
Az önkormányzat a hagyományos, ked-
vezményes burgonyavásárlási akciót ok-
tóber 14-én és 15-én rendezi.

Pályaválasztási kiállítást, börzét tartanak
szeptember 28-án és 29-én a Pedagógi-
ai Szolgáltató Intézetben.

Nyolc elõadásból álló sorozat indul. Havonta
egy ismert személy beszél a sport különbö-
zõ területeirõl és egészségvédõ szerepérõl.28

Óbudai Sportakadémia

XVI. évfolyam 18. szám              Megjelenik kéthetente           2010. szeptember 27.

5
Kedvezményes burgonyavásár

25
Középiskolai sulibörze 

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
október 7-én, csütörtö-
kön jelenik meg! Újsá-
gunk a www.obuda.hu
honlapon is olvasható.

Maradhat jövõre a távhõ- és gázártámogatás
Hírösszefoglaló: a „Híd a jö-
võbe” címû konferenciát
szeptember 15-én tartották
Pécsett, ahol a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium szo-
ciális államtitkára kijelen-
tette: maradhat 2011-ben is
a távhõ- és gázártámogatás
a rászorulók számára. 

S oltész Miklós hangsú-
lyozta: a gazdasági

tárcával közösen azon
dolgoznak, hogy a távhõ-
és gázártámogatást mind-
azok kaphassák, akik a
legalsó két jövedelemka-
tegóriába tartoznak. Em-
lékeztetett arra, hogy a
szocialisták által elfoga-
dott szabályozás szerint e
támogatási forma már az
idén megszûnt volna. A
dotációt azért szeretnék
fenntartani, mert annak
visszavonása a legalacso-
nyabb jövedelmûek elle-
hetetlenüléséhez vezet. A
támogatás mértékét illetõ-
en több változatban is
gondolkodnak, a végleges
döntést késõbb hozzák
nyilvánosságra. 

Lapzártakor érkezett:
Óbuda-Békásme-

gyer Önkormányzata a
lakossági igények kielé-
gítésére és a meg-
növekedett gyermeklét-
számra tekintettel, kez-
deményezte a Bárczi
Géza Általános Iskola
használaton kívüli 8 tan-
termes épületének átala-

kítását, mely a Bárczi
Óvoda újabb tagóvodá-
jának biztosít helyet. 

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

III. Civil és Nemzetiségi Nap október 2-án 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata harmadik al-
kalommal rendezi október 2-án 10 órától a kerületi
Civil és Nemzetiségi Napot az Óbudai Kulturális
Központban. PROGRAM A 2. OLDALON

Új óvoda Békásmegyeren

T eljesen új építészeti
koncepció alapján

épült az Audi Centrum
Budapest, az új Audi
márkakereskedés és szer-
vizközpont. Az Audi Ter-
minál - a világon össze-
sen 700 helyen felépített
Audi Hangár koncepciót
követõ - új építészeti pro-
jekt, mely szervesen il-

leszkedik a városi kör-
nyezetbe. A koncepció
kifejezi az elmúlt évek-
ben jelentõsen bõvülõ
Audi-kínálat komplexitá-
sát, s egy fedél alatt jele-
níti meg a bemutatóter-
met és az exkluzív szer-
vizt. A terminál szeptem-
ber 16-ai megnyitóján
beszédet mondott Bús
Balázs polgármester. 

RÉSZLETEK A 14. OLDALONOktóber 3-án önkormányzati választások

Világszínvonalú Audi Centrum Óbudán
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázaton való sikeres
részvétel és az önkor-
mányzati költségvetés fe-
dezte az óvoda új épületé-
nek megnyitásához szük-
séges kiadásokat. 

A kétszintes létesít-
ményben 6 óvodai

csoportot alakítottak ki.
A földszinti rész aka-
dálymenetes, itt találha-
tó a mozgásukban korlá-
tozottak számára mos-
dó, a kiszolgáló helyisé-
gek valamint a fejlesztõ-
szoba. Az épületbõl
közvetlen átjárás bizto-
sított a hatalmas torna-
csarnokba, melyet az
óvoda összes gyermeke,
közel 522-en tudnak

igénybe venni. Az épület
felújítása, átalakítása a
nyári hónapokban tör-
tént, és szeptember 1-jén
már birtokba vehették a
gyerekek. Az újabb cso-
portok létesítésével biz-
tosítottá vált a békásme-
gyeri terület teljes ellá-
tottsága. Az óvoda kör-
nyezetében teljes kert- és
tereprendezés valósult
meg, melynek során az
uniós szabványnak meg-
felelõ játékeszközöket
helyeztek el.

Az új óvodát Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere szep-
tember 24-én adta át. Az
óvodások színvonalas
mûsorral kedveskedtek a
meghívott vendégeknek,

bemutatót tartott a német
nemzetiségi csoport,
énekelt az óvónõk kóru-
sa és felléptek egykori
óvodások is. 

Akerületben 1-1 új óvo-
dai csoporttal bõvült még

az Ágoston Mûvészeti
Óvoda, a Vackor Óvoda
Mókus Tagóvodája és az
Almáskert Óvoda Gázgyá-
ri telephelye, amelynek
kialakításában a Graphi-
soft is közremûködött.

Átalakították a Bárczi iskola használaton kívüli tantermeit

Új óvoda Békásmegyeren

Lapzártakor érkezett:
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata és az
Óbudai Széchenyi Kör
dombormûves emléktáb-
lát állíttatott gróf Széche-
nyi István halálának 150.
évfordulója alkalmából,

szeptember 21-én a Hajó-
gyári-sziget 132. számú
épületénél. Beszédet mon-
dott Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere és Tarlós István, Óbu-
da-Békásmegyer korábbi
polgármestere, a Fidesz-

KDNP fõpolgármester-je-
löltje. Az eseményen részt
vett Csom István, az Óbu-
dai Széchenyi Kör elnö-
ke. (Az emléktáblán lát-
ható dombormû Fekete
Géza szobrászmûvész al-
kotása.)

Dombormûves emléktábla Széchenyinek

Tavaly, a bölcsõdei férõhe-
lyek iránti növekvõ igény mi-
att a Víziorgona utcai játszó-
csoportot be kellett zárni. Ezt
azonban annak ígéretével
tette a városvezetés, hogy
hamarosan újranyitják, mely
szeptember 14-én megtör-
tént. Az eseményen részt vett
Bús Balázs polgármester.

Egy jogszabályváltozás
következtében, mely

magasabb csoportlétszá-
mokat tett lehetõvé, 218 új
férõhellyel bõvült a kerüle-
ti bölcsõdei ellátórendszer,
további 20 új helyet pedig
az önkormányzat hozott
létre tavaly a játszócsoport
bezárásával. Most ez in-
dulhatott újra.

A játszócsoport olyan
szülõknek jelent megol-

dást, akiknek a gyermekét
nem tudja fogadni a böl-
csõdei ellátórendszer. A
jellemzõen gyesen lévõ
anyukákat és gyermekei-
ket ismét várják a 20 férõ-
helyes, korábban óvodai
funkciót ellátó épületrész-
ben.

A Budapesten egyedül-
álló lehetõség eddig a
Solymár és a Szérûskert ut-
cai bölcsõdék mellett mû-
ködõ játszócsoportokban
volt, most már azonban az
önkormányzat 2,5 millió
forintos támogatásának kö-
szönhetõen harmadikként
a Víziorgona utca 1. szám
alatt is van. A másik két
csoporthoz hasonlóan, itt is
képzett gondozónõ várja
hasznos idõtöltésre a kicsi-
ket és szüleiket.

Újra van játszócsoport 
a Víziorgona utcai bölcsõdében

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Képes összeállításunkban azokat a fejlesztéseket mu-
tatjuk be, melyek az elmúlt idõszakban önkormányzati
beruházásban valósultak meg.

Fejlesztések önkormányzati beruházásban

A Fõ téren és környékén összesen 30 öntöttvas és fa kom-
binációjú új pad szolgálja a téren áthaladók pihenését. Az
utcabútorok hangulatukban jól illeszkednek a környeze-
tükhöz, és lopás ellen is védettek. Békásmegyeren
ugyancsak új padokat helyezett ki az önkormányzat

ÚTFELÚJÍTÁS, ÚTÉPÍTÉS. Megújult az aszfaltszõnyeg a Laktanya utcában és a Remete-
hegyi úton

A városrészben több helyütt bõvítették a parkolóhelyek számát, így a Laktanya utcá-
ban is

ÚJ JÁTSZÓTEREK. A kisgyermekes szülõk érdekében
nagyszabású játszótér rekonstrukció zajlott önkormány-
zati beruházásban a kerületben. A korábbinál is nagyobb
hangsúlyt fektettek a gyermekek biztonságára, ezért le-
cserélték a nem szabványos játszóeszközöket, illetve a
parkok berendezéseit. (Képünkön: új játszótér a Hímzõ-
Boglár-Pünkösdfürdõ utcánál.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Kerületi Lakosok !

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata -
pártoktól független - kedvezményes bur-
gonyavásárlási akciót rendez. 

Vásárlásra jogosultak: 1. a kerületben ál-
landó bejelentett lakcímmel rendelkezõ,
havi 95.000 forint alatti nyugdíjban
részesülõ nyugdíjasok;
2. az önkormányzat által megállapított 
• rendszeres szociális ellátásban (rendszeres
szociális segélyben; idõskorúak járadéká-
ban; ápolási díjban) részesülõ személyek;
• rendelkezésre állási támogatásban része-
sülõ, illetõleg a közfoglalkoztatásban
résztvevõ személyek, valamint a
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre, illetõleg kiegészítõ gyermekvédel-
mi támogatásra jogosult családok (csalá-
donként 1 zsák).

A vásárolható mennyiség: 1 zsák (18
kg/fõ), melynek vételára 300 forint.
A jogosultság igazolása: az akcióban való
részvételi jogosultságot  

• a nyugdíjasok a szeptemberi nyugdíjszel-
vény, vagy banki átutalás esetén átutalási
bizonylat + a személyi igazolvány és a lak-
címet igazoló okirat bemutatásával;
• a rendszeres szociális ellátásban és ren-
delkezésre állási támogatásban részesülõk
a szeptember havi postai utalás szelvénye
vagy banki átutalási bizonylat (a közfoglal-
koztatásban részt vevõk a munkaszerzõ-
dés) és személyi igazolvány bemutatásával;
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre, illetõleg kiegészítõ gyermekvé-
delmi támogatásra jogosult családok a jo-
gosultságot megállapító határozat bemuta-
tásával igazolhatják. 
Az átvételt aláírással kell igazolni.
Elõre elkészített listákat az osztás helyszí-
nein nem fogadnak el! 

Az akció idõpontja: 2010. október 14. és
15. (csütörtök-péntek), naponta 7-tõl 17
óráig, illetõleg ameddig a készlet tart.

Az akció helyszínei 
• Csobánka téri szakorvosi rendelõintézet és
a Veres Péter Gimnázium közötti parkoló.

• Óbudai Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat (Kelta utca 5.)
• Csillaghegyi Kulturális Központ (Mátyás
király út 13-15.)
• Római tér.
• Pethe Ferenc tér mellett, a Kaszásdûlõ ut-
ca 5-11. számú ház nyugati oldalán lévõ
parkoló.
• Krúdy Gyula Általános Iskola (Gyógy-
szergyár utca 28.)
• Raktár utca-Vihar utca közötti parkoló.
• Kiskorona utca 3. számú ház melletti par-
koló.
• az Árpád Gimnázium udvara (Szõlõ utca
2.). 
Minden helyszínhez utcajegyzékben meg-
határozott körzetek tartoznak, melyek a
helyszínen megtekinthetõk.

A jogosultak csak a lakcímük szerinti
körzetben vásárolhatnak burgonyát.

A burgonyaosztás helyszíneinek területét
kérjük a gépkocsik által szabadon hagyni.

Bús Balázs 
polgármester

Ingyenes testedzésre nyílik lehetõségük az egészségükkel törõdõ polgároknak az ország
elsõ kültéri fitness parkjában, a Harrer Pál utcai Általános Iskola mögötti zöld területen

Október 14-én és 15-én kilenc helyszínen

Kedvezményes burgonyavásár

A napokban adták át a felújított „dühöngõt” a Kiscelli
utca sarkán

Árnyékoló, esõvédõ pagoda a Bárczi óvodában

MÛFÜVES FUTBALLPÁLYÁK. Az egészséges életmódot, betegségmegelõzést tartotta szem
elõtt Óbuda-Békásmegyer vezetése akkor is, mikor a mûfüves futballpályák kialakítása mel-
lett döntött: a városrészben van a legtöbb mûfüves pálya és a legnagyobb utánpótlás nevelés
is. A közelmúltban adták át a Zápor utcai intézményben, a Bárczi Géza utcai iskolában, a Csil-
laghegyi és az Elsõ Óbudai Általános Iskolában a mûfüves focipályát az OLLÉ-programban 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltek a III. kerületben 

Halász Katalin (könyvtáros-mûvelõdés-
szervezõ)

Szolnokon születtem
1962-ben. A III. kerület-
ben 1977 óta lakom. Itt
jártam gimnáziumba és
egy ideig itt is dolgoz-
tam. Két középiskolás lá-
nyom van. A legutóbbi években a Görög Or-
szágos Önkormányzat könyvtárát vezettem,
majd annak megszüntetése óta a Magyar
Mûvelõdési Intézetben dolgozom, mint
nemzetiségi referens. 1998-2002 között kép-
viselõ, 2002-2003-ig elnök, majd 2006-
2010 között alelnök voltam a III. kerületi
Görög Kisebbségi Önkormányzatban.

Továbbra is elsõdleges feladatomnak te-
kintem a fiatalok bevonását közösségünk
életébe, görög identitásuk erõsítését, az
anyanyelv elsajátíttatását. Utánpótlás nélkül
nem lehet egyetlen kisebbségnek sem jövõ-
je. (Jelölõ szervezet: Görög Ifjúsági Egyesü-
let.)

Dimopulos Lázárosz (vállalkozó)
Hosszú évek óta élek

a III. kerületben. Fiatal
korom óta aktívan részt
veszek a görög közösség
életében. 2002-2006-ig
tagja, majd 2006-2010
között elnöke voltam a
III. kerületi Görög Kisebbségi Önkormány-
zatnak. A kerületi görög közösség igen aktív,
mutatja ezt a korábbi választásokon résztve-
võk aránya, valamint rendezvényeinken,
programjainkon megjelenõk száma. Az ön-
kormányzat feladata - így az én célom is -
ennek a közösségnek megtartása, érdekei-
nek képviselete. (Jelölõ szervezet: Magyar-
országi Görögök Kulturális Egyesület.)

Abonyiné Kosztudisz Niki (nívódíjas
iparmûvész)

1964-ben születtem,
az Iparmûvészeti Fõis-
kolán végeztem tanulmá-
nyaimat. A görög nyelvet
anyanyelvi szinten be-
szélem görög szüleim-
nek köszönhetõen. Dolgoztam a Magyar
Rádió görög szekciójában több éven ke-
resztül. Nyolc éven át voltam a III. kerüle-
ti Görög Kisebbségi Önkormányzat képvi-
selõje. Sok munkával segítettem, hogy a
kerületi görögök minél több, jól szervezett
programon vehessenek részt. A Magyaror-
szágon élõ görögök életkörülményei, lehe-
tõségei, és érdekeinek képviselete is
ugyanolyan fontos számomra, mint a szü-
leimnek volt. (Jelölõ szervezet: Görög If-
júsági Egyesület.)

Csernai Alexandrosz (szakács)
1978-ban születtem, 10

éves koromig Beloiannisz-
ban, a görög faluban ne-
velkedtem. Kilenc éve élek
Óbudán, és jelenleg itt is
dolgozom. Édesanyám gö-
rög, édesapám magyar, de
én mindig is görögnek vallottam magam.
Nõs vagyok, van egy 4 éves kislányom,
Athina. Alapító tagja vagyok a Helidonaki
Görög Hagyományõrzõ Gyermek- és Ifjúsá-
gi Táncegyüttesnek és a Görög Ifjúsági
Egyesületnek. 2002-2010 között képviselõ
voltam az Újbudai Görög Önkormányzat-
ban. Célom egy összetartó magyarországi
görög közösség megteremtése. (Jelölõ szer-
vezet: Görög Ifjúsági Egyesület.)

A jelöltek mindannyian a III. kerületben
élnek.

Görög kisebbségi képviselõjelöltek
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Független képviselõjelöltek
12. számú választókerület

Korányi József (Független) 
32 éves, kétgyermekes apuka vagyok, születésem óta élek a

békásmegyeri Ófaluban, családom pedig már négy generáció
óta. Rengeteg ismerõssel, baráttal körülvéve. Mondanom sem
kell, elég jól ismerem a környéket, a lakótelepet is beleértve.
Tisztában vagyok a környék összes problémájával és szeretnék
minél elõbb megoldást találni mindenre. Hogy mik ezek? Az
Ófalu egyes részei a mai napig nincsenek közmûvesítve (se víz, se csatorna).
Esõzéskor az Árok utcában az úttesten, a Kõbánya utcában pedig a kertekben,
pincékben csordogál a víz. A környezõ erdõket sokan szemétlerakónak használ-
ják. A hegyen egyre több az illegális lakás-foglaló. Az iskolák, óvodák környé-
kén, a panelházak között autóverseny zajlik, veszélyeztetve gyermekeinket, szü-
leinket.

Sikerült idõközben jó kapcsolatot kialakítanom a helyi szervekkel, és tevé-
keny részt vállalok a környék parkosításában, gondozásában is. Én nem akarok
mást, csak rendet, tisztaságot és biztonságban tudni a családomat. Az önét is.

14. számú választókerület
Szabó Béláné (Független)

2002 óta élek Békásmegyeren. Családban élek és már egy

gyönyörû unokám van. Fogékony vagyok az emberek problémá-

ira, ezért már az elõzõ lakhelyemen is közös képviselõ voltam,

ideköltözésemtõl fogva pedig a lakóházamban a számvizsgáló

bizottság tagja vagyok. Úgy gondolom, hogy a közért független

képviselõként tudom a legtöbbet tenni. Ígérem, hogy mindent

megteszek azért, hogy az idõsek és fiatalok problémáinak megoldását elõbbre vi-

gyem. Az iskolákban, óvodákban és bölcsõdékben a gyermekek elhelyezésében

kívánok segítséget nyújtani. Támogatom a vállalkozói piac fennmaradását és a

kisvállalkozások fejlõdését, a helyi vállalkozások érdekeinek szem elõtt tartása

mellett. Szorgalmazom továbbá Békásmegyer úthálózatának, sétányainak felújí-

tását, korszerûsítését. Független képviselõként el tudom kerülni a helyi politikai

csatározásokat, így figyelmemet a fenti témáknak tudom szentelni.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A szavazókörök címeinek változásáról a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásáról szóló, 2010. évi L. törvény 5. § (2) be-
kezdés d. pontja alapján, Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer
egyéni választókerületeinek száma 21-rõl 16-ra csökkent.
A változás eredményeként a szavazóköröket is felülvizsgálták, számuk a
korábbi 129-rõl 120-ra módosult.
Mindezek alapján, arra kérjük a tisztelt választópolgárokat, mielõtt sza-
vazni indulnak a 2010. október 3-ra kitûzött önkormányzati választáson,
feltétlenül ellenõrizzék, hogy a választók névjegyzékébe történõ felvétel-
rõl szóló értesítõjükön melyik intézmény szerepel a szavazókör címeként.

Helyi Választási Iroda

Tisztelt német nemzetiségû választópolgárok! Egyesületünk az elmúlt
16 év során jelentõs részt vállalt és vállal ma is Óbuda-Békásmegyer né-
met nemzetiségi hagyományainak ápolásában, valamint a még meglévõ
sváb értékek megõrzésében, melynek elismeréseként idén egyesületünk
nyerte el „Az év civil szervezete” megtisztelõ címet.
Kérjük, szavazataikkal támogassák a „Braunhaxler” Egyesület jelöltjeit a
2010. október 3-i önkormányzati választásokon! Jelöltjeink: dr. Aradi
Istvánné, dr. Mercz László, Neubrandt Istvánné és Tauner Tibor.
Figyelem, idén csökken a képviselõk száma, ezért csak 4 jelöltet lehet tá-
mogatni! Köszönjük.

„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat 
Ápoló Közhasznú Egyesület

21 helyett 16 egyéni választókerület Óbuda-Békásmegyeren

Tisztelt szerb nemzetiségû választópolgárok! A Szerb Fórum Egyesü-
let, melynek alapszabályban rögzített célja a szerb kisebbség képvisele-
te, egyesületi  és az elõzõ ciklusban megválasztott jelöltjei önkormányza-
ti tevékenységének köszönhetõen jelentõsen segítette a szerb kultúra
ápolását és megismertetését, a szerb nyelvû oktatást és kiadói munkát.
Kérjük szavazataikkal támogassák eddig is odaadóan  dolgozó  jelöltjein-
ket a 2010. október 3-i választásokon Jelöltjeink: dr. Lásztity Radomir, dr.
Cicic Natália, dr. Lásztity Nikola és Deján Cicic.

Srpski Forum Egyesület (Udruzenje Srpski Forum)  
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A Budapesti Német Óvoda 
és Iskolaegyesület képviselõjelöltjei
Kedves Barátaink, kedves Pedagógusok és Szülõk!
Tisztelettel kérjük, hogy október 3-án menjenek el
megválasztani az új Német Kisebbségi Önkor-
mányzat jelöltjeit, és kérjük, hogy a Német Óvoda
és Iskolaegyesület jelöltjeire adják le szavazataikat!
Mindezt azért, hogy az Elsõ Óbudai Általános Isko-
lában és Békásmegyeren, a Medgyessy iskolában
folytathassuk a német oktatás és nevelés területén
a több mint tíz éve tartó, eredményes munkát. Te-
gyük lehetõvé gyermekeink német táborozásban,
vízitúrákon való részvételét, bel- és külföldön. To-
vábbra is színvonalas képzési és továbbképzõ
programokat nyújthassunk a pedagógusoknak, itt-
hon és külföldön.
A Német Óvoda és Iskolaegyesület jelöltjei : Baár
Sándor és Dávid Jánosné (Békásmegyer), dr.
Havassyné Csontos Katalin és Molnárné Csányi
Anna (Óbuda).

Budapesti Német Óvoda és Iskolaegyesület

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Nem-
zeti Erõforrás Minisztériummal együttmû-
ködve a 2011. évre kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot.

A z „A” típusú pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó

lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidõn belül, teljes ide-
jû (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzett-

séget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy fel-
sõfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az ön-
kormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos szociá-
lis helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik: a 2010/2011-es tanévben utolsó
éves, érettségi elõtt álló középiskolá-
sok; vagy felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012-es tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében tel-

jes idejû (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezõ
alapképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. 

Pályázati idõszak: 2010. október 1. -
2010. október 29.

További információ a pályázati csomag-
ban. Pályázati csomag letölthetõ:
www.obuda.hu

Személyesen átvehetõ az önkormányzat
ügyfélszolgálati irodájában (Harrer Pál
utca 2.). További információ a 437-8650-
es telefonszámon kérhetõ. 

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bizottsági elnökök az elmúlt négy évrõl
A választások közeledtével arra kértük a képviselõ-testület szakbizottsá-

gainak elnökeit, értékeljék az elmúlt négy évben végzett munkát. 

Menczer Erzsébet (Polgári-frakció), az oktatási bizottság elnöke:
- A legfontosabb, ami az elmúlt négy évet jellemezte, hogy

minden döntést szakmai alapon hoztunk meg. A gyerekek ér-
deke volt az egyetlen, amit figyelembe vettünk. 

Kerületünkben nem zártunk be iskolát és nem bocsátottunk
el pedagógusokat. Mindhárom gimnáziumunkat, Árpád,
Óbudai, Veres Péter, megtartottuk kerületi hatáskörben, tehát
nem adtuk át fõvárosi kezelésbe, ahogy ezt sok más kerület-
ben anyagi okokból kénytelenek voltak megtenni.

A Tímár utcai iskolát összevontuk a Váradi utcai Nagy
László Általános Iskolával, így meghagytuk a két intézmény
önálló profilját, majd átköltöztettük az iskolát a Tímár utcai épületbõl a Zápor
utcai megüresedett iskolaépületbe, s az összevont iskoláknak ez lett a fõ helye,
a Váradi utcai iskola pedig a tagintézménye. Ettõl a tanévtõl kezdve pedig két-
tannyelvû oktatást is választhatnak a szülõk. Régóta problémát jelentett, hogy a
Százszorszép Óvodából csak a Krúdy Általános Iskolába mehettek tovább a
gyerekek, ha folytatni akarták az oviban megkezdett nyelvtanulást. Ezentúl te-
hát már két hely közül is választhatnak. 

A Zápor utcai iskolában korábban megszüntettük a gimnáziumi képzést, s
kezdeményezésükre átadtuk a mûködtetését, közoktatási megállapodás kereté-
ben, egy alapítványnak, majd az intézményt átköltöztettük az évek óta üresen
álló Vihar utcai iskolaépületbe, ahol jelenleg is folyik az oktatás.

Az utóbbi négy évben közel 300-zal több óvodai férõhelyet alakítottunk ki.
Folyamatosan nõ az igény az óvodai elhelyezésre, hiszen egyre többen kényte-
lenek visszamenni dolgozni. 

A nagy sikerrel megrendezett Egészségolimpián arra is lehetõség nyílt, hogy
feltérképezzük a gyerekek egészségi állapotát, erõnlétét. Az adatok elemzése
után pedig látni fogjuk, hogy milyen irányban kell továbblépnünk annak érde-
kében, hogy megõrizzük egészségüket, illetve növeljük erõnlétüket. Az egész-
séges életmódra nevelés érdekében az iskolákban reform büféket mûködtetünk. 

Török Ferenc (Polgári-frakció), a sport bizottság elnöke:
- Az önkormányzat sokat tett a kerület sportjáért. A ciklus

elején a sportingatlanokat egyetlen szervezet kezelésébe ad-
ta, az így létrehozott Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit
Kft. egységes rendszerben mûködteti az intézményeket. A
kft-hez tartozik többek között a TUE-pálya, a Barátság Park,
a sóstói tábor, a tatai vendégház, a Rozgonyi Piroska utcai
vendégház és a csúcshegyi turistaház is, továbbá a nemrég
épített mûfüves pályák is. A társaság gondoskodik ezek mû-
ködtetésérõl, karbantartásáról. A pályák látogatottsága még
nem mindenhol kielégítõ. Van, ahol telt házzal mûködnek, de van, ahol még hé-
zagos a kihasználtság. Megfelelõ szervezéssel azonban ez javítható.

A korábbi gyakorlat az volt, hogy az önkormányzat évi 40-50 millió forinttal
támogatta a civil és a sport szervezeteket, igazolt sportolói létszám és a verseny
eredmények  ismeretében. Az érintettek részérõl a támogatásnak ez a formája
nagyfokú elégedetlenséget váltott ki. Idén változtattunk, az önkormányzat pá-
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lyázat útján juttatja el  a támogatást. Úgy tûnik, ez jobb megoldás,
mert így tevékenységet finanszírozunk és nemcsak szervezeteket.
A pénzek odaítélésénél fontos szempont az utánpótlás nevelés. 

A futball továbbra is a legnépszerûbb sport a kerületben, de
nyomában van a kosárlabda, az NB I osztályú Kaszások a legna-
gyobb kerületi sportegyesület, és a nõi  kézilabda is.  A verseny-
sportok közül figyelmet érdemel még az aerobik, a ritmikus sport-
gimnasztika és a dzsúdó. Mint ismeretes, a hagyományos vízi-
sportok mellett megjelent a kerületben a sárkányhajó, ennek a ki-
váló csapatépítõ sportnak szép jövõt jósolok. 

Egy télen-nyáron üzemelõ mûjégpályája is van a kerületben, és
úgy látszik, magára talált a kerület egykor volt siker sportja, a ví-
vás is. 

Csikósné Mányi Júlia (Polgári-frakció), a
civil és kisebbségi bizottság elnöke:

- Bizottságunk két éve mûködik önállóan,
korábban a sportügyek is ide tartoztak. Legfon-
tosabb feladatunk, hogy a kerületben mûködõ
több mint 200 civil szervezetet megismertes-
sük egymással és természetesen a lakossággal.
Hagyományteremtõ céllal megszerveztük a Ci-
vil és Kisebbségi Napot, melynek nagy sikere
van az emberek körében. Havi rendszeresség-
gel szervezünk civil fórumot, melyen a civil szervezetek minden-
napi mûködését érintõ kérdéseket vitatjuk meg. Az obuda.hu ol-
dalon mûködtetünk egy külön civil oldalt, és létrehoztunk egy ci-
vil levelezõrendszert is a könnyebb és gyorsabb információáram-
lás érdekében. A jövõ évtõl pedig megteremtjük a lehetõségét an-
nak, hogy a szervezetek elektronikus úton is benyújthassák pályá-
zataikat az önkormányzathoz. 

Tavaly év elején kiadtuk a kerületi civil szervezeteket bemuta-
tó könyvet, melybõl mindenki képet kaphat arról, melyik szerve-
zet mivel foglalkozik és hol található, ha személyesen is fel sze-
retné vele venni a kapcsolatot. Külön civil rendeletet alkotott az
önkormányzat, melyben meghatározta az egységes pályáztatási
rendszert. Évente kétszer pályázaton nyerhetnek pénzt a szerveze-
tek a mindennapi mûködésükhöz. A kétszer 15 millió forintos ke-
retbõl egy-egy szervezet akár 500 ezer forinthoz is hozzájuthat.

Debreczeny István (Polgári-frakció), a tu-
lajdonosi és közbeszerzési bizottság elnöke:

- Az önkormányzat a közbeszerzésekre pályá-
zatot ír ki. Az elmúlt négy évben a pályázatok
értéke meghaladta a 10 milliárd forintot. Elbírá-
lásukkor mindenki meg volt elégedve, hiszen
egyetlen döntésünket sem támadta meg senki. A
bizottság tevékenységével az önkormányzat
gyarapodását szolgálta. Az ingatlanfejlesztéssel
kapcsolatos döntéseink nyomán a kerület az el-
következõ években is megfelelõ bevételekhez juthat.

A bizottság 50 millió forintos értékhatárig dönthet saját hatás-
körben, e fölött már csak a képviselõ-testületnek van joga dönte-
ni. Az önkormányzati tulajdonú helyiségek tartós használatba
adásáról, közterület-használatról, bírságokról, ingatlancserékrõl, -
értékesítésrõl és -vásárlásról, közterületi szabályozásról, piacok
mûködtetésérõl határoztunk. Mivel a gazdasági válság miatt mos-
tanában igen nehéz ingatlanokat eladni, inkább csak elõkészítet-
tük az eladásra szánt ingatlanokat. Ár alatt nem ad el semmit az
önkormányzat, inkább megvárjuk, amíg magához tér az ingatlan-
piac. Minden évben a testületnek javasoljuk az ingatlanhasznosí-
tási irányelvek elfogadását, melynek figyelembevételével végez-
hettük munkánkat.  Az elmúlt évben rendeztük az önkormányzati
tulajdonú Celer Kft. telephelyét, értékesítésre elõkészítettük  a
Szent István úton és a Saroglya utcában található telkeket, ugyan-
ez a helyzet az iskola összevonások után megüresedett Tímár ut-
cai épülettel, melybõl az övezeti besorolásnak megfelelõen elõbb-
utóbb irodaház lehet. 

Viszont sikerült értékesíteni több nagyértékû ingatlant, mint
például a Bécsi úti volt orosz laktanya területét, melyet eddig csak

bérelt az egyetem. A kerületben elõkészített területek hasznosítá-
sával jelentõs építményadó és iparûzési adó bevétele származhat
az önkormányzatnak.

A Duna-part rendezésében és a szükséges gát megépítésében
sajnos még mindig nem jutott elõrébb a kerület. Ennek fõként az
az oka, hogy ez a terület nem a III. kerületi Önkormányzat tulaj-
dona, hanem a fõvárosé, csakúgy, mint a három nagy strand, a ró-
mai, a pünkösdfürdõi és a csillaghegyi. A bizottság munkájáról
minden évben beszámoló készült, melyet a testület minden évben
elfogadott, jónak ítélve a bizottság munkáját.

Hoffman Iván (SZDSZ-frakció), a vagyon-
nyilatkozatokat kezelõ bizottság elnöke:

- Mint ismeretes, a Parlament nyolc évvel
ezelõtt szabályozta a képviselõk vagyonának
nyilvántartását. Akkor meghatározta, hogy
nemcsak az országgyûlési, de az önkormány-
zati képviselõknek is nyilatkozniuk kell ebben
a kérdésben. Sõt, nemcsak a képviselõknek, de
a velük egy háztartásban élõ családtagoknak is
kötelezõ vagyonnyilatkozatot tenni.

Ennek megfelelõen az önkormányzatok is külön szabályzatot
készítettek a vagyonnyilatkozatok kezelésének módjáról. 

A mindenkori választásokat követõen a mandátumot elnyert
személyeknek 30 napon belül el kell készíteniük nyilatkozatukat.
Ha ezt elmulasztják, akkor nem vehetnek részt az önkormányzat
munkájában, nem szavazhatnak a felmerülõ kérdésekben, sõt fi-
zetésre sem jogosultak. A bizottságnak tehát elsõ körben ennek a
30 napos határidõnek a betartását kell ellenõriznie. Ezt követõen
minden évben újra nyilatkozniuk kell a képviselõknek anyagi
helyzetükrõl. Mandátumuk lejártát követõen egyébként még há-
rom évig õrizzük a vagyonnyilatkozatokat, a családtagokét azon-
ban visszaadjuk a négy éves ciklus lejártakor. 

A választók betekinthetnek ezekbe az iratokba, de csak szigorú
szabályok között. Tehát kizárólag a jegyzõ által kijelölt idõpont-
ban és helyszínen olvashatják el a nyilatkozatokat - egyszerre
mindig csak egyet -, az azokat kezelõ bizottság három tagjának a
jelenlétében, de nem vihetik el és fénymásolatot sem készíthetnek
róla. Az elmúlt négy évben mindössze két-három érdeklõdõ je-
lentkezett, hogy megnézné egyik-másik képviselõ vagyonnyilat-
kozatát. Ám, a betekintés után nem volt folytatás, nyilván, meg-
nyugtató volt számukra, amit láttak, így nem kellett továbblépni-
ük az ügyben. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy a kerületben az
elmúlt idõszakban nem tapasztaltunk kirívóan nagy vagyongyara-
podást, amely bármilyen visszaélésre utalt volna.

Kelemen Viktória (Polgári-frakció), a szo-
ciális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke:

- A mai gazdasági helyzetben talán a legfonto-
sabb feladatai ennek a bizottságnak vannak. Még
2007-ben lakáskoncepciót dolgoztunk ki, mely
meghatározza a szociális alapokon nyugvó bér-
beadás rendjét. Meghatároztuk a szociális lakbér
és a lakbértámogatás mértékét és a jogosultság
elbírálásának rendjét. Keressük újabb bérlakások
építésének lehetõségeit, mert úgy látjuk, hogy
erre egyre nagyobb igény van. Az évente minimum háromszor kiírt
lakáspályázatra több száz pályázat érkezik, miközben alkalmanként
csak 10-12 lakást áll módunkban meghirdetni. A gazdasági válság
kitörésekor úgynevezett krízis lakáskeretet hoztunk létre azok szá-
mára, akik nem tudják fizetni a lakáshiteleiket. Öt lakást tartunk fent
a számukra, melyekben átmeneti jelleggel élhetnek, amíg meg nem
oldódnak a problémáik. De természetesen a megelõzésben is segí-
tünk a nehéz helyzetbe jutott családoknak. Egymillió forintra emel-
tük azt a keretet, amelybõl kifizetjük a szolgáltatókkal szemben
fennálló tartozásukat. Persze, szigorú feltételeknek kell megfelelni-
ük azoknak, akik megkapják a támogatást. 

Ami a szociális ügyeket illeti, immár hagyományai vannak a
burgonyaosztásnak: idén is 20 ezer zsákkal juttatunk a rászoruló
nyugdíjasoknak. De tavaly óta a Baptista Szeretetszolgálattal kö-
zösen tartós élelmiszerrel is segítünk 5 ezer családot. Továbbá 20-
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20 férõhellyel bõvítettük a Víziorgona és a Kelta utcai bölcsõdét.
2006-ban létrehoztuk a RING-et, a Reintegrációs Ifjúságnevelési
Gócpontot, két évvel késõbb pedig a Gyerekek Átmeneti Ottho-
nát, ahol 12, krízishelyzetbe került gyereket tudunk elhelyezni. A
Derûs Alkony Idõsek Gondozóházát hét férõhellyel bõvítettük. 

Kemény Krisztina (Polgári-frakció), a kul-
turális és turisztikai bizottság elnöke:

- Az elmúlt négy év látványos változásokat
hozott a kerület kulturális életében. Jelentõs
elõrelépésnek számít, hogy szervezetileg ösz-
szevontuk a csillaghegyi, a békásmegyeri kö-
zösségi házat és az óbudai mûvelõdési köz-
pontot, melyek így egy vezetés alatt Óbudai
Kulturális Központ néven mûködnek tovább.
Ezzel sikerült elérnünk, hogy egységes elvek
alapján szülessenek a programok, megfelelõ ütemezéssel, ponto-
sabb tervezéssel. Az eredmény már látszik is: színesebb program
kínálat és növekvõ látogatói létszám jellemzi az eseményeket. A
Platán Könyvtár és az Óbudai Múzeum összevonásával létrehoz-
tuk az Óbudai Múzeum és Könyvtárat, melynek múzeumi részle-
ge nem csak tartalmilag, de külsõleg is megújult. 

Saját zenekarral is büszkélkedhetünk, mivel közszolgáltatási
megállapodást kötött az önkormányzat az Óbudai Danubius Zene-
karral, akik állandó résztvevõi a kerületi rendezvényeknek.

Hagyományos nagyrendezvényünk az Óbudai Nyár, mely évrõl
évre szélesebb választékot kínál az érdeklõdõknek. A Kerület Napja
szintén nagyszabású rendezvénysorozatunk, melyen minden évben
átadjuk az Óbuda Kultúrájáért-díjat és az Óbuda Díszpolgára címet.
S hogy ne csak nyáron legyenek programok adventi rendezvénysoro-
zatot is szervezünk: a Fõ téren jégpálya és adventi vásár várja az ér-
deklõdõket. Ez a program az igazi békebeli Óbuda hangulatát idézi. 

A bizottság feladatai közé tartozik a szobrok felállítása és az emlék-
táblák elhelyezése. Az utóbbi idõkben a Katyni mészárlásra emlékez-
tetõ táblát helyeztünk el az Árpád Gimnázium falán  a Magyar-
Lengyel Barátság Napja alkalmából, illetve Kerényi Grácia mûfordí-
tó emlékére avattunk táblát a Fõ téren. Bonfini elõtt szintén emléktáb-
lával tisztelegtünk, mely a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom fa-
lán látható. A Harrer Pál utcában pedig felállítottuk a névadó szobrát. 

Tavaly a Kazinczy emlékévben novellaíró pályázatot, illetve
„Az én Óbudám” címmel fotópályázatot írtunk ki.

A turizmus fejlesztése érdekében turisztikai koncepciót dolgo-
zott ki a kerület. Ezt szolgálja az a kiadvány is, melyet „Város a
városban” címmel jelentettünk meg tízezer magyar és tízezer an-
gol nyelvû példányban. Ebbõl bárki tájékozódhat a kerület ide-
genforgalmi nevezetességeirõl, emlékhelyeirõl, éttermeirõl, kul-
turális intézményeirõl. 

Laczkó Szilvia (Polgári-frakció), az egész-
ségügyi bizottság elnöke:

- Bizottságunk fõ feladata a kerületben élõk
egészségének megõrzése, illetve gyógyításuk
minél szélesebb körû megszervezése. Az eltelt
négy évben összesen 16 fogorvosi, gyermekor-
vosi és háziorvosi praxis eladásában segédkez-
tünk, részt vettünk a beérkezõ pályázatok elbí-
rálásában, a végsõ döntés elõkészítésében.
Minden évben elfogadtuk a Szent Margit Non-
profit Kft. - melyhez a Vörösvári úti és a Csobánka téri szakrende-
lõ tartozik - üzleti tervét és a gazdálkodásáról készült beszámolóit.
A ciklus elsõ két évében az önkormányzat eszközpályázatot írt ki az
orvosoknak rendelõik felszereltségének javítására. Igyekeztünk
minden igényt kielégíteni: a kétmillió forintos keretbõl számos ren-
delõt sikerült komfortosabbá varázsolni. Az összegek felhasználá-
sát minden esetben ellenõriztük és szerencsére, egyetlen visszaélést
sem tapasztaltunk, mindenki rendben elszámolt a kapott pénzzel.

Folyamatos feladatot jelent bizottságunk számára az Óbudai
Egészségolimpia rendezvénysorozatának nyomon követése.

Természetesen váratlan helyzetek is adódtak. Ilyen volt például
a H1N1-vírus terjedése, mellyel kapcsolatban az ÁNTSZ-szel
szorosan együttmûködve jártunk el.

Mihalik Zoltán (Független képviselõcso-
port), a városfejlesztési, környezetvédelmi és
közbiztonsági bizottság elnöke:

- Az egyik és talán a legjelentõsebb eredmé-
nyünk az úgynevezett Északi Városkapu pro-
jekt szabályozása, melyhez egy több mint 6
milliárd forintos városfejlesztési megállapo-
dást sikerült megkötnünk. A fejlesztési terület
Békásmegyer északi részén található. Többek
között egy új HÉV-megállót, egy régen várt
P+R parkolót és kereskedelmi létesítményeket tervez oda a beru-
házó, aki környezetbarát technológiák alkalmazásával valósítja
meg a fejlesztést.

Elkészült és jóváhagyásra került egy új szabályozási terv az új-
laki terület átalakítására is. Ennek révén a beruházó átépítheti az
Új Udvar Bevásárlóközpontot, megújul a Kolosy tér és környéke,
valószínûleg a buszvégállomást is áthelyezik. Mivel ez az építke-
zés az itt lakókat széles körben érinti, a szükséges lakossági
egyeztetéseket több körben kellett lefolytatnunk. 

A 10-es út nyomvonalának véglegesítésében is sikerült elõbbre
lépnünk. Hasonló a helyzet az M0-ás nyomvonalával, melyet
ugyan már a ciklus elején teljes konszenzussal sikerült véglegesí-
teni, de pénz hiányában még mindig nem kezdõdhetett el építése. 

Szintén régóta nem találunk megoldást a Római kemping ügyé-
re. Mint ismeretes, a tulajdonos szeretné megszüntetni a kempinget
és inkább egy a Graphisoft parkhoz hasonló kutató és fejlesztõ köz-
pontot építene a helyére. A lakosság és a helyi környezetvédõ szer-
vezetek azonban ezt ellenzik, mert ragaszkodnak a jelenlegi zöld te-
rülethez, az értékes növényzethez és a kemping funkcióhoz. Az ön-
kormányzatnak nem volt és jelenleg sem szándéka a zöldterület
csökkentése. A funkcióváltáshoz az önkormányzat engedélye szük-
séges, de amíg nincs megegyezés az ügyben a lakosság és a tulaj-
donos között, addig ezt nem adjuk meg. Ezért a képviselõ-testület
változtatási tilalmat rendelt el - immár második alkalommal -, mely
három évre szól. A jelenleg érvényben levõ tilalom 2012 júniusá-
ban jár le. Reméljük, addig sikerül nyugvópontra jutni az ügyben.

A Gázgyár, a Római-part és a Mocsárosdûlõ fejlesztésének
ügyében sajnos, nem sikerült elõre lépni az elmúlt négy évben
sem. Ezek a területek a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában
vannak, de a III. kerület területén. A politikai akarat hiánya mel-
lett alighanem a pénzhiány is akadályozta a fejlesztéseket.

Pataki Márton (Független képviselõcsoport),
a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke:

- A bizottság elsõdleges feladata - mivel átru-
házott hatáskörökkel nem bír - a költségvetést
érintõ elõterjesztések véleményezése a képvi-
selõ-testület számára. Az elvárható önálló
szakmai, szakpolitikai szempontrendszer ki-
alakítását és következetes képviseletét azonban
a politikai környezet - a jobboldali többség ál-
tal gyakorolt szigorú frakciófegyelem - nem
tette lehetõvé. A pénzügyi terület természetesen a III. kerületben
is a legtöbb vitát kiváltóak közé tartozik. Az egyik oldalon a szû-
külõ és folyamatosan változó központi támogatás, a felélt ingat-
lanvagyon és a rossz ingatlanpiaci helyzet; a másik oldalon az el-
burjánzott intézményrendszer és a hozzá tartozó intézményveze-
tõi lobbi folyamatos feszültséget okozott a költségvetésben. Saj-
nos hosszú távú politikai-pénzügyi koncepcióval, ami egy fenn-
tartható költségvetési pálya kialakításához kellett volna, a város-
vezetés nem rendelkezett, vagy legalábbis nem osztotta meg ve-
lünk. Megítélésem szerint túl pozitívak voltak a várakozások a
kormányváltással kapcsolatban, miközben még mindig nem lehet
tudni, hogy a lényeges kérdésekben - mint a helyi önkormányza-
tok feladatai - vannak-e egyáltalán kiforrott elképzelések. Az ön-
kormányzatok önállóságát és felelõsségteljes mûködését szerin-
tem nagyban elõsegítené, ha a helyi közfeladatok ellátását elsõ-
sorban az itt élõk adójából kellene megoldani. A helyben besze-
dett források területén egyébként a III. kerületben jelentõs fejlõ-
dést sikerült elérni az elmúlt négy évben.   

A bizottsági elnökökkel az interjúkat készítette: Domi Zsuzsa 
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Beruházás – Közlekedés

A z Audi Terminál
koncepció központi

eleme a versenypályák
kanyarívét idézõ félkör,
mely egyedi szögben
csatlakozik a homlokzat-
hoz és az ablakokhoz. Az
épület homlokzatának
ugyancsak összetéveszt-
hetetlenül egyedi megje-
lenést adnak az áttetszõ
felületek, melyekkel a
belsõ terek dinamikája
kívülrõl is érzékelhetõ. A
terminál sajátos, egyedi
karaktert ad az Audi már-
kakereskedéseknek. Az
épület általában több
szintes és változatos for-
májú, így kiválóan alkal-
mazható a városokban ta-
lálható kisebb építési te-
rületeken is.

A terminál-koncepció
másik fontos része,
hogy a márkakereskedés
minden eleme egy lég-

térbe kerüljön, kiemelve
az értékesítés és a szer-
viz szerepét. Ezt célozza
a bemutatott jármûvek
dinamikus elhelyezése
is, ahol ugyancsak az
„Audi félkör” elemei
köszönnek vissza. Az
épület tereinek megosz-
tása, kialakítása optima-
lizálja a mûködési költ-
ségeket is, ami szintén
nem elhanyagolható
szempont. 

Az Audi Centrum Bu-
dapest a Mozaik utcai
Óbudai Autójavító terü-
letén épült mintegy 800
millió forintból - tudtuk
meg Krénusz Ferenctõl,
az Óbudai Autójavító
Kft. ügyvezetõ-igazgató-
jától. A háromszintes
épületegyüttesben helyet
kapott egy 1300 négy-
zetméteres alapterületû
mélygarázs, egy 1200

négyzetméteres értékesí-
tõi szint és egy szintén
1300 négyzetméteres te-
tõparkoló. A parkoló ol-
dalfalai üveglapokból
állnak, sarokfalát pedig -
Audi-dizájn szerint -
fémburkolattal látták el.
A belsõ térben, a bemu-
tatóteremben egyszerre
14-16 autó állítható ki. A
szervizben nyolc modern
szerelõállás, két munka-
felvételi, hat karosszéria
elõkészítõ állás, vala-
mint két ultramodern fé-
nyezõkabin mûködik
elõkészítõ állásokkal. Az
üvegablakokon keresztül
a teljes mûhelyre - mely
összesen további 1200
m2 - rá lehet látni az ügy-
féltérbõl is. 

A tervek szerint 2012-
ig világszerte 300 ilyen
új koncepciójú Audi-
komplexum épül. D. Zs.

Világszínvonalú Audi Centrum Óbudán

Egy korábban történt szivárgás miatt gázvezetéket cseréltek a Kerék utcában

Ünnepséget rendeztek az Újvár utcai CAT OTTHON étter-
mében a Közép-magyarországi Operatív Program „Bent-
lakásos intézmények korszerûsítése” címû, nyertes és
megvalósított pályázat zenés mûsorral egybekötött
zárórendezvényeként

O któber közepétõl a
Kétbükkfa-nyereg

és Pilismarót közti Hoff-
man kunyhói utat vissza-
adja a kerékpárosok
használatába a Pilisi
Parkerdõ Zrt., miután a
nagy nyári viharok jár-
hatatlanná tették, de az
útjavítási munkálatokkal
hamarosan elkészülnek.
Még lesz egy lezárási
idõszak a jövõ évben,
amikor a burkolatot ja-

vítják ki. Várhatóan
ugyanekkor oldják fel a
kerékpáros közlekedés
korlátozását a Pilis-
marót-Királykút közti
erdészeti mûúton is. Je-
lenleg azonban a munka-
végzés miatt még tilos
errefelé a kerékpáros
forgalom. Felhívják a bi-
ciklisták figyelmét, hogy
rájuk is vonatkoznak a
sebesség korlátozások.

Kertész István

Pilisi utak kerékpárosoknak

Várhatóan csak decem-
berben tudja a kivitelezõ
Mh 2009 konzorcium átad-
ni a forgalomnak a felújí-
tás alatt álló Margit hidat.
Az átkelõ teljes felújítását
a kivitelezõ 2011 júniusá-
ra vállalja.

A csúszás amiatt ala-
kult ki a kivitelezõ

szerint, hogy a fõváros
három hónapos késéssel
adta csak át a rekonst-
rukció engedélyeit, emi-
att számos munkafázist

kellett vagy kellett volna
kora õsz helyett a téli
idõjárásban elvégezni.

A Fõpolgármesteri
Hivatal azt közölte,
hogy a kivitelezõ által
felhozott okok egy ré-
szével értenek csak
egyet, ezért a határidõ-
bõl való kicsúszás miatt
kötbért fognak követel-
ni. Az elsõdleges szem-
pont, hogy a 2011 janu-
árjában kezdõdõ soros
EU-elnökségre a híd
használható legyen.

Késõbb lesz kész 
a Margit híd

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

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

Seres Flóra: - Számomra igazán hasznos
volt az elõadás, mert olyan veszélyekre
hívta fel a figyelmet, amit eddig nem tar-
tottam fontosnak. Pél-
dául arra, hogy jobban
vigyázzunk értékeink-
re, ne hagyjuk soha õri-
zetlenül személyes tár-
gyainkat. A tolvajok
éppen az ilyen helyze-
tekre várnak, és már vi-
szik is a táskát, benne
pénztárcával, mobiltelefonnal és egyéb, ér-
tékes holmikkal. 

Szilasi Blanka: - Most döbbentem rá,
milyen fontos az elõvigyázatosság. Az
interneten nem szabad semmilyen szemé-
lyes információt kiad-
ni, mert könnyen visz-
szaélhetnek az adatok-
kal. Szórakozóhelye-
ken, aluljárókban, la-
kótelepen, vagy más
helyeken nagyon kell
figyelni, ha rablás tör-
ténik, azonnal jelenteni
kell a rendõrségnek, ezzel segítjük mun-
kájukat.

Lõcsei Márton: - Engem a drogos esetek
döbbentettek meg. A filmvetítésbõl kiderült,
milyen ártatlan helyzettel kezdõdik és milyen
tragikus véget ér a kábító-
szer kipróbálása. A másik
tanulság, hogy a bûnelkö-
vetõkkel nem szabad
szembeszállni, mert egy
verekedés után sértettbõl
könnyen priuszossá vál-
hat valaki. Ilyen esetben
inkább a rendõrségtõl kell
segítséget kérni.

Kép és szöveg: L. A.

Az utca hangja 
Milyen hasznos ismeretekkel gazdagodtak a rendõrség bûnmegelõzési elõadásán?

Amióta Feró Attila alezre-
dest kinevezték a III. kerüle-
ti Rendõrkapitányság he-
lyettes vezetõjévé, észreve-
hetõ lendületet vett a bûn-
megelõzési tevékenység. A
munkáját igazi hivatásnak
tekintõ ötletgazdag alezre-
des újabb „hadmûvelettel”
kívánja eredményesebbé
tenni a bûnözõk elleni har-
cot. Az általa indított bûn-
megelõzési projekt a 14-18
éves diákoknak nyújt hasz-
nos ismereteket, az elsõ
ilyen elõadást a Raktár utcai
Alternatív Közgazdasági
Gimnáziumban tartották.

Röviden az elõzmény-
rõl: Feró Attila 2008

májusa óta a III. kerületi
Rendõrkapitányság he-
lyettes vezetõje. Elsõ dol-
ga az volt, hogy dr. Markó
Attila ezredessel, rendõr-
kapitánnyal átbeszélték,
mit kellene tenni, hogy ha-
tékonyabb legyen a bûn-
ügyi munka. Két dolgot
tartottak fontosnak. Létre
kell hozni egy értékelõ,
elemzõ csoportot és egy
hatékony bûnmegelõzési
programmal nyitni a la-
kosság felé, hogy ezáltal
kevesebb bûncselekmény
történjen a kerületben. El-
készült a projekt, az ön-

kormányzat finanszíro-
zásával legyártották a
filmeket, megszerezték
a jogdíjat és így elindul-
hatott az új bûnmegelõ-
zési akció. Az 56 film-
ben a legklasszikusabb
bûncselekményeket
dolgozták fel, mind-
egyikben ismertették az
alap bûncselekményt:
hogyan válhat valaki
áldozattá, hogyan lehet-
ne elkerülni és mit kel-
lene tenni az áldozat-
nak annak érdekében,
hogy a legjobban segítse a
rendõrség munkáját.

Amikor az iskola veze-
tõsége felkereste a Rend-
õrkapitányságot, még
csak remélték, hogy Feró
Attila bûnmegelõzésrõl
szóló elõadása sikert fog
aratni. A 8. évfolyamból
60 tanuló két csoportban
hallgatta meg az elõadást,
amely a filmvetítéssel
egybekötve interaktív
foglalkozás formájában
zajlott. A 11 film három
nagyobb témakört érintett.
Az elsõ olyan eseteket
mutatott be, melyekben a
diákok bûncselekmények
áldozatai lehetnek, ezek
hogyan történhettek meg
és hogyan védekezhetnek
ellenük. A másodikban az

internettel és a szoftverek-
kel kapcsolatos esetek,
biztonsági tudnivalók sze-
repeltek, a harmadikban a
kábítószer volt a fõ téma.

Feró Attila elégedet-
ten értékelte a találko-
zót: - Örömmel fogadtam
a megkeresést, hiszen a
diákok fontos célterületet
jelentenek az új projekt
megvalósításában. A 8.
évfolyam részére tartot-
tam elõadásokat, melyek
a filmvetítéssel egybeköt-
ve kellõ érdeklõdés mel-
lett zajlottak. 

Abemutatott 11 film há-
rom fontos témát ölelt fel.
1. Milyen bûncselekmény
áldozatai lehetnek, ezek az
esetek hogyan történhet-
nek meg és hogyan lehet
ezek ellen védekezni. 2.

Internettel és szoftverekkel
kapcsolatos dolgok, védel-
mi, biztonsági tudnivalók
(hogyan védhetõ ki, hogy
valaki ne váljon áldozattá,
illetve hol az a határ, ami
után õ követ el bûncselek-
ményt). 3. Kábítószerrel
kapcsolatos tájékoztató
(milyen veszélyei vannak,
milyen szerek kerülnek
forgalomban, miért nem
szabad hozzájuk nyúlni). 

- Kellemes meglepetést
jelentett számomra a tanu-
lók figyelme, aktivitása.
Látni lehetett, hogy az
egész társaságot megérin-
tették a felvetett témák, a
„kérdezz- felelek” során
nyílt õszinteséggel kérdez-
tek, vagy mondták el véle-
ményüket. Különösen a
kábítószeres téma iránt

volt élénk érdeklõdés,
hiszen a bemutatott film
megrázó képsorai min-
denkihez szóltak. Azt
hiszem, a halállal záró-
dó történet legfontosabb
mondatát sokan egy
életre megjegyezték:
„Nem feltétlenül így
kell végzõdnie annak,
hogy kábítószerezel, de
mindenki, aki így vé-
gezte, az mind könnyû
drogokkal kezdte”. 

Érdekes, arra a kérdé-
semre, hogy miként lehet
ilyen tragédiákat megelõz-
ni, a diákok kivétel nélkül
tudták a választ: figyelni
kell egymásra, lebeszélni a
társat a drog használatáról,
vagy jelenteni az esetet a
tanároknak. Úgy érzem, a
tanulók az interaktív prog-
ram során olyan informá-
ciókhoz jutottak, melyeket
közvetlen családi, vagy ba-
ráti környezetükben hasz-
nosítani tudnak. Ha ez si-
kerrel jár, akkor bûnmeg-
elõzési programunk jól
vizsgázott. A felvilágosí-
tásnak köszönhetõen keve-
sebb lesz a diák érintettség,
a bejelentések segítségével
pedig a rendõrség eredmé-
nyesebben léphet fel a bû-
nözõkkel szemben. 

Lovas Albert 

Új rendõrségi projekt

Bûnmegelõzési elõadás diákoknak
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Egészségügy

L apzártakor érkezett: a
Szent Margit Rendelõinté-

zet Nonprofit Kft., az Óbudai
Orvosklub és a San Marco Ala-
pítvány szeptember 25-én he-
tedik alkalommal rendezte az
Óbudai Orvosnapot, melynek
keretében tartották az Egész-
ségügyi Szakdolgozók III. Tu-
dományos Napját is. A kong-
resszusnak minõsített esemény
témái ezúttal az „áthajlás” ko-
rának betegségei, vagyis az 50
éves kor után lejátszódó testi-
lelki változások voltak. 

Az Óbudai Társaskörben ren-
dezett eseményen Prof. Dr. Szé-
kely Miklós az életkori sajátos-
ságok közül a testsúlyról, a test-
összetételrõl, Prof. Dr. Hunyadi
János a bõrben lejátszódó válto-
zásokról, Prof. Dr. Rihmer Zol-

tán a depresszióról, Dr. Tóth
Károly Sándor szülész-nõ-
gyógyász a változókori nõi
problémákról, Dr. Varga Péter
Pál fõigazgató a korosodó ge-
rincrõl, Henter Izabella diete-
tikus a menopauza megítélésé-
nek paradigmaváltásáról, Deák
Péterné, Benárd Éva és Bár-
sony Zsuzsanna gyógytornász-
ok a testmozgás fontosságáról,
Soltész Adrien szakmai terület-
vezetõ asszisztens és Dr. Suhaj-
da Kornélia osztályvezetõ fõor-
vos pedig az ebben a korban je-
lentkezõ bõrbetegségek kezelési
módjáról tartott elõadást.

A rendezvényt támogatta:
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, Szent Margit Ren-
delõintézet, Grapho-Print Kft.

D. Zs.

Óbudai Orvosnap
az 50 év felettiekrõl

Dr. Gerevich József pszichiáter, addiktológus, neurológus,
pszichoterapeuta, az Addiktológiai Kutató Intézet igazgatója, a
Szociálpszichiátriai Mûhely vezetõje (1982-1986) az általa létre-
hozott Drogmegelõzési Módszertani Központ vezetõje (1988-
2003), a Psychiatria Hungarica felelõs szerkesztõje (1994-2003),
a Pszichiátriai Szakmai Kollégium titkára (1995-2004), a Euro-
pean Addiction Research és a Psychotrope Tanácsadó Testületé-
nek tagja, több addiktológiai mérõeszköz hazai bevezetõje, az
ELTE, a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem oktatója, a Semmelweis Egyetem PhD témavezetõje.

Idén is nagy érdeklõdés mellett rendezték az Anyatej Világnapja alkal-
mából a VI. Óbudai Kisgyermekes Családok Egészségnapját az Óbudai
Kulturális Központban

Az Elsõsegélynyújtás Nemzetközi Világnapját szeptember 11-én tartot-
ták az Óbudai Kulturális Központban. Az egészségügyi szûréseken kívül
volt elsõsegélynyújtó és mentõkutyás bemutató, a gyerekeknek krea-
tív foglalkozásokat szerveztek

Természetgyógyász fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó keddjén, 18 órától Bástyai Frigyes termé-
szetgyógyász tart fórumot a Békásmegyeri Közösségi Házban
(BKH). A „Nyugalmunk érdekében. A relaxáció” címû elõadásra
szeptember 28-án várják az érdeklõdõket. (A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.) 

Pszichológiai szakrendelés 
Dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszichológus rende-
lése a Csobánka téri rendelõintézetben (I. em. 41. sz.) hétfõn 8-
tól 14 óráig, kedden, szerdán, csütörtökön 14-tõl 20 óráig. (Beje-
lentkezés személyesen a 454-7529-es vagy a 454-7500-as tele-
fonszámon.)

Allergológiai rendelés
A Csobánka téri rendelõintézetben minden csütörtökön 14-tõl 20
óráig allergológiai rendelés gyermekeknek és felnõtteknek. Be-
utaló szükséges. Rendel: dr. Söjtöry Hajnalka allergológus szak-
orvos.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az egyik internetes portál munka-
társai vették a fáradságot és
szakemberek segítségével utána-
jártak: mi lehet a különbség az
egyes ásványvizek, illetve a veze-
tékes ivóvíz között a fõvárosban. 

A csapvízbõl öt helyszínen
vettek mintát, köztük a

III. kerületben, emellett tizen-
négy különbözõ ásványvizet
vettek górcsõ alá. A mintákat
szakemberek vizsgálták az or-
szág egyik legjobban felszerelt
laboratóriumában. Az elemzés
többek közt kitért a kémiai
összetételre, illetve arra, akad-e
olyan összetevõ, amibõl az
egészségügyi határértéknél
több van valamelyik vízben. 

Az ásványvizek minden elõ-
írásnak megfeleltek, pedig
vizsgálták az arzén, a kadmi-
um, a króm, a réz, a higany, a
nikkel, az ólom és a cinktartal-
mat is. A csapvizek egy kivéte-
lével szintén mind átmentek az
összes teszten. Az elbukó minta
egy pesti oldalon lévõ, régi épí-
tésû, ólomcsöves házból szár-

mazott. E helyen húsz száza-
lékkal haladta meg az ólomtar-
talom az egészségügyi határér-
téket. Sok múlik tehát a fõveze-
tékrõl leágazó csövek minõsé-
gén. 

Gyógyszertartalom
Budapesten nagyszabású

vizsgálaton ellenõrizték a víz
gyógyszertartalmát is. Ennek
során a Fõvárosi Vízmûvek a
Mûszaki Egyetemmel együtt-
mûködve ellenõrizte a hálóza-
tot. Mint kiderült, a Dunában
valóban megtalálhatók a legis-
mertebb szteroid és nem sztero-
id alapú gyógyszerszármazé-
kok, a vízvezeték-hálózatban
ennek azonban már semmilyen
nyomát nem lelték, pedig ke-
resték a leggyakrabban hasz-
nált gyógyszereket, fogamzás-
gátlókat, fájdalomcsillapítókat.

Az ásványvizek és a vezeté-
kes víz megmérettetésekor, az
összesítésben a legjobb ered-
ményt a III. kerületi csapvíz ér-
te el, maga mögé utasítva a leg-
nívósabb ásványvizeket is. 

✔

A III. kerületi csapvíz a legjobb

A III. kerületbõl is számos, utcán
kóborló kutya kerül a IX. kerületi
ebrendészeti telepre. A Fõvárosi
Közterület-felügyelet által mû-
ködtetett telep honlapja a közel-
múltban megújult, mely nemcsak
az ebtartók számára, hanem az ál-
latbarátoknak is sok újdonságot
és információt tartalmaz. 

A z oldal nem titkoltan a
rossz asszociációkat keltõ

„sintértelep” fogalmával szeret-
ne leszámolni. A kutyák itt na-
gyobb biztonságban vannak,
mint az utcákon, mégis az a cél,
hogy új gazdát találjanak nekik,
mivel a telep sohasem lesz szá-

mukra ideális környezet. A hon-
lapon (www.ebtelep.hu) látha-
tó fényképek segítenek abban,
hogy az állatoknak mielõbb
gazdát találjanak, napra kész, és
pontos információkat közöl az
elkóborolt, elveszett, befogott
és leadott kutyákról. Az örökbe-
adandó kutyák oltási könyvet és
chippet kapnak távozásuk elõtt.

Az oldal segíti az örökbe-
adást, és hozzájárul ahhoz is,
hogy az utcákon ne kóborolja-
nak gazdátlan ebek.

Azoknak a gazdáknak, akik-
nek elszökött a kutyájuk,
ugyancsak érdemes elõször az
Illatos úti telepen érdeklõdniük.

Póráz nélküli kutyafuttatás céljára kijelölt területek
1. Kecske-hegy keleti oldala (megközelíthetõ a Folyondár utca, a

Seregély köz és a Kiscelli utca felõl).
2. Laktanya utcai Katasztrófavédelem Oktatási Központjának dé-

li kerítése, a Duna és a Duna-parti út által határolt terület.
3. Az Újpesti Dózsa Sportteleptõl északra fekvõ, a Duna és a

Duna-parti út által határolt terület.
4. A békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán, az Ezüsthegyi út

kanyarulatánál dél-nyugatra fekvõ terület.
5. A Pusztadombi út és Égetõ utca találkozásától északra fekvõ

terület.
6. A Római úti lakótelep déli oldalán, a Városfal utca és az Arany-

hegyi patak közötti terület.
7. A kaszásdûlõi lakótelepen, a Huszti út nyugati oldalán teljes

hosszában, kb. 100 méter széles sáv a Szõlõkert és Keled ut-
ca között.

8. A békásmegyeri lakótelep keleti oldalán, a Királyok útja-
Hatvany Lajos utca közötti parkosítatlan terület.

9. A Hadriánus utca északi részén, az Óbuda Tsz. területével ha-
táros kerítéssel és két kapuval ellátott terület.

Kóbor ebek várják gazdájukat

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat! A csapszereléstõl a fürdõszoba felújítá-
sig teljes körû víz-fûtésszerelés. Tel.: 280-
2685, 06(30)934-6473
� Villanyszerelés! Villanybojlerek szak-
szervize! Hibaelhárítás! A kapcsolótól a teljes
vezeték áthúzásig. Tel.: 280-2685,
06(30)934-6473
� 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
� Lakásfelújítás, garanciával! Festés, bur-
kolás, parkettázás, generál kivitelezés, ablak-
csere. www.lakasfelujitas2.hu Tel.: 280-2685,
06(30)934-6473
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felöli oldalon postával szemben). Tel.:243-
2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 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 
� 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

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõ-
mûvesmunkák, szobafestés, parkettásmun-
kák, gipszkartonozás, lambériázás, villany-
szerelés, vízszerelés anyagbeszerzéssel! Ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(30)960-4525
www.mindentegykezben.hu
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
�Lakásfelújítást vállalunk garanciával! A fel-
mérés ingyenes: 06(20)422-5254, 06(30)546-
9191
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Kertépítés, kertgondozás, öntözõ rend-
szerek, õszi munkák, kerttakarítás megbízha-
tó szakembertõl. Hóeltakarítás. Ingyenes ár-
ajánlat. Telefon: 06(20)374-9442
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciá-
val. Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604,
06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Öntözõrendszerek tervezését, telepítését
vállaljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal,
valamint már meglévõ rendszerek átépítését,
folyamatos szervizelést, téliesítést. Tel.:
06(30)203-4109
� Pihenõkertek, gyümölcsösök gondozása
A-Z. Elérhetõségek: 06(20)384-7397, e-mail:
joogabor43@gmail.com
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás télen is.

� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909

� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba (Bécsi út 67.).
Békásmegyeren szombaton rendelünk. Beje-
lentkezés: 06-70-271-98-67
� Csontkinövés (sarkantyú) izületi problé-
mákra új orvosi módszer a lökéshullám terá-
pia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló
nélkül, rövid határidõvel. Információ és beje-
lentkezés: 388-9406, 388-6077 vagy
www.dolomit-med.hu
� 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
� Békásmegyeren OEP által finanszírozott
privatizált felnõtt fogászati praxis teljes fel-
újított felszereléssel eladó. Rtg., szájsebészeti
háttér van. Érdeklõdni: kedd, csütörtök:18-
21-ig. Tel.: 06(30)611-5896
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás kö-
röm kezelése. Mediterrán szalon, Szentendrei
út 8. a Raktár u.-i buszmegállónál. Elõzetes
bejelentkezés szükséges: 06(30)307-5818
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Szerda 16-19 óra.
Tel.: 06(20)481-4646
� 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

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

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-95-90-134

� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol nyelvtanítás kezdõtõl, gyerekeknek
játékosan Csillaghegyen, diplomás nyelvta-
nárnál. Tel.: 06(20)231-9692
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanánál. Tel.:
06(30)264-5648
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Asztrológia-önismeret kiscsoportos fog-
lalkozások az alapoktól, kezdés szeptember
vége. Jelentkezés 06(70)454-6487 e-mail:
asztrologia2012@gmail.com
� Korrepetálás! Általános iskolásokat min-
den tantárgyból, gyakorlattal egyénileg korre-
petál diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Szeptember végén OKJ-s lakberendezõ-en-
teriõr és divattervezõ-Stylist tanfolyamot indí-
tunk www.jovenker.hu vagy 06(20)955-4357
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angolórák nyelvvizsgáztató nyelvtanár-
nál – nyelvvizsga, érettségi felkészítés, kö-
zépiskolai felzárkóztatás a HÉV-vonalán.
Tel.: 06(70)230-4162, jmarosy2@gmail.com
� Angol, olasz, orosz minden szinten diplo-
más nyelvtanárnál. Tel.: 06(30)587-8329
� Angol, német kezdõ, újrakezdõ, haladó
nyelvtanfolyamok a Kerék Nyelviskolában!
Heti 2x2 és intenzív kis létszámú csoportok
korrepetálás, nyelvvizsga elõkészítés, kisma-
máknak gyermekfelügyelet. Tel.: 06(70)212-
8164, 06(70)212-8165 III. Kerék u. 6. I/5.
� Olasz nyelvet tanítok. mpiroska@enter-
net.hu Tel.: 242-6299;06(30)602-3494

� Csak egy angol nyelvvizsga hiányzik a
diplomához?  Tel.: 242-6136;06(20)483-
7808

�Eurocom Studio nyelviskola õszi tanfo-
lyamaink a szeptember 13-i héten indulnak.
Beiratkozás folyamatosan.  Bp., III. Amfi-
teátrum u. 3. Tel.: 240-9320 www.euro-
comnyelvstudio.hu

� Matematika-, fizika- kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után és szombat délelõtt. Középiskolai
elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban.
Thalész-Kör, www.obudamatek.hu, tel.:
06-20-946-2027 

Oktatás

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

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

Egészség

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

�Víz, gáz, fûtésszerelés, duguláselhárítás,
javítás, karbantartás, kivitelezés garanciá-
val. Hívják a 06(20)804-0689 telefonszá-
mot!

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

� Lakatosmunkák: Hideghajtással dí-
szített és egyéb védõrácsok, lépcsõk, kor-
látok, kapuk, kerítések készítése, javítása.
Tel.: 06(20)921-0073; 243-3297

� Lakásszerviz! Kõmûvesmunkát, bur-
kolást, vízvezeték-szerelést, festés-mázo-
lást vállalok! Tel.: 06(70)770-9349

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: +36-70-535-6071

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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� Minden, ami angol: személyre szabott
órák, tapasztalt, diplomás tanárral. Tel.: 242-
6136;06(20)483-7808
� Tanulási problémákkal küzdõ gyerekek
(10-16 év) segítését vállalom aspergerest is.
Tel.: 06(30)393-6443
� Angolórák külföldi és magyar (többféle
szakirányú) diplomás tanárnõnél, kezdõtõl
szinkrontolmács szintig. Felkészítés, üzleti és
coaching tipusú magánórák kedvezõ áron.
Tel.: 06(30)986-5269
� Matematikát korrepetálok. Nyugdíjas
mérnök közép- és általános iskolásoknak.
Házhoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269
� Sok beszédnek angol nyelvvizsga, jó kom-
munikáció a vége: 1-3 fõvel, diplomás tanár-
ral.Tel.: 242-6136; 06(20)483-7803
� Német beszédcentrikus nyelvoktatás kor-
szerû segédanyagokkal, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés, diplomás nyelvtanárnál.
Tel.: 240-3907 illetve 06(20)231-9692
� Zongora zeneelmélet oktatás Békásme-
gyeren, méltányos áron. Tájékoztatásért hív-
jon. Tel.: 06(20)991-0550
� Beszédcentrikus angoloktatás,  nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 240-1421;
06(70)418-6487
� Németórák Németországban élt, diplo-
más, tapasztalt tanártól a Gyógyszergyár ut-
cánál. 4000 Ft/60 perc. Tel.: 06(30)457-1773

� 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
� Eladó Szentendrén, Kálvária úton 900 m2-
es telken,70 nm-es felújítandó családi ház.
Irányár: 29 millió Ft. Tel.: 06(30)341-3423
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� Budakalászon 180 nm-es, 6 szobás, 15
éves igényes családi ház eladó. HÉV-tõl 6
perc, tágas, plusz tetõtér. Két lakás megoldha-
tó, alacsony rezsi. Irányár 46 millió. Tel.:
06(30)724-3421
� Pilisszentiván (Budapesttõl cca. 20 km-re)
központjában, 1185 m2-es telek elsõ részén 80
m2-es, 1+2 szobás, központi fûtésû és 10 m2-es
terasszal, melléképülettel azonnal költözhetõ
családi ház, a hátsó részén szabad beépíthetõ te-
lekkel eladó. Ir.ár: 21,9 MFt, vagy havi 80.000
Ft-ért kiadó. 1 havi kaució szükséges. Érdek-
lõdni lehet: 06(20)310-8476, 06(20)470-0529
� III. ker. Toboz u., Mátyáshegy, 48 nm, 1+1
sz., jó állapotú, 1 em-i, házközp. egyedi mé-
rõórás fûtésû, nagy erkélyes lakás. Ár: 18,9
MFt. Tel.: 06(70)371-2348
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

� Ingatlanhitel, akár önerõ nélkül lakásvá-
sárlásra, szabad felhasználásra, adósságren-
dezésre, sikerdíj nélkül. Személyi kölcsön
ügyintézés, végrehajtás alatt álló ingatlanhite-
lek rendezése, tovább bérléssel. Quadran Kft.
Tel.: 06(20)489-0636 Mong Krisztina

� Berend utcai 26 nm-es, felújított, beépített
konyhás magasföldszinti lakás, csendes park-
ra nézõ téglaházban eladó. Iár. 10,5 millió, tu-
lajdonostól. Tel.: 06(30)488-3863

� Solymáron, a Széles utcában, 700 nm-es
kert, gyümölcsfákkal, 17 nm-es téliesített fa-
házzal, melléképületekkel 10 millió Ft-os
áron eladó. Víz, gáz, fúrt kút, villany, telefon
van. Tel.: 06(30)363-5227; délután

� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeleti lakás. Irányár
8,5 MFt. Tel.: 06(30)914-0686

� Kaszásdûlõn négyemeletesben, 73 nm-es,
1+3-as felújított, egyedi mérõs 14,5 millióért
eladó. Tel.: 06(70)946-7070

� Építkezésre alkalmas kis telket, telek-
részt, házrészt, nyaralót keresünk Budapesten
vagy 25 km-es vonzáskörzetében. Készpénz-
ért, esetleg teljes építõipari munkáért. Tel.:
06(30)960-4525. Magánszemély! 

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs rak-
tárnak kiadó. Tel.: 240-9728

� Garázs kiadó a Légió utcában. 18 nm-es,
nagyajtós. Tel: 06(20)968-3685

� III. ker. Bogdáni úton I. em. 34 nm-es,
egyedi fûtésû összkomfortos lakás hosszú
távra kiadó. Érdeklõdni: 06(30)459-5262
vagy 06(20)234-6225
� Békásmegyeren, a Hímzõ u. 8. sz. alatt ki-
adó 100 nm alapterületû raktárhelyiség. Ér-
deklõdni lehet a Békásmegyeri 1.sz. Lakás-
fenntartó Szövetkezet irodájában, 1039 Hím-
zõ u. 9. Tel.: 250-4646, 244-1653. E-mail:
bekaslak@digikabel.hu
� Raktárhelyiség 20 nm-es a Kolosy üzlet-
házban,  közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20) 982-5544
� Kiadó Óbudán, 27 nm-es, igényesen ki-
alakított, rendelõnek, irodának alkalmas he-
lyiség (volt orvosi rendelõ) Szentendrei út 13.
Társasház földszintjén. Tel.: 06(20)462-8423
� Szoba kiadó. Csak leinformálható, maxi-
mális tisztaságszeretõ lánynak, hölgynek. Be-
rendezett DVD-s tv-vel, fürdõszoba, konyha
használattal, bruttó 35.000 Ft/hó, egy havi
foglaló. Minimum egy évre, a III. kerületben.
Tel.: 06(30)341-2350

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

� Tört arany-ezüst felvásárlás a napi legma-
gasabb áron készpénzért. II. ker Margit krt.
51-53. (Louis Galéria). Tel.: 316-3651
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -

rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� 100 nm-es, külön bejáratú szuterén garázs
Csillaghegyen, Dunához közel fûthetõ (WC,
zuhany) raktárnak, mûhelynek (csendes tevé-
kenység) hosszú távra is kiadó. Tel.:
06(20)825-8843, 240-8201

� Iskolabusz 26 fõig, óvodások, iskolások
részére, III. kerületben, ingyenes kiállással.
Tel.: 06(20)924-3883, 243-6820. E-mail:
gyuszili1@t-online.hu
� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821

� Füstmentes, lopásmentes szobák 34.000
és 36.000 bruttóért. Egészségügyis elõnyben.
Tel.: 388-2056

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; +36-20-575-74-35 
� Megbízható anyuka keres hétköznapi el-
foglaltságot gyermekes családoknál, nyugdí-
jas házaspároknál. Békásmegyeren és kör-
nyékén vállalok takarítást, vasalást, gyermek-
felügyeletet. Kérem hívjon bizalommal. Tel.:
243-8408; 06(30)252-1564
� Iskolabüfébe keresek tulajdonosi szemlé-
lettel rendelkezõ, nem dohányzó munkatárs-
nõt, kora reggeli mûszakkezdéssel. Tel.:
06(20)920-8165
� Új munkalehetõség! Kötetlen munkaidõ-
ben 50-100-200 eFt/hó kereseti lehetõség,
Internet hozzáférés szükséges. Tel.: 06(20)
415-0382, hétköznap 10-tõl 16 óráig
� Takarítónõt keresünk 6 órás munkára bé-
kásmegyeri élelmiszeripari nagykereskedés-
be. Fényképes önéletrajzát küldje a Békás
Kft. 1039 Budapest, Ipartelep u. 1/b. címre
� Takarításban jártas nõ Óbudán vállalna
háznál takarítást, esetleg vasalást is. Elsõsor-
ban péntek délutánonként. Tel.: 06(20)310-
8476 

Állás

Számítógép

Albérlet

Egyéb

Üzlet

Régiség

Elad-vesz

� Bécsi úti Tesco mellett 150 nm-es üzlet-
helyiség kiadó vagy eladó! Érd.:
06(30)944-4052 Tunyoghy

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

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

� Pomáz kertvárosi részén kiadó (90
ezer Ft/hó) egy 80 nm-es, erkélyes, saját
kertre nézõ, felújított sorházszerû lakás,
15 nm-es tárolóval, mosókonyhával és
18 nm-es garázzsal. Luxus, alacsony re-
zsivel. Klíma, riasztó, beépített, gépesí-
tett konyha, duplakomfort. Tel.: 06-30-
2126-127

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

Kiadó

� 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

�Lakás eladó III. Raktár út 39-41. 56 nm,
2 szobás, 1. emeleti. Érdeklõdni lehet
06(30)696-6961

� Balatontól 200 m-re, üzletileg frekven-
tált helyen, Balatonszemes központjában,
1320 m2-es telken, 4 szobás+2 szobás,
összkomfortos házak eladók. Iár.: 27,6
MFt. Tel.: 06(30)564-8326, 06(30)213-8911

� Panelfelújítási-programban, új nyílás-
zárókkal, 59 m2-es (1+2 félszobás+étke-
zõs+erkélyes), XV. ker. Csobogós utcai la-
kás 11,7 MFt-ért eladó. Tel.: 06(30)564-
8326, 06(30)213-8911

Ingatlan

Mûködési pályázat civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet „Civil mûködési
pályázat - 2010 második félév” címmel.
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és létesítõ okiratában lefektetett
alaptevékenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humán-
erõforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2009. január 1-je elõtt bejegyzett, és ott
ténylegesen tevékenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a szervezetek,
amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységü-
ket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a
bíróság 2009. január 1-je elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett és az alapszabályuk-
nak, illetve az alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási összeg: 500 000 forint.
A részletes pályázati kiírás és adatlap - szeptember 1-jétõl - letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil és turisztikai
szolgáltató irodában (1033 Budapest, Hídfõ utca 18.).
A pályázatról további információt nyújtanak: dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea, a civil
és turisztikai szolgáltató iroda megbízott csoportvezetõje a 437-8921-es telefonszá-
mon, vagy a kantor.andrea@obuda.hu e-mail címen, illetve Szakasits Adél civil- és
sportreferens a 437-8835-ös telefonszámon vagy a szakasits.adel@obuda.hu e-
mail címen. A beadás határideje: 2010. szeptember 30-án 12 óráig.

FELHÍVÁS. A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság felvételt hir-
det gépjármûvezetõi beosztás betöltésére.
A beosztás betöltésének feltételei: 18-35 év közötti életkor;
érettségi bizonyítvány (ennek hiányában - legalább 900 órás
képzésen megszerzett - mûszaki jellegû szakmunkás iskolai
végzettség); bejelentett belföldi lakóhely Budapesten, vagy
Budapesttõl maximum 80 kilométer távolságra; legalább „C”
kategóriás - érvényes - gépjármûvezetõi engedély; magyar
állampolgárság; büntetlen elõélet; egészségügyi, pszichológiai
és fizikai alkalmasság; PAV-I vizsga megléte elõnyt jelent.
Munkarend: 24/48 órás (váltásos) szolgálati idõrend.
Bérezés: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló, 1996. évi XLIII. törvény alapján.
Jelentkezni felvételi tájékoztató elõadás keretein belül lehet. 
A felvételi tájékoztatók idõpontjai: 2010. október 6-án 9 és
13 órakor. 2010. október 14-én 9 és 13 órakor. Helyszíne: Fõ-
városi Tûzoltóparancsnokság (1081 Budapest, Dologház utca
1.) A felvételi tájékoztatón való megjelenéshez elõzetes re-
gisztráció szükséges. A regisztrációval kapcsolatban bõvebb
információ a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság honlapján, a
www.tuzoltosagbp.hu internetes oldalon található.
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Kultúra – Hitélet

Antik vázák
Különleges, Észak-Afri-
kában készült ókori ke-
rámiaedények kerültek
elõ Óbudán, az Aquin-
cumi Múzeum ásatása-
in. A két díszes korsót a
római kori polgárváros
keleti temetõjének sírja-
iban találták.

Koncert
A Megbékélés Háza
hangversenysorozat kö-
vetkezõ elõadása szep-
tember 27-én 19 órakor
lesz. (Helyszín: Megbé-
kélés Háza, Békásme-
gyer, Újmegyeri tér, a
Hadriánus és Királyok út-
ja sarka, a 34-es és 134-
es busz végállomása;
bejárat az iskola felõli ol-
dalon. A koncert ingye-
nes. Részletes program:
www.metegyhaz.hu) 

A mesék 
birodalmában

Rényi Krisztina grafi-
kusmûvész meseilluszt-
rációi a fenti címmel lát-
hatók október 31-ig a
Békásmegyeri Könyv-
tárban. (Cím: Füst Milán
utca 26.)

Könyvbemutató
A Geopen Kiadó gon-
dozásában jelent meg
Rostás Péter: Mágná-
sok lakberendezõje. A
Friedrich Otto Schmidt
lakberendezõház törté-
nete címû könyve, me-
lyet Dávid Ferenc mû-
vészettörténész muta-
tott be a Kiscelli Múze-
umban.

Hétéves a Töreki
Mûvésztelep

Csoportos kiállítással
ünnepli a Töreki Mûvész-
telep 7. születésnapját a
Symbol Art Galériában.
(Cím: Bécsi út 56.)

Bibliai 
szabadegyetem 
„A Biblia az európai kul-
túrában” címmel elõadá-
sokat hallhatnak a téma
iránt érdeklõdõk decem-
ber 14-ig, keddenként
18 órától a békásme-
gyeri Hunor Hotelben.
(Cím: Pünkösdfürdõ ut-
ca 40. Telefonszám: 06-
30-664-3287.) 

Erdõ Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek áldotta meg szeptember 12-én a felújí-
tott Szent Péter és Pál Fõplébánia-templomot 

Az Óbudai Gondozási Köz-
pont a kerületben élõ idõs
embereknek mûvészeti
fesztivált rendez novem-
berben.

V árják a III. kerület-
ben élõ nyugdíja-

sok jelentkezését, akik
mûvészeti produkció-
jukkal vagy alkotásuk-
kal (például vers, próza,
ének, tánc, kézmûves al-
kotások stb.) szívesen
bemutatkoznának a kö-
zönség elõtt. 

Nevezési határidõ:
2010. október 15.

Az írásban benyújtott
nevezéseknek tartalmaz-
niuk kell a jelentkezõ
nevét, címét, telefonszá-
mát; milyen produkció-

val lép fel; a mû címét és
szerzõjét; zenei produk-
ció esetén szükség sze-
rint kottát a zongora kí-
sérethez; kézmûves al-
kotásoknál a kiállítandó
mûvek (max. 3 darab)
darabszámát, méretét.

A nevezés helye: Óbu-
dai Gondozási Központ,
1036 Budapest, Kiskoro-
na utca 3. Hétfõtõl pén-
tekig 9-tõl 14 óráig.

Idõsek mûvészeti fesztiválja

2 010 õszén-telén há-
rom orgonaestet

szerveznek, melyeken
három kiváló magyar
orgonamûvész mutatko-
zik be elsõ alkalommal a
békásmegyeri evangéli-
kus templomban. Mind-
három mûvész számos
verseny gyõztese, nem-
zetközi hírû orgonamû-
vész. A hangversenye-
ken nem csak az orgona-
irodalomból adnak ízelí-
tõt, hanem olyan impro-
vizációkat is hallhat a
közönség egyházi és vi-
lági dallamokra, melyek
már elõdeiket is megih-
lették.  

A három hangver-
senybõl álló sorozat elsõ
koncertje október 3-án

18 órakor lesz. Pálúr
János orgonamûvész
számos verseny gyõzte-
se: még tanulmányainak
idején megnyerte a
mecheleni Flor Peeters
verseny és a budapesti
Gárdonyi Zoltán emlék-
verseny I. díjait, évekkel
késõbb a párizsi nemzet-
közi orgonaverseny I.
díját, a Párizsi Nagydí-
jat, és a verseny külön-
díját is. Jelenleg a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem orgonatanára. 

Koncertjén Nicolas de
Grigny, Robert Schu-
mann és Liszt Ferenc or-
gonamûveit adja elõ, va-
lamint saját improvizáci-
ót a 200 éve született R.
Schumann tiszteletére. 

(A belépés díjtalan.
Békásmegyeri evangéli-
kus templom, Mezõ utca
12. Tel./Fax: 368-6118.
E-mail: evangelikus-
bekas@t-on l ine .hu ,
w w w. e v a n g e l i k u s -
bekas.hu)

Orgonahangversenyek

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 helytörténeti
ismereteinek bõvítését azzal, hogy a birtokukban lévõ, Óbuda-Békásmegyert áb-
rázoló régi fotóikat közkinccsé teszik a kerület honlapján, ily módon gazdagítva a
múlt emlékeit.
Beküldés módja
A digitalizált képeket elektronikus úton kérjük eljuttatni a következõ e-mail címre: bor-
bely.rita@obuda.hu, a tárgy rovatban feltüntetve: Óbuda-Békásmegyer anno. To-
vábbá kérjük a következõ adatok megadását is: beküldõ neve; elérhetõsége; lehetõ-
ség 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

Egykori fotográfiákat a honlapra!

Ismét kapható
az Óbudai 

Díszpolgárok
címû könyv

Néhány héttel ezelõtt
tudattuk olvasóinkkal,
hogy a Flórián áruház
könyvesboltjában kap-
ható Lelkes Péter köny-
ve. Ebben olyan óbudai
díszpolgárokat szólalta-
tott meg, akikrõl eddig
még nem írt. A 85 éves
korában nõsülõ mester-
edzõ, Sárosi Imre, a vá-
ci fegyházban sínylõdõ
Király Ferenc története,
aki poloskátlanította a
cellákat, és persze a
többi sztori annyira fel-
keltette olvasóink érdek-
lõdését, hogy újságunk
megjelenésének más-
napján az összes pél-
dányt megvásárolták.
A könyv iránt érdeklõ-
dõknek jó hírrel szolgál-
hatunk, ha korlátozott
példányszámban is, de
az áruház könyvesbolt-
jában újra meg lehet
vásárolni a könyvet.
Ahogy mondani szokás:
amíg a készlet tart.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szaksze-
rûen, nagy gyakorlattal készítenek fel általános
iskolásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai felvé-
teli(k)re a tanítvány által kért arányban és idõ-
ben matematikából, magyarból. Lehetõség van
a próbatesztek közös gyakorlására, a féljegyek
javítására. Korrepetálás matematika-fizika-
kémia-magyar és történelem szakos tanárok-
nál. Érettségizõk, középiskolások tanítása bár-
melyik tantárgyból, akár naponta is. Az általá-
nos- és középiskolás diákokat minden délután
és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanít-
ják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefon-
számon egész nap.)                      Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet (PSZI) pályaválasz-
tási kiállítást, börzét ren-
dez szeptember 28-án és
29-én 14.30-tól 16 óráig a
pályaválasztás elõtt álló
8. osztályos tanulóknak és
szüleiknek.

A rendezvényre az
óbudai középisko-

lák és a kerületbõl a diá-
kok által jól megközelít-
hetõ középiskolák kép-
viselõit, pályaválasztási

szakembereit hívták
meg a múlt évi rendez-
vényhez hasonlóan, de
idén már jelentõsebb lét-
számban.

A Fõvárosi Pedagógiai
és Pályaválasztási Ta-
nácsadó Intézet szakértõ
munkatársa szeptember
28-án 17 órai kezdettel
tart tájékoztatót a témá-
ról a szülõknek. Minden
érdeklõdõt várnak a Szé-
rûskert utca 40. szám
alatt található PSZI-be.

30 éves a Vízi ovi 
Egész napos program-
mal ünnepelnek szep-
tember 28-án a Vízior-
gona utcai óvodában. A
dolgozók és a meghí-
vott vendégek együtt
készülnek tartalmas és
emlékezetes mûsorral
erre a napra. Várják régi
óvodásaikat a 15 órakor
kezdõdõ felnõtt bulira.

Ifjúsági verseny
Az Óbudai Katasztrófa-
védelmi Ifjúsági Ver-
senyt szeptember 30-
án rendezik kilenc állo-
máson 8.15 órától a
Laborc utcai Barátság
Szabadidõ Központ-
ban.

Emléktábla
Kolczonay Ernõnek 
A Fodros Általános Is-
kolában avatnak emlék-
táblát október 6-án 14
órakor Kolczonay Ernõ
világbajnok, kétszeres
olimpiai ezüstérmes,
örökös magyar bajnok
vívó halálának elsõ év-
fordulóján az iskola és
az Óbudai Fless Sport-
egyesület szervezésé-
ben. (Cím: Fodros utca
38-40.) 

1 % 1 % 1 %
A Mosolygó Óvodáért
Alapítvány kuratóriu-
ma köszönetet mond
mindazoknak, akik
2010-ben személyi jö-
vedelemadójuk 1 szá-
zalékának felajánlásá-
val segítették az intéz-
mény munkáját. A be-
folyt összegbõl az eddig
elvégzett mûfû telepítés
költségeit fedezik.

A Fodros Általános
Iskola tanulói idén

is kimagaslóan szerepel-
tek a Kaán Károly Ter-
mészetismereti Verse-
nyen. A kerületi és fõvá-
rosi fordulókat meg-
nyerve az országos dön-
tõn Farkas Szabolcs II.,
Rosta Gergõ IX. helye-
zést ért el. Szabolcs a te-
repgyakorlaton is orszá-

gos II., természetismere-
ti poszterével pedig or-
szágos I. helyezett lett.

A gyõzteseket, így az
iskola büszkeségét, Far-
kas Szabolcsot és felké-
szítõ tanárát, Bozókiné
Havas Katalint a Sán-
dor Palotában júniusban
fogadta Sólyom László
azóta leköszönt köztár-
sasági elnök.

Hova? Tovább!

Középiskolai sulibörze
Fodrosos diák 

a köztársasági elnöknél

Az Óbudai Harrer Pál Általá-
nos Iskola és a vele konzor-
ciumban együttmûködõ Hét-
pettyes Óvoda idén már má-
sodszor rendezte a fokoza-
tosan hagyománnyá váló Te-
hetségnapot. 

Az eseményt a tanév
sikereit, eredménye-

it bemutató Iskolanapon,
június 3-án tartották, ezút-
tal „Mester és Tanítvá-
nya” címmel. A tornate-
remben összegyûlt diá-
kok, a meghívott vendé-
gek, pedagógusok meg-
hallgatták „A kilenc cso-
daszarvast” Bartók Béla
elõadásában, miközben
kivetítették a gyerekek ál-
tal a mûhöz készített díj-
nyertes illusztrációkat.

A színes programban
felléptek a kerületi tanul-
mányi versenyek kiemel-
kedõ helyezettjei, az isko-
la épületében mûködõ
Aelia Sabina Zeneiskola
növendékei és tanárai, be-
mutatkoztak a legkiemel-
kedõbb sportsikereket el-

ért tanulók és edzõik, töb-
bek között a többszörös
világ- és olimpiai bajnok
Sinkó Andrea, valamint  a
Harrer Tehetségmûhelyek
tagjai. Az „Otthonunk a
Föld!” Mûhely vendégül
látta a népszerû meteoro-
lógust, Németh Lajost, aki
a tanulók környezet- és
klímavédelemrõl szóló
látványos elõadása után
felavatta a Harrer Tehet-
séggondozó Mûhely pá-
lyázaton nyert meteoroló-
giai állomást, és annak je-
lentõségére, használatá-
nak néhány ötletes lehetõ-
ségére hívta fel a figyel-
met.

A délelõtti hivatalos
programot a Csodaszar-
vas-pályázat eredmény-
hirdetése zárta.

Kora délután a nap játé-
kos levezetéseként az Új-
laki Általános Iskola (II.
kerület) Tehetségponttal
közösen a 3-4. évfolya-
mosoknak kreatív vetélke-
dõt, a felsõsöknek falmá-
szó versenyt szerveztek.

Mesterek és tanítványok
a Harrer Tehetségnapon

Az Óbudai Egyetem Kandó
Kálmán Villamosmérnöki
Kar Automatika Intézete
az amerikai székhelyû
Microchip cég hivatalos
egyetemi partnere lett. A
Microchip a világ egyik
meghatározó szereplõje a
8, 16 és 32 bites mikro-
vezérlõk piacán (PIC
mikrovezérlõk) és jelentõs
periféria gyártó.

A kapcsolat a Micro-
chip magyarorszá-

gi disztribúciós partne-
rén, a ChipCad Kft-én
keresztül jött létre,
mely az Óbudai Egyete-
met ajánlotta. A part-

nerség egyik elõnye,
hogy a cég az egyetemi
partnereit megjelenteti
saját weboldalán, ezzel
a Microchip nemzetkö-
zi téren népszerûsíti az
intézményt, Magyaror-
szágon egyedüli egye-
temként. További elõny,
hogy a cég oktatási
anyagait ingyenesen a
felsõoktatási intézmény
rendelkezésére bocsát-
ja, kedvezményes áron
biztosítja a fejlesztési
eszközöket, valamint
az egyetem jogosult a
Microchip academic
partner cím használa-
tára.

Az Óbudai Egyetem 
a Microchip hivatalos partnere
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Pályázat

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pá-
lyázó adatait, a vételárat, a fizetés módját
és idejét.  A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára,
számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-
tot 2010. október 21-én 12 óráig, a pályá-

zatokat zárt borítékban 2010. október 25-
én 12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. ke-
rületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2010. október 25-én
12 órakor a Bp., III. kerület, Fõ tér 1.
I./19., a vagyonhasznosítási osztály hivata-
los helyiségében történik. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat
kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb

ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson,
illetve a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a Bp., III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán a 437-8646-os, a 437-8548-as
és a 437-8639-es telefonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot
hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Szeptember
Rejtvényünkben Tóth Árpád: Szeptemberi szonett cí-
mû versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a
függõleges 38. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: E. S. T.
A.). 14. Jófej srác, névelõvel. 15. Új árat ad. 16. Pénzt tart.
17. Svéd és belga autók jele. 18. I. R. R. 19. I. Q. 20. Urá-
nium, kálium és einsteinium vegyjele. 21. Kis híján lakás-
beli nyílászáró. 23. Kiló egynemûi. 24. Nyiss szájat. 25.
Kálium, protaktinium és vanádium. 27. Nemzeti Bajnok-
ság. 29. Nagyszerû ló. 31. Gabonát betakarítja, régiesen.
33. Tréfás apa. 35. … Flórián, színészünk, névelõvel. 37.
Palánta része! 38. Átkarolja. 40. Névelõs orosz uralkodók.
42. Jódok. 43. Holland, norvég és német autók jele. 45.
Taxis váltótárs. 47. Néma zakó! 49. Anion társa, névelõ-
vel. 51. Honlapban van! 53. Egyházfi. 55. Maszk része le-
het. 56. Lehullat. 58. Buta. 60. Lábbal odaütõ.
FÜGGÕLEGES: 1. Amerikai hordozórakéta. 2. Jutából
készül. 3. Egyik bankónk. 4. Déli városunk. 5. T. P. A. 6.
Kiejtett mássalhangzó. 7. Titokzatosság. 8. Egyik mada-
runk. 9. Rápakol. 10. Nehézség. 11. Szák belseje! 12.
Érinti. 13. Nyilas Misi kapta. 18. Olasz és belga autók je-
le. 21. … Bernadett, színésznõnk. 22. Sertéshús rész, for-
dítva. 24. Tantál vegyjele. 26. … Kilmer, amerikai szí-
nész. 28. Egyik irány. 29. Szemhéjon van. 30. Tõle lefelé
szórja a port. 32. Vidék. 34. Angol toll. 36. Észak-afrikai város.
38. Az idézet másik fele (zárt betûk: S. M. U. J.). 39. Még job-
ban. 41. Puha fém. 44. Éneke. 46. USA ûrhajós a kezdeti idõkbõl.
48. I-vel a végén orosz tenger. 50. Állóvíz. 51. Közel az angolok-
nál. 52. Becsukható szerkezet. 54. Táp betûi keverve. 56. Megke-
vert lap! 57. Tartóeszköz. 59. Ozmium vegyjele. 61. Utóirat rövi-
dítése angolul. 

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon szeptember 30-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet
szerkesztõségünkben vehetnek át. Az augusztus 25-én megjelent,
„Nyár a javából” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Most
iszonyúak a forró falak, fehéren izzik a meszes torony.”
Nyertesek: Jedlóczki Istvánné, Szentendrei út 36.; Róta Gábor,
Vályog utca 2-4.; Kassovitz Arthur, Bécsi út 215.
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Évadnyitó 
a Vasasnál

A Vasas Duna Autó Óbu-
da nõi röplabda-csapata
évadnyitó ünnepséget
tartott szeptember 21-én
a Ramada Plaza Buda-
pest Hotelben. A 2009-
2010-es bajnoki évben
kiváló eredményeket ért
el a sportegyesület. Az
Extraligában és a Ma-
gyar Kupában második
helyen végeztek. Az Or-
szágos Junior Bajnok-
ságban a II., az Orszá-
gos Serdülõ Bajnokság-
ban, az Országos Ser-
dülõ Kupában, az Orszá-
gos Ifjúsági Kupában a
I., az Országos Gyer-
mekbajnokságban a III.,
az Országos Mini Kupá-
ban és az Országos Kis
Mini Kupában II., az Or-
szágos Szupermini Ku-
pában szintén a II. helyet
szerezték meg.

Röplabda toborzó
A Vasas SC szeretettel
várja a röplabdázni vá-
gyó, sportot szeretõ,
1999 és 2003 között
született lányok jelent-
kezését. Csatlakozz te
is Magyarország leg-
eredményesebb, leg-
népszerûbb röplabda
szakosztályához, ahol a
sportág legjobb után-
pótlás edzõi várnak té-
ged. Jelentkezni min-
den hétköznap 15.30-
tól 18 óráig lehet a Fo-
lyondár utcai sporttele-
pen (1037 Budapest,
Folyondár utca 15.)
Benkóné Kõrös Máriá-
nál, vagy a 06-30-954-
6760-as telefonszá-
mon.

A 2009/2010-es idényben
az Óbudai Korfball Klub
fennállása óta legnagyobb
sikerét érte el azzal, hogy
elsõ számú csapata, az
Óbuda-Maximus bejutott
az NBI. döntõjébe, és en-
nek köszönhetõen kijutott
a nemzetközi korfball po-
rondra is.

A Balpataki Ádám
vezette csapat a

szezon végi nagydöntõ-
ben 20:9 arányban
ugyan kikapott a szent-
endreiektõl, az ország
legjobb korfball csapa-

tától, de az igazán nagy
dolgot elõtte vitték vég-
hez. A rájátszásban az
óbudaiak kiejtették a ta-
valyelõtti és a tavalyi
döntõs csapatokat is, így
kijutottak a Europe
Shield nevû nemzetközi
kupára.

A 2011. január 28-a és
30-a között Varsóban, a
Nemzetközi Korfball
Szövetség által megren-
dezendõ kupán az angol,
a német, a spanyol, a por-
tugál, a lengyel, a cseh
bajnokságok ezüstérme-
sei ellen az Óbudai Korf-

ball Klub képviselheti
Magyarországot, a ma-
gyar korfballt.

Bóna Péter, a klub el-
nöke szerint a siker a
már korábban megkez-
dett színvonalas szakmai
munkának, a játékosok
elszántságának, Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának, valamint
a Harapó Mókus III. ke-
rületi vendéglõ támoga-
tásának köszönhetõ.

- Tavaly még csak ál-
modtunk arról, hogy Ma-
gyarországot képvisel-
hessük nemzetközi korf-

ball eseményen, idén pe-
dig arra készülünk, hogy
megmutassuk Európá-
nak, milyen jók vagyunk.
Nagy lelkesedéssel és el-
szántsággal készülünk a
következõ megméretteté-
sekre - mondta a klub el-
nöke. 

(Labdajátékok iránt
lelkesedõ 10-14, illetve
14-25 éves lányok és fi-
úk jelentkezését várja az
Óbudai Korfball Klub.
Informácó: Tömöri Ba-
lázs, 06-20-469-69-09,
vagy obudaikorfballk-
lub@gmail.com)

Óbuda ezüstkészletét növelte a helyi korfball klub

Nemzetközi porondon az Óbuda-Maximus

A z iskola életében a
sport nagyon fon-

tos helyet foglal el. Ezt

mutatja, hogy a tanév-
kezdés elsõ hetében,
szeptember 3-án a felsõ-

sök és az alsósok is
sportnapot tartottak.
Délelõtt a felsõs diákok
partizánoztak, kosárra
dobtak, versengtek kö-

télhúzásban, helybõl tá-
volt ugrottak, kötelet
másztak, Coopert futot-
tak és súlypontemelke-
désüket is megmérték. A
délelõtt végére a sport-
napi versikék is elké-
szültek. Délután az alsó-
sok jöttek. Õk a közeli
Gõtés tavat választották
helyszínként, ahol négy
állomáson mérhették fel
ügyességüket: gólya vi-
szi, békaügetés, kötél-
húzás, célba dobás. Az
osztályok elõzetesen
menetleveleket készítet-
tek. 

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) az Eötvös Loránd emlékversenyen rövid tá-
vú tájfutó bajnokságot tartott augusztus 29-én a Huszti úton és környékén

Sportnap a Bárcziban 

Dzsúdó oktatás 4-tõl 14
éves korig Békásme-
gyeren a Bárczi Általá-
nos Iskolában. Edzõ:
Bandi bácsi. Kezdés
szeptemberben. (Érdek-
lõdni a helyszínen, vagy
a 06-20-932-6075-ös te-
lefonszámon lehet.)

Dzsúdó 
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Tarlós Istvánt, mint egy
hozzánk közel álló, szeret-
hetõ embert mutatja be a
Kairosz Kiadó gondozásá-
ban nemrég megjelent in-
terjúkötet. A várospolitikus
Speidl Bianka szerzõnek
beszél fõvárosi kérdések-
rõl, arról, milyen Budapes-
tet álmodott, de megismer-
jük a családfõt, a férjet, az
apát és a nagyapát. Meg-
tudjuk, mit gondol a hitrõl,
a munkáról és a közösség-
rõl. A Magyarnak lenni so-
rozat 77. köteteként meg-
jelent interjúfüzet mély és
tartalmas olvasmányt ígér.

Tarlós István zavarba
jön, ha dicsérik -

mondta a vele készült in-
terjúkötet bemutatóján a
Parlament Caféban. Óbu-
da-Békásmegyer korábbi
polgármestere, a fõvárosi
Fidesz-KDNP frakció-
szövetség vezetõje, a Fi-
desz-KDNP fõpolgár-
mester-jelöltje túl azon,
hogy a tõle megszokott
világos, érthetõ módon

beszél a könyvben fõvá-
rosi elképzeléseirõl, meg-
ismerjük magát az em-
bert. Megtudjuk, hogyan
ismerkedett össze a 37
éve boldog házasságban
élõ férj feleségével, Cecí-
liával a Mûszaki Egyete-
men. - Az elsõ találkozás-

kor annyit mondtam: el
foglak venni feleségül.
Ennek 37 éve. Azóta a
háromgyermekes, polgári
értékrendet követõ házas-
pár negyedik unokáját
várja. Megtudtuk, hogy
az elõször az ELTE geo-
lógia szakára jelentkezõ

Tarlós István hogyan ke-
rült végül a mûszaki pá-
lyára, s hogy most is ra-
jong a ‘60-as, ‘70-es évek
zenéjéért, közel négyszáz
lemezes CD-gyûjtemé-
nyét a mai napig szívesen
hallgatja. A várospoliti-
kus persze újra és újra

megszólal, így megismeri
az olvasó, mit gondol Bu-
dapestrõl, mit szeretne el-
érni a fõvárosban - mond-
ta a kötet bemutatóján L.
Simon László, az ország-
gyûlés kulturális és sajtó-
bizottságának fideszes el-
nöke. Tarlós beszél a hit-
rõl, II. János Pál pápához
való belsõ kötõdésérõl.
Arról az értékrendrõl,
amit otthonról hozott, s
amit maga is követ saját
családjában. Világos be-
szédet szeretõ politikus-
ként ismerhettük meg ed-
dig is Tarlóst, aki zárás-
ként annyit mondott: küz-
deni szeret, ez a lételeme.

Sz. A.

Tarlós: politikus és családfõ

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Koppány-napi
szüreti búcsú

A Rozmaring Kertven-
déglõ szüreti búcsúval
ünnepli 19. születés-
napját Koppány-napján,
október 8-án 16 órától.
A vendégeket ételkü-
lönlegességekkel vár-
ják. Az IceCream Blues
Band zenekar 20 órától
legendás régi együtte-
sek dalaiból kínál ferge-
teges válogatást. (A
koncertre a belépés díj-
talan. Cím: Árpád feje-
delem útja 125.)

Zarándokút 
A „Braunhaxler” Egyesü-
let október 10-én zarán-
dokutat szervez Mátrave-
rebély-Szentkútra, a Ma-
gyarok Nagyasszonya
Nagybúcsúra, melyet
Várszegi Asztrik pannon-
halmi fõapát celebrál. A
szentmise után barango-
lás az õszi Mátrában, vá-
rosnézés Gyöngyösön
borkóstolással. (Jelentke-
zés október 5-ig Neu-
brandt Olginál, a 06-30-
221-4938 telefonszá-
mon.)

Állj ide!
A fenti címmel látható Ne-
mes Csaba kiállítása a
Kiscelli Múzeum temp-
lomterében. (Megtekint-
hetõ október 24-ig, kedd-
tõl vasárnapig 10-tõl 18
óráig a Kiscelli utca 108.
szám alatt.)

Vincze Lászlót 100. születésnapja alkalmából Bús Balázs polgármester
köszöntötte szeptember 2-án a Szérûskert utcai nyugdíjasházban

Ülést tartott a kerületi Idõsügyi Tanács
szeptember 21-én a polgármesteri hi-
vatal tanácskozótermében. Az esemé-
nyen Müller Istvánnét választották a
szervezet új alelnökévé

Levelezõlista civil szervezeteknek. Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a kerü-

letben mûködõ civil szervezetek számára. Az önkor-

mányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül

felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyúj-

tunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a kü-

lönbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket

érintõ egyéb hasznos információkról. Ha igénylik az ön-

kormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni

Zsuppánné Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi

referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen!

Értesülés friss pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerü-

leti vállalkozók részére elektronikus levelezé-

si listát mûködtet, melyen keresztül e-mail-

ben értesülhetnek az õket érintõ aktuális or-

szágos 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.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

obuda_18.qxd  2010.09.23.  15:04  Page 30



2010/18. szám Közérdekû – Hirdetés
31

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

Óbuda szívében
csendes utcában, a
Beszterce u. 3. sz.
alatti 11 lakásos liftes
társasházban 2011 áp-
rilisi átadással az Am-
fiteátrumra nézõ laká-
sok közvetlenül a be-
ruházótól eladók.
Kedvezmények a la-
kásvásárra való tekin-
tettel. Lakásméretek:
43-83 m2 + tetõtér-
beépítési lehetõség. Árak: 19,9 M Ft-tól. Szabadon választható autóbeálló
és tároló, egyes lakásokhoz ingyenesen. Ügyvédi munka ingyenes. 
Tel: 0620/9448429, 0620/4052006.

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! (rtg nélkül)
ZIRKON KORONA 65.000.-Ft

Az 50%-os KEDVEZMÉNYEK október 9-ig érvényesek!
- FOGSZABÁLYZÓ ORVOSI FELMÉRÉSE 50%-OS KEDVEZMÉNY!
- Implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- dentalhigienikusi napon (pénteken) a fõgkõlevétel (50%-os)
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

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-

lázs ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb október

6-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás ki-

rály útja 13-15.), minden hónap második szerdáján (legközelebb

október 13-án) 17-tõl 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-

ban (Csobánka tér 5.), dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hó-

nap harmadik szerdáján (legközelebb október 20-án) 16-tól 19

óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban tart ingyenes jogse-

gélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es

választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-

2900-as telefonszámon lehet.)

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-

tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket

jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-

hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-

nap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-

ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Kitekintés: augusztus 20-án ünnepelték a Libegõ 40 éves születésnap-
ját. A Zugliget és a János-hegy közötti kötélpálya valamivel több, mint
egy kilométer hosszú. Budapesten
ez az egyetlen ülõszékes felvonó,
bár a ‘70-es években további há-
rom ilyet terveztek: a Farkasrét és a
Széchenyi-hegy között 1,8 kilomé-
ter hosszan, a Hármashatár-hegy-
re is, elõbb Óbudáról, a Bécsi út és
a Vörösvári út sarkától 2,2 kilomé-
teres pályával, majd a Hûvösvölgy-
bõl szintén a Hármashatár-hegyre
3,1 kilométeres szakaszszal. Mint
tudjuk, ezek nem valósultak meg.
Kertész István  

40 éves a Libegõ
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Elsõ alkalommal rendezik az
Állatok Világnapjához kötõ-
dõen az óbudai állatbemuta-
tót és kézmûves vásárt októ-
ber 10-én a Nagyszombat ut-
cai Amfiteátrumban. 

A z Amfiteátrum te-
rületén házi és

kedvtelésbõl tartott ál-
latokkal ismerkedhet-
nek a látogatók. Bemu-
tatandó állatok: magyar
szürke szarvasmarha;
mini lovak; díszbarom-
fik; szamarak; óriás-
nyulak; törpemalacok;
kutyák; macskák; tek-
nõsök; terápiás állatok;
vadászgörény; tengeri-
malac; csincsillák.

A rendezvény terüle-
tén lehetõség nyílik
kézmûves foglalkozá-
son nemezelésre,
gyöngyfûzésre, hagyo-
mányos játékok megis-
merésére. Látható lesz
jurta építési bemutató,
ki lehet próbálni az íjá-
szatot és a patkóhajítást
is. (A rendezvény nyitva

tartása: 9-tõl 16 óráig. A
belépés díjtalan.)

Szeretettel vár minden-
kit Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata!

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
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Kifejezetten magyar élelmi-
szereket kínáló üzlet nyílt
Magyar Ízek Háza néven
szeptember 16-án a Csillag-
vár Üzletházban. A megnyi-
tón részt vett Bús Balázs
polgármester.

A z árukban az a közös,
hogy mindegyiküket

a Prémium Hungaricum
védjegy fémjelzi, ami azt
jelenti, hogy magyar tulaj-
donú vállalkozások termé-

kei. A hungarikumokon kí-
vül alapvetõ élelmiszereket
is meg lehet itt vásárolni:
kenyeret, húst, tejet és tej-
termékeket. 

A száz négyzetméter
alapterületû üzlet világosan
jelzi, hogy kizárólag ma-
gyar termékekbõl is ki le-
het állítani teljes árukészle-
tet. A kis- és közepes vál-
lalkozók által készített ter-
mékek között újdonságok
is szerepelnek. 

Magyar Ízek Háza

Az ifjúságvédelem állt a középpontban a szeptember 18-ai diákolimpiai rendez-
vényen a Kalap utcai sportpályán, majd az egészségvédelem következett a szep-
tember 19-ei egészségolimpiai napon a Flórián téren

A Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Békás-

megyeri Könyvtára Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatával együttmû-
ködve a III. kerületi rá-
szoruló, fogyatékkal élõ
- mozgásukban korláto-

zott, lakásukhoz kötött -
lakosok részére vállalja
könyvek, hangosköny-
vek, folyóiratok házhoz
szállítását 

(A szolgáltatás ingyenes.
Telefon: 245-3409. E-mail:
fszek0305@fszek.hu)

Könyvet házhoz

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Pannonker-TÉSZ Zrt. 2010 januárja óta
aktív résztvevõje az iskolagyümölcs-prog-
ramnak. A kezdeményezés célja, hogy
2010. január és 2011. június között az or-
szág alsó tagozatos kisdiákjai minden nap
friss almához juthassanak anélkül, hogy a
gyümölcs ára az iskolák költségvetését
terhelné. 

Aprogram ösztönözni szeretné a di-
ákokat a rendszeres zöldség- és

gyümölcsfogyasztásra, elõsegítve ezzel
az egészséges táplálkozásra nevelést és
megelõzve a gyermekkori elhízást,
mely számos késõbbi betegség kialaku-
lásához vezethet. A kezdeményezés azt
is lehetõvé teszi, hogy a hátrányosabb
rétegekbõl érkezõ diákok legalább az
iskolában hozzájuthassanak az egész-
séges táplálkozás alappilléreihez, ha
otthon nem is minden esetben tudják
ezt szüleik számukra biztosítani.

A Pannonker-TÉSZ Zrt. jelenleg a
legnagyobb almaszállító az ország álta-

lános iskolái számára: naponta átlago-
san 60 000 gyermeket látnak el gyü-
mölccsel. A Dunántúl tíz megyéjébe,
azaz Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala,
Veszprém, Fejér, Komárom-Eszter-
gom, Pest, Tolna, Somogy és Baranya
megyékbe valamint Budapest számos
kerületébe szállítanak naponta friss
gyümölcsöt a programban részt vevõ
iskolák diákjainak.

A Pannonker-TÉSZ Zrt. a figyelmet
programjuk egészségmegõrzõ voltá-
nak fontosságára a felnõtt lakosság kö-
rében - a média bevonásával - ingyenes
rendezvények szervezésével hívja fel.
Ennek keretein belül szeptember 24-én
a Flórián téren és 25-én, a Csobánka té-
ri Békásmegyeri Közösségi Ház elõtt a
kerület polgárai számára is több tonna
friss, ropogós hazai almát osztottak
szét. A gyümölcs kiosztására a cég ve-
zetõi helyi önkormányzati képviselõ-
ket kértek fel, akik nagy örömmel aján-
lották fel segítségüket.

Ingyenes gyümölcsosztás a kerület lakóinak

Húsz tonna friss alma Óbudának
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