményeibõl
játszanak a Megbékélés
Háza ingyenes koncert-
jén. (Helyszín: Újmegyeri
tér, Hadriánus utca-
Királyok útja sarka, a 34-
es, 134-es busz végállo-
mása, bejárat az iskola fe-
lõl. www.metegyhaz.hu)

Képek a Symbolban
Filp Csaba festõmû-
vész kiállítása augusz-
tus 15-ig tart nyitva, na-
ponta 10-tõl 19 óráig a
Symbol Art Galériában.
(Cím: Bécsi út 56.)

Fotók a könyvtárban
Aknay Tibor fotós alkotásai
augusztus 31-ig tekinthe-
tõk meg a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Békásme-
gyeri Könyvtárában. (Cím:
Füst Milán utca 28.)

A megújult Óbudai
Múzeum új, állan-

dó kiállítása interaktív

elemekkel gazdagított
tárlat, mely Óbuda törté-
netének három jelentõs

korszakát, három egy-
mástól markánsan elkü-
löníthetõ arcát, a közép-
kori királyi, királynéi
székhelyet; a Zichy kor-
szaktól a szanálásig tartó

idõszakot; a városrész
mai arcát, a panelvilágot
eleveníti meg. (Nyitva
tartás: keddtõl vasárna-
pig 10-tõl 18 óráig, hét-
fõn zárva. Cím: Fõ tér 1.)

„Óbuda - Egy város három arca”

C ardillo archeológiai
printjeivel együtt ki-

állított temetkezési halmai
1990-tõl napjainkig több
kontinensen keltették élet-
re az õsi civilizációk ha-
gyományait, és állítottak
emléket a modern diktatú-
rák áldozatainak: Uruguay,
Argentína és Venezuela
mellett Londonban (Tate
Modern), Chicagóban és
New Yorkban (Bronx
Museum), a Velencei Bi-
ennálén, Berlinben és Var-
sóban találkozhattunk mû-
veivel. 

A temetkezési halom
Cardillo installációjában
egyben a halál és születés
körforgását is jelképezi: a
terrakotta állatlenyomatok,
a helyi állat- és növényvi-
lág szövete, kövek, kagy-

lók, farönkök, mohák, er-
dei zuzmók az eredeti, ter-
mészetes élõhelyeket jele-
nítik meg. Ugyanakkor a
temetkezési halmokat a
városi élet elemei, téglák,
beton hasábtöredékek
vagy márványtömb dara-
bok is boríthatják. A sza-
badban felállított halmo-
kon nyomot hagy az idõ,
természeti elemek és a he-
lyi vegetáció is: virágok,
füvek, borostyán növi be,
hó fedi. Az archaikus hal-
mokat új kontextusba he-
lyezve a mûvész újraértel-
mezi a kulturális identitás
kérdéseit - ennek egy
egyedülálló példáját te-
kinthetik meg szeptember
5-ig a Kiscelli Múzeum-
ban a július 1-jén nyílt kiál-
lításon.

Cardillo korai, a ‘80-as
években készült állat-oltá-
raiban, és a ‘90-es évektõl
épülõ halomsírjaiban Dél-
Amerika felfedezésének és
leigázásának képeiben pár-
huzamot von a huszadik
század népirtásaival. A
gyakorlatozó katonák által
megrongált, felbolygatott
dél-amerikai ásatási hely-
színek és halomsírok fotói-
val (Quebrada de los Cuer-

vos, vagyis a Varjak Völ-
gyében lelt emberi és állati
maradványok) és az állati
tetemek metaforáival Car-
dillo emléket állít az 1980-
as években teret nyerõ ka-
tonai diktatúrák áldozatai-
nak. 

(Megtekinthetõ hétfõ kivé-
telével, 10-tõl 18 óráig a
Kiscelli utca 108. szám alatt.
A mûvészrõl bõvebben:
www.rimercardillo.com)

Õsi temetkezési földhalmok a Kiscelliben
Rimer Cardillo (1944) Guggenheim- és Pollock-díjas, New
Yorkban élõ uruguayi szobrászmûvész archeológiai vonat-
kozású installációjában rituális jelentésû temetkezési
földhalmokkal õsi, dél-amerikai tájat épít a Kiscelli Mú-
zeum templomterében. Uruguay, Argentína és Brazília ha-
tárán gyakori, csaknem ember nagyságú termeszhalmok
után elnevezett cupí a helyi õslakosok halottkultuszát
idézõ építmény, melyet amazóniai állatok és növények
agyag-lenyomatai és mészkõtöredékek borítanak. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� „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
� 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, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes ki-
szállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-
998-0928

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõ-
mûvesmunkák, szobafestés, parkettás-
munkák, gipszkartonozás, lambériázás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés anyagbeszerzéssel!
Határidõre, garanciával! Tel.: 06(30)960-
4525 www.mindentegykezben.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

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� 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
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Kertépítés, kertfenntartás. Minden, ami a
kerttel kapcsolatos. Tervezés, kivitelezés, ta-
nácsadás. Öntözõrendszer építés, térburkolás.
Referenciákkal. Tel.: 06(20)378-4632, e-
mail: prokert@gmail.com
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Kõmûvesmester vállal kisebb-nagyobb
munkákat, burkolásokat, javításokat, szigete-
léseket. Közületnek is. Tel.: 06(20)591-1367
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Rács, kerítés, korlát, lépcsõ, kapu-automa-
tizálva, redõny, napellenzõ, rovarháló. Tel.:
06(70)278-1818
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagy-
ker. Áron. Tel.: 06(20)552-5894
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Erdélyi befektetési lehetõségek! Telek,
ház, lakás, nyaraló, szõlõs, gyümölcsös, me-
zõgazdasági terület! Egyedi megoldások, tel-
jes körû ügyintézéssel! Cégalapítás! Tel.:
06(30)954-9554 www.erdelyibefektetesek.hu
� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítása. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-
5872; Fax.: 785-7344;
� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizsgá-
lata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35 éves
gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812
� Épületburkoló vállal teljes felújítást,
vizszerelõvel is. Külsõ-belsõ munkák, szige-
telések, stb. Tel.: 06(70)508-3057
� 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
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Klíma telepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483

� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba. Békásmegye-
ren szombaton rendelünk. Bejelentkezés: 06-
70-271-98-67
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft, plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Orvosi masszázs, pszichés, reumatikus és
stressz eredetû tünetek kezelése. Polgár Béla
06(30)735-7104, 1036 Bp., Bécsi út 67.
www.antistressmassage.hu
� Fogtechnikus hölgy vállal fogsorkészítést,
javítást garanciával. III. ker. Ágoston u. 1.
Tel.: 06(30)873-5017

� 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.kallayautos-
iskola.hu Tel: 388-1533, 06(30)933-3619.
� Angol, német, lengyel oktatás; megfelelõ
szakképesítéssel rendelkezem; többéves tapasz-
talat; személyre szabott órák, kommunikációfej-
lesztés, nyelvvizsga felkészítés. Kezdõtõl üzleti
szintig. 2000 Ft/60 p. Tel.: 06-30-332-60-68

� 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
� Matematika pótvizsgára, pótérettségire
való felkészítés, felzárkóztatás fiatal, diák-
centrikus magántanárral. Díjmentes szintfel-
mérõ óra. Tel.: 06(20)910-7517
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478

� 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

� Nyári intenzív nyelvvizsga elõkészítõ
tanfolyamok indulnak augusztusban, szep-
temberi Euro nyelvvizsgára angol és német
nyelvbõl az EuroCom Studio nyelviskolá-
ban, Amfiteátrum u. 3. Info.: www.euro-
comnyelvstudio.hu. 240-9320. 

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a
saját gépén, a saját lakásán is (a kerület-
ben). Tel.: 06(30)964-5331

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

� Angol magánórák, a Rómain felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(30)461-0855

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Számítógépes anyajegyszûrés. Bejelent-
kezés: 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

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

� Redõny reluxa javítás azonnal legol-
csóbban! Új készítése 20% kedvezmény-
nyel! Tel.: 06(70)341-9489

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

� Lakatosmunkát mindennemût válla-
lok. Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó,
korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javí-
tás. Tel.: 705-0511, 06(20)9424-943

� 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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� 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
� Flórián térhez közel barátságos, jó beosz-
tású, 1+3 félszobás 89 nm-es, tetõtéri, tégla-
építésû lakás 27,9 millió Ft-ért eladó. Tel.:
06(30)849-2344
� 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
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Szellõ iskolánál lévõ 2 szobás lakásom el-
adom, vagy kisebbre cserélem. Tel.:
06(70)257-3254
� Jól jársz! Eladó a Római-parton a Platán
ligetben 48 nm-es, 2. emeleti, teraszos lakás.
Tel.: 06(20)507-6202
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@t-online.hu
� 52 nm felújított lakás eladó Óbudán a Fló-
rián térnél Miklós u. elején, keleti fekvésû
Óbudai-szigetre panorámás világos konyhás,
IX. emelet. Irányár: 9,2 MFt. Tel.: 06(70)549-
8916
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� Csúcshegyen önkormányzati, 720 nm-es
gondozott zártkerti bérlemény téliesített ház-
zal átadó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Pilisszentiván közp.-ban, erdõhöz, tóhoz
buszmegállóhoz közel 997 nm-es telek, elõl
80 nm-es, 1+2 szobás, közp.fûtés, 10 nm-es
terasz, melléképület, családi ház, hátul beépít-
hetõ telek eladó. Ir.ár: 23,9 MFt Érd.:
06(20)310-8476, 06(20)470-0529

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; +36-20-575-74-35 
� Családoknak megbízható, lelkiismeretes
idõsgondozókat, bébiszittereket, takarítónõ-
ket kínálunk és munkatársakat is keresünk.
Tel.: 06-30-750-33-47, 06-70-70-84-109
� Fodrász, kozmetikus vállalkozók! Szék-
bérleti díj rezsivel 38000 Ft/hó, fûtéskor
+4000 Ft/hó Békáson. Tel.: +36(30)973-6229

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs rak-
tárnak kiadó. Tel.: 240-9728
� Kiadó hosszú távra a Szentendrei úton, a
Flóriánhoz közel, panelház földszintjén, utcá-
ról nyíló 100 nm-es, két bejárattal rendelkezõ
helyiség raktározási célra. Bérleti díj: meg-
egyezés szerint+ rezsi költség+2 havi kaució.
Tel.: 250-1460
� A Flórián térrel szemben, a Miklós u. 1-

15. épület árkádsorán, szociális helyiségekkel
ellátott 25 nm-es üzlethelyiségek kiadók. Bér-
letidíj megegyezés szerint. Tel.: 250-1460
� Bérbeadó 2 szobás panellakás a Flórián
térnél, felújított. Bérleti díj 60 eFt/hó+2 havi
kaució. Tel.: 06(70)549-8916
� Raktárhelyiség 20 nm a Kolosy üzletház-
ban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544
� Hosszú távra a Miklós u. 11. I. emeletén
48 nm-es lakás kiadó. Bérleti díj megegyezés
szerint. Tel.: 250-1460
� Óbudán, a Bécsi út elején kiadó 63 nm-es,
részben felújított, komfortos lakás, hosszú
távra. Bérleti díj: 60 ezer Ft+rezsiköltség+2
havi kaució. Tel.: 250-1460
� Kiadó hosszú távra Békásmegyeren, 10
emeletes panelház földszintjén, utcáról nyíló
125 nm-es helyiség raktározási célra. Bérleti
díj: megegyezés szerint+2 havi kaució. Tel.:
250-1460
� Iroda, orvosi rendelõ, nyelviskola céljára
alkalmas helyiségek kiadók a Flórián tér kö-
zelében. Alacsony árak, jó közlekedés,  par-
kolás. www.obudairoda.hu Tel.: 06(20)943-
9619

� 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
� Arany felvásárlás kiemelt magas áron. 14
karát: 400-tõl 5000-ig, 18 karát: 5000-tól.
Tel.: 06(30)682-1016
� Vas és színesfém hulladékát megvásárol-
nám díjtalan kiszállással. Tel.: 06(30)682-
1016; 242-0335
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Gurulós fekete szövet bõrönd, húzható,
görgõs eladó. Irányár. 5.000 Ft Mérete: 75
cmx50cmx35cm. Szinte új állapotban. Érd:
06(20)310-8476.

� 94 évi Fiat Puntó eladó, 39.000 km-t futott.

Tel.: 240-2491

� Hagyaték-, gyûjtemény-, (pénz, bélyeg,

képeslap stb.), régiségfelvásárlás. Hétvégén

is! Magángyûjtõ. Tel.: 06(20)947-3928

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-

veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-

vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.

Tel.: 06(30)481-7821

� Kiadó hosszú távra Békásmegyeren, a

Jendrassik utcában, 10 emeletes panelház al-

jában, az utcai fronton 34 nm-es üzlethelyi-

ség. Bérleti díj: 75 ezer Ft+rezsiköltség+2 ha-

vi kaució. Tel.: 250-1460

� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában

eladó vagy kiadó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-

13-ig

� Utcai bejáratú 44+40 nm-es, igényesen

kialakított iroda kedvezõ áron, fõútvonalon

kiadó. Tel.: 06(30)265-6390

� Ismét csak 15.000 Ft a regisztráció a

PuncsHáz Társközvetítõben. Tel.: 06(70)423-

8747

Társkeresõ

� Óbudán a Baumax mellett, 27 nm-es
üzlet kiadó. Közüzemi díjat is tartalmazó
bérleti díj: 58.000 Ft. Tel.: 367-1343

Üzlet

�Mentési akció! Stúdiónk most akciós áron
menti DVD lemezre VHS kazettán õrzött em-
lékeit. Alapdíj 20 Ft/perc. Róbert Stúdió: 388-
2871, 06(30)942-5745

Egyéb

Régiség

Autó

� Tûzifa eladó! 2200 Ft/q áron hasítva,
házhoz szállítva. Tel.: 06(30)207-6970

Elad-vesz

� 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

� Vendégkörrel rendelkezõ fodrászt ke-
resünk csillaghegyi szalonba. Jó lehetõség-
gel, frekventált helyen, parkolóval. Tel.:
06(70)371-3121

Állás

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

� Gyenes u. 1/b. alatt nagy alapterületû
helyiség üzletnek, raktárnak kiadó. Tel.:
368-6820

� 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

A Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége má-
jus 13-án tartott küldöttgyû-
lésén adta át a szervezet ki-
tüntetését a Fõvárosi Gázmû-
vek Zrt. képviselõjének. Az
elismerést, a TÖOSZ emlék-
lapját évente, a szövetség
munkáját segítõ szerveze-
teknek ítélik oda.

ATelepülési Önkormány-
zatok Országos Szövet-

sége, az elnökség döntése
alapján, minden évben kitün-
teti a szövetség munkáját tá-
mogató szervezeteket és szak-
értõket. 2010-ben eredmé-
nyes és következetes tevé-
kenységéért, az önkormány-
zatok támogatásáért a Fõváro-
si Gázmûvek Zrt. nyerte el a
TÖOSZ Emléklap kitüntetést.
AFõvárosi Gázmûvek Zrt. tá-

mogatási programban ki-
emelten fontosnak tartja a ke-
rületi önkormányzatok, és raj-
tuk keresztül a fõváros lako-
sainak érdekeit szolgáló
együttmûködési lehetõsége-
ket. A társaság a folyamatos
és biztonságos földgázszol-
gáltatás mellett arra törekszik,
hogy támogassa a mûszaki-
biztonság színvonalának nö-

velését, a takarékos energia-
felhasználás elterjedését vala-
mint a korszerû fûtési rend-
szerek további térhódítását. 

A FÕGÁZ 2000-ben indí-
totta el máig tartó lakossági
támogatási programját a fej-
lesztésekre, korszerûsítésekre
nyitott önkormányzatokkal. A
kezdeményezés az önkor-
mányzatok által létrehozott

korszerûsítési alap kiegészítõ
támogatására jött létre. A la-
kossági fogyasztók és a lakó-
közösségek a gázkészülékek
cseréjére, fûtési rendszer fel-
újítására, gáz alap- és felszál-
lóvezeték rekonstrukciójára
használhatták fel a pályázat
útján elnyerhetõ támogatást.

A program sikerességét bi-
zonyítja, hogy 2008-ig fûtés-
korszerûsítési támogatásra
több mint 220 millió forintot,
alap- és felszállóvezeték re-
konstrukcióra 100 millió fo-
rintot biztosított a Fõvárosi
Gázmûvek Zrt.

Tavaly új önkormányzati
program indult, melynek cél-
ja, hogy pénzügyi forrásokkal
támogassa az együttmûködés-
hez csatlakozó fõvárosi kerü-
letek intézményeinek fûtés-
korszerûsítési, felújítási beru-

házásait. A FÕGÁZ a felaján-
lott 1-1 millió forintos támo-
gatással azon önkormányzati
intézmények megújulásához
járult hozzá, melyek az adott
kerület lakóinak a legfonto-
sabbak (óvodák, orvosi rende-
lõk, iskolák, stb). A takarékos,
gazdaságos és környezetkí-
mélõ fûtési megoldások alkal-
mazása egyaránt szolgálja a
lakosság, az önkormányzatok
és a FÕGÁZ érdekeit.

Az önkormányzati fûtés-
korszerûsítési program termé-
szetesen folytatódik, a már
csatlakozott 15 kerület mellett
a társaság az igényüket már
jelzõ kerületi önkormányza-
tok fejlesztési törekvését is tá-
mogatja.

A FÕGÁZ - társadalmi
szerepvállalási tevékenysége
keretében - az elmúlt tíz évben
jelentõs mértékû, összesen
több mint 335 millió forintos
támogatást nyújtott az önkor-
mányzatok és rajtuk keresztül
a fogyasztók részére.

Önkormányzati elismerés a FÕGÁZ-nak

Lakosságot támogató programok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és kö-
zépfokú oktatási intézményeiben jól tanuló és
jól sportoló diákok 2010-2011. tanévben tör-
ténõ támogatására.

A pályázat kiírója és bonyolítója: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ki-
emelt támogatásával.

A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a
diákokat, akik a tanulás és az egészséges életmód,
sportolás összhangját kiemelkedõ módon gyako-
rolják, így példaképekké válhatnak tanulótársaik
elõtt, ösztönözve õket hasonló célok elérésére. 

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki: 7., 8.,

9., 10., 11., 12. osztályba beiratkozott a III. ke-
rület oktatási intézményeibe; * a 2009-2010.
tanévben tanulmányi eredménye elérte a 4-es
átlagot, vagy a fölötti; * III. kerületi alap- vagy
középfokú oktatási intézményben tanul, és a
III. kerület lakosa; * 2009. szeptember 1.-2010.
augusztus 31. közötti idõben rendszeres sporto-
lás mellett elért sporteredménnyel rendelkezik.

a) Értékelhetõ sportversenyen elért sport-

eredmény kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság által elismert olimpiai programon lévõ
sportágakban: korosztályos világ- és Európa-
bajnokság; * országos korosztályos bajnokság;
* országos diákolimpiai bajnokság; * Budapest
bajnokság; * kerületi bajnokság.

b) Az a) pontban felsorolt versenyeken elért
1-6. helyezés közül a legjobb eredményt veszik
figyelembe.

c) Az alábbi 11 sportágat a pályázat elbírálá-
sának sporteredmény értékelésénél dupla érték-
kel veszik figyelembe.

Jelzett sportágak 
Egyéni olimpiai programon lévõ sportágak

(versenyszámok) közül: atlétika, cselgáncs, ka-
jak-kenu, ökölvívás, ritmikus gimnasztika,
úszás, vívás.

Csapat sportágak közül: kosárlabda, labdarú-
gás, röplabda, kézilabda.

Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 12
hónap figyelembe vételével 5.000 Ft fõ/hó ér-
tékben nyerhetõ el. (Összértékben 60.000
Ft/fõ).

Pályázati támogatást elnyerhetõk száma mi-
nimum 25 fõ. Továbbá az arra érdemesek elis-

merõ oklevélben részesülnek a kuratórium kü-
lön döntése alapján.

A pályázatot évenként ismételten kiírják.
A pályázati támogatás idõpontja: 2010. szep-

tember 1. - 2011. augusztus 31. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. szep-

tember 14-én 12 óráig.
A pályázatot az oktatási intézmények részére

2010. szeptember 1-jéig megküldött pályázati lap
kitöltésével (a lap az értékelési számítási módot is
tartalmazza) és az azon megjelöltek aláírásával
kell igazoltan megküldeni 2 példányban az Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat Sport Közala-
pítványhoz: 1037 Budapest, Rádl árok utca 1.

A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány a döntésrõl írásban értesíti a pályázót az
érintett oktatási intézményen keresztül.

A közalapítvány kuratóriuma egyhangú dön-
tése, hogy az értékelésnél a változtatás jogát
fenntartja.

(A pályázattal kapcsolatban információ kér-
hetõ Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány
titkárától a 388-9770-es telefonszámon.)

Az ÓBSK Kuratóriuma 

Pályázat jól tanuló, jól sportoló diákoknak
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Nyári táborok – Hirdetés

A ugusztus 27-ig nyá-
ri nyitva tartással

várják az olvasókat a
FSZEK Békásmegyeri
Könyvtárában (Füst Mi-
lán utca 26.). Hétfõn,
szerdán és csütörtökön
13-tól 19 óráig; kedden
és pénteken 10-tõl 14
óráig, szombaton zárva. 

AKCIÓ! Kedvezmé-
nyes CD, DVD, video-
kazetta kölcsönzés. Ket-
tõt fizet, hármat vihet!

Kézmûves 
gyermekfoglalkozások 

Július 19-én 16.30 óra-
kor Mesék a papírszín-
házban: A békakirály. *
Július 26-án 16.30 órakor
Tündérnaptár. * Augusz-
tus 18-án 16.30 órakor A
pillangó meséje. * Au-
gusztus 23-án 16.30 óra-
kor Mesék a papírszín-
házban: A méhkirálynõ.
(A foglalkozásokat M.
Horváth Adrienn vezeti. ) 

Gyere velünk játsza-
ni! A vakáció idején
minden kedden 10 órá-
tól társasjátékozni hí-
vunk a könyvtárba.

* * *

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata és a

Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár megállapodása
szerint, a TÁMOP„Tudás-
depó Expressz” pályázat,
„Könyvtári programok bu-
dapesti kerületi iskolák
napközis táborai résztve-
või számára” programban
a Békásmegyeri Könyvtár
elõadásokat, foglalkozást

szervez a kerület napközis
táboraiban szünidejüket
töltõ gyermekeknek.

Július 14-én 10 órakor:
„Bennünk élõ mesehõ-
sök” címmel M. Horváth
Adrienn kézmûves mes-
ter gyermekfoglalkozása.
(Helyszín: Békásmegyeri
Könyvtár, Füst Milán ut-
ca 26.) * Július 19-én 10
órakor: „Képek és köny-
vek” címmel Rényi Krisz-
tina grafikusmûvész vetí-
téssel egybekötött elõ-
adása. (Helyszín: Békás-
megyeri Könyvtár, Füst
Milán utca 26.)

Vakáció a Békásmegyeri Könyvtárban
G ondolkodás-fej-

lesztés, tanulásfej-
lesztés július 24-tõl 31-
ig a Tisza-tónál a Ka-
masztér Alapítvány
szervezésében. Edward
de Bono módszerének
alkalmazásával. Angol
kommunikáció anya-
nyelvi tanárral. Éjszakai
programok, önismereti
játékok, sportfoglalko-
zások. Csak 25.000
Ft/fõ III. kerületi gye-
rekeknek Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkor-
mányzata támogatásá-
val. A táborba 10 éven

felüli gyermekeket vár-
nak. (További informá-
ció: www.kamaszter.hu)

AgyTréning a Tisza-tónál

Sporttal az egészségért a vakáció alatt az önkormányzat nyári napközis táboraiban

Sport és kézmûves tábor
Csillaghegyen

A CSMSZ Sportegyesület nyári sport és kézmûves
napközis táborokat szervez 5-14 éves gyer-
mekeknek, június 21-tõl augusztus 6-ig, 7 turnus-
ban Csillaghegyen, a Keve-Kiserdei Általános Iskola
melletti szabadidõpályán, erdei környezetben,
faházakban. A programban igény szerint szerepel:
fociedzés bajnoksággal, tenisz, asztalitenisz, úszás-
oktatás, biciklis kirándulás, kézmûves és kreatív

foglalkozások, mini-disco, valamint fejlesztõ tár-
sasjátékok. Részvételi díj gyermekenként egy hétre
20 ezer forint. Testvérkedvezmény: 1000 forint.
Elõleg: 8 ezer forint. A tábor díja napi háromszori
étkezést, illetve a szükséges kézmûves anyagok
árát is magában foglalja. (Befizetni a tábor
helyszínén, a Királyok útja 178. szám alatt, az
egyesület telephelyén lehet. Bõvebb információ
Kelen Balázstól kérhetõ, a 06-70-314-0021-es tele-
fonszámon.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Nagy utazás
- Hallom összevesztél a feleségeddel.
- Hát nem tudtunk megegyezni a nyaralással kapcso-
latban.
- Hogy-hogy?
A vicc poénját a rejtvényben találja. Beküldendõ a víz-
szintes 3., a függõleges 1., valamint a függõleges 26. so-
rok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Személyes névmás. 3. Az elsõ beküldendõ
sor (zárt betûk: N. R. G. R.). 13. … Ryan, amerikai filmszí-
nésznõ. 14. Dél-amerikai légitársaság. 15. Õt megelõzve. 16.
Levesben van! 17. Raktárak. 19. Idegen tónus fordítva. 20. Rit-
ka férfinév. 22. Toledo része! 26. Slawomir …, lengyel író. 26.
Fekete-tengeri város. 28. Az ittrium és a kálium vegyjele. 29.
Ime megkevertük! 30. Versenyek vége felé van. 32. Néma in-
ga! 33. Olasz és thaiföldi autók jele. 35. E. N. O. 36. Maci egy-
nemû betûi. 37. Bolgár autók jele. 38. Izguló. 41. Stanislaw …,
lengyel sci-fi író. 42. Ecet egyik fele. 44. Pici ló névelõvel. 45.
Olasz folyó. 48. N. S. V. 50. Kis Ilona. 51. Régiesen átvéve. 52.
… on runing, Ray Charlies világhírû szerzeménye. 54. FTC be-
cézve. 55. Ismeretlen személy jele. 56. Egészség. 58. L-lel a vé-
gén angol utazás. 59. Kiejtett kettõsbetû. 50. IIII.
FÜGGÕLEGES: 1. A második beküldendõ sor (zárt betûk:
D. P. E. A.). 2. Kavarog. 3. E. G. 4. Névelõs szervünk. 5. Vajon
hozzájutok? 6. Éktelen férfinév. 7. Fordított fájdalom. 8. Gally.
9. Ízes egynemû betûi. 10. Össze-vissza les! 11. Ritka férfinév.
12. Becézett Ibolya. 17. D. Z. Z. 18. Való. 21. Hibás épület. 22. Rosszul
beszél. 23. Európai tûzhányó. 26. A harmadik beküldendõ sor. 27. Kis
Attila. 31. Ritka nõi név. 33. Bizarr rész! 34. A Muppet-show egyik tag-
ja. 37. A Barátok közt kft-je neve. 39. … and roll, zenei irányzat. 40. Ka-
nadai nagyváros. 41. … Tolsztoj, orosz író volt. 43. Lehulló folyadékda-
rabka. 46. Megfordult kedve! 47. Vatikáni, spanyol és olasz autók jele. 49.
Szervünk. 51. Elektronok zúdulása. 53. Nép visszája! 54. Fer betûi kever-
ve. 57. G. V. 58. A tallium vegyjele. 59. Gróf rövidítése. Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon július 20-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szerkesz-
tõségünkben vehetnek át. A június 29-én megjelent, „Szünidõ-or-
szágjárás” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „ópusztaszeri
Feszty körkép; Sas-hegy; Kiskunsági Nemzeti Park.”. Nyertesek:
Benõfi Tiborné, Kórház utca 25.; dr. Dalmadi György, Attila utca
56.; Holovits Jánosné, Hollós Korvin utca 5.
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Óriási csatában, az utolsó
mérkõzés utolsó percei-
ben szerzett góllal lett baj-
nok a Gázmûvek MTE-ASR
csapata a budapesti U-17-
es ifjúsági bajnokságban.
Így a XI. kerületi Kelen SC
helyett a III. kerületbe, az
aquincumi romok mögött
található pályára került a
bajnoki arany.

Hihetetlenül hosszú
utat tettünk meg a

bajnokságig - mondta
Borbély László, a csapat
edzõje. - 2001-ben kezd-
tünk el foglalkozni ezzel
a korosztállyal a Keve is-
kolában, elindítva az
ASR Focisulit, ahol sala-
kos kézilabdapályán gya-
korolhattunk Szumega
Rudolf igazgató segítsé-
gével. A Góliát és a
Bozsik programokhoz
csatlakoztunk, hogy a
gyerekek tornákon is
részt tudjanak venni. Az
jelentett áttörést, amikor

2003-ban a csillaghegyi
Külker SC-vel szerzõdést
kötöttünk és elindultunk
a korosztályos budapesti
bajnokságban. Végül
Hentes Zoltán szakosz-
tályelnök megkeresésére
2006-ban a Gázmûvek
MTE sportegyesülettel
állapodtunk meg, ahol
igazi otthonra találtunk.

Ettõl kezdve gyönyörû
sporttelepen, hangulatos
körülmények között tud-
tunk dolgozni és fejlõdni.

- Sokan nem tudják -
folytatta a vezetõedzõ -,
de a Gázmûvek játékosa-
inak döntõ többsége III.
kerületi. A klub igyek-
szik családias, mégis
profi körülményeket biz-

tosítani a gyerekeknek.
Jelenleg több korosztály-

ban, közel 80 utánpótlás-
korú ifjú játékos jár hét-
rõl-hétre edzésre a Sújtás
utcában található Gáz-
pályára. Elsõdleges cé-
lunk, hogy igazi sport-
embereket neveljünk,
akik hosszú távra bizto-
síthatják a felnõtt csapat
hátterét, de aki igazán
ügyes, azt természetesen
elengedjük egy-egy na-
gyobb egyesületbe. Sze-
retném megköszönni
Pártos Péter nevelõedzõi
munkáját, aki a Krúdy is-
kolában szervezett Góli-
átos csapatban a mostani
bajnokcsapatunk 24-es
keretébõl 8 játékosnak
volt az elsõ edzõje.

Budapesti U-17-es ifjúsági labdarúgó-bajnokság

Újbuda helyett Óbudán a bajnoki aranyérem

Kapcsolat az edzõkkel
Akik szeretnének egy családias hangulatú, de jól
felkészített utánpótlás csapatban szerepelni, azok a
következõ elérhetõségeken vehetik fel a kapcsola-
tot az edzõkkel: ‘94-95-ös korosztály. Borbély Lász-
ló 06-30-536-8988; ‘96-97: Reisz Attila 06-30-387-
9579; ‘98-99: Egervári Zsolt 06-70-338-6013; 2000-
2005: Ferenczy György 06-70-579-6082.

A III. Gilda Max Box-bajnokságot a Flórián üzletközpontban tartották
június 12-én

Az Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvány 2009. évi egy-
szerûsített éves beszámolójának mérlegadatai az alábbiak.
Összes közhasznú bevétel: 2.003 e Ft.
Összes közhasznú kiadás: 2.446 e Ft.
Mérleg fõösszeg: 1.665 e Ft.
Az alapítvány összes bevételét az alapítótól, a III. kerületi Önkor-
mányzattól kapta, melyet a „Jó tanuló, jó sportoló” gyerekek tá-
mogatására fordított.

Dr. Török Ottó,
az Óbuda-Békásmegyer 

Sport Közalapítvány
Kuratórium elnöke

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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H ét arany-, nyolc
ezüst- és négy

bronzérem - ezzel a szép
eredménnyel végzett a
Római Sport Egyesület
úszócsapata az esztergo-
mi XXX. jubileumi
Szent István Kupán jú-
nius 26-án. Az egyesület
11 versenyzõvel vett
részt a megmérettetésen,

ahol az egyik legered-
ményesebb csapatnak
bizonyultak. A kupán
hat egyesület vett részt,
közel 140 indulóval. 

Az RSE úszói közül
Venyige Ádám 3 arany-,
Primozic Karola 1
ezüst- és 1 bronz-, Bor-
sos Mátyás 2 ezüst-, 1
bronz-, Könczöl János 1

arany-, 1 ezüst-, Pálmai
Antónia 1 arany-, 1
ezüst-, Szignárovics
Dorina 2 arany-, 2
ezüst-, Tanka Bernadett
2 bronz-, míg Dani Ve-
ronika 1 ezüstérmet
szerzett - tudtuk meg
Gyepes Lajostól, az
egyesület elnökétõl, ve-
zetõedzõjétõl.

Úszótehetségek az RSE-nél

A Forma-1-ben is tevé-
kenykedõ KONI ko-

rábban még nem készített
profi ralikrossz futómûvet,
de Kárászy István ötlete
alapján, legelõször a
szponzorált BÁNKUTI
MotorSport Peugeot 206-
os versenygépébe került
egy Szalai András által
konstruált, KONI alkatré-
szekbõl összeállított futó-
mû. A bemutatkozás jeles-
re sikerült! 

A pilóta, Bánkuti Gábor
a verseny után elmondta,
az új futómûvel az autó
egyértelmûen stabilabb,
könnyebben vezethetõ, és
ezáltal gyorsabb lett, to-
vábbá kanyarsebessége is
jelentõs mértékben nõtt. 

Mindebbõl a pálya szé-
lén tomboló magyar szur-

kolók csupán annyit észlel-
hettek, hogy óbudai ked-
vencük a tõle megszokott
elszántsággal és a szoká-
sosnál is engedelmesebb
206-osával az egész nyirá-
di hétvégén hiba nélkül, ki-

válóan teljesített és minden
futamában komoly kihívás
elé állította a nemzetközi
élmezõny erõsebb autóit. 

Bánkuti az idõmérõ
edzésen, majd az elsõ elõ-
futam-sorozatban is a 13.
leggyorsabb idõt futotta. A
mérnök a pilótával konzul-
tálva tovább finomított a
futómûveken, s Gábor a
folytatásban még tovább
gyorsult. A második elõfu-
tam-sorozatban a 11., a
harmadikban a 9. leggyor-
sabbnak bizonyult divízió-

jában, utóbb ráadásul saját
elõfutamát parádés veze-
téssel megnyerte, hatalmas
ovációt csalva ki ezzel a
több, mint tízezer, hely-
színre kilátogató szurkoló-
ból. 

Az elõfutamok tehát ki-
válóan sikerültek Bánkuti
számára, aminek köszön-
hetõen az óbudai kiválóság
valóra váltotta csapata ki-
tûzött célját, és bejutott a
már biztos pontszerzést je-
lentõ C-döntõbe, ráadásul
annak legelsõ sorába. A jó

rajthely a B-döntõbe való
feljutás reményével is ke-
csegtetett, ugyanis a C-
döntõt megnyerõ pilóta ké-
sõbb a B-döntõben folytat-
hatja a hétvége küzdelme-
it, de már a 6.-tól a 10. he-
lyezésig. 

Bánkuti remek rajtot fo-
gott, és az elsõ kanyarba
már õ fordult be elsõként
(az esetek 80 százalékában
ez már a futam megnyeré-
sét is eredményezi). Ám
ekkor cseh és dán ellenfele
oldalról Peugeot-jába üt-
köztek, ami miatt annyira
megsérült a 206-os, hogy a
magyar pilóta már csak be-
csületbõl tudott végiggu-
rulni a pályán és gyõzelmi,
valamint feljutási esélyei
elszálltak. A 33 éves ver-
senyzõ így végül a két
pontot érõ 15. helyen zárta
a versenyt, ami önmagá-
ban gyönyörû eredmény,
csak hát lehetett volna jobb
is, ha a körülmények nem
szólnak közbe. 

(A futam videói és fotói:
www.bankutimotorsport.hu)

Borbás Bálint

Hajszál híján…

Bánkuti és a KONI-Kárászy futómû is jelesre vizsgázott
A nyolcszoros magyar bajnok, az óbudai Bánkuti Gábor vé-
gig nagyszerûen teljesített hazánk ralikrossz Európa-baj-
noki futamán, Nyirádon, ahol döntõbe jutott és a két pon-
tot érõ 15. helyen végzett a sportág abszolút csúcsát je-
lentõ sorozatban. Az óbudai versenyzõ jó szerepléséhez ki-
tûnõ alapként szolgált a Kárászy cég (www.karaszy.hu) ál-
tal konstruált új KONI futómû, mely fejlesztése kimondot-
tan a ralikrossz és murvás rali futamokat vette célba.

WWW.KSF.HU
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Polgármesteri 
fogadóóra-változás
Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlé-
si képviselõ elõzetes
bejelentkezés alapján
tartja fogadóóráját. To-
vábbi információért hív-
ja a polgármesteri tit-
kárságot 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 alpol-
gármester minden hónap
elsõ hétfõjén 15-tõl 18
óráig tartja fogadóóráját
a polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szobá-
ban. (Elõzetes bejelent-
kezés a 437-8583-as te-
lefonszámon.) 
• 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.

• A Fidesz Budapest 3. számú választókerületi irodájában (Kaszásdûlõ utca 7.) júliusban és augusz-
tusban nem lesz ingyenes jogi tanácsadás. Az ügyvéd legközelebb szeptember elsõ szerdáján tart ta-
nácsadást. Megértésüket köszönjük!
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik
szerdáján (legközelebb július 21-én) 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.

Ingyenes tanácsadások

GRAFIKÁK. Orosz István Munkácsy-díjas grafikusmûvész ki-
állítása - az Óbudai Nyár programjában - július 23-ig látható
az Óbudai Kulturális Központban. (Megtekinthetõ: hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. szám alatt.)

Megnyitotta kapuit a múlt hónap végén a Huszti úton az
Aldi áruház

Kápolna búcsúja
A Szent Donát Kápolna
búcsúját augusztus 5-
én 16 órakor tartják a
Farkastorki úti kápolná-
ban. Szentmisét mond
Tavas Gellért plébános.

Megelõzhetõ 
a lakásvesztés 

Ingyenes jogi tanács-
adás a Twist Olivér Ala-
pítványnál lakással, lak-
hatással kapcsolatos
ügyekben, a lakásvesz-
tés megelõzése céljá-
ból. Lakáscsere és
adásvétel feltételei,
ügymenete; lakhatást
érintõ kérdések (adó, il-
leték, haszonélvezet,
öröklés); lakás-eladás, -
vétel, -csere buktatói-
nak kikerülése; adásvé-
teli, csere-, ajándékozá-
si, bérleti szerzõdések
véleményezése. (Tele-
fonos tanácsadás, idõ-
pont-egyeztetés sze-
mélyes tanácsadásra
hétköznap 12-tõl 14
óráig. Tel.: 06-20-269-
9838.)

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

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

Bérbe vehetõ tetõket és telkeket keres 
a Vodafone! 

A Vodafone hatalmas energiát fordít mobilhálózatá-
nak fejlesztésére, azaz új bázisállomások építésére, és
a meglévõk bõvítésére - ezért bérelhetõ ingatlanokat
keres. A www.vodafone.hu/bazisallomas oldalon levõ
térkép mutatja, honnan várják a jelentkezéseket. Az
adatbázisba mindenképp érdemes regisztrálni, mivel a
Vodafone más területeken is fejleszteni fogja mobil-
hálózatát. Az érdeklõdõk jelentkezésüket a
weboldalon található ûrlap kitöltésével küldhetik el.

Pályázat óvodavezetõi 
munkakör betöltésére

A megbízás idõtartama: 5 év. A megbízás
kezdõ napja: 2010. 09. 01. Felsõfokú óvo-
dapedagógusi képesítés 5 év gyakorlat.
A pályázat benyújtásának határideje :
2010. 08. 15. A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intéz-
mény vezetésére vonatkozó programját
Kiíró: Még töbB MEsét Alapítvány Óvo-
dája 1113 Budapest Diószegi út 51.
E-mail:kerek.anna@megtobbmeset.hu
Tel.: 06-1-466-8615

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.

Minden új páciensnek 
INGYEN fogorvosi felmérés terv készítéssel!

Az 50%-os KEDVEZMÉNYEK augusztus 7-ig érvényesek!
- FOGSZABÁLYZÓ ORVOSI FELMÉRÉSE 50%-OS KEDVEZMÉNY!
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
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
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