
A III. Óbudai Pedagógiai Napokat márci-
us 17-tõl 31-ig rendezi a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet.

Ingyenesen gyûjtik április 2-án és április
9-én a veszélyesnek minõsülõ, elektro-
mos és elektronikai hulladékokat.

Egészségolimpia, mozgás, nyugalom: a Ba-
rátság Szabadidõ Parkban március 26-án
rendezik az Óbudai Életmód és Sportnapot.28

Életmód és sportnap

XVII. évfolyam 5. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. március 16.

15
Középpontban a nevelés

20
Rossz elektronikai gépek leadása

A z érintett lakók
megkérdezése után

nem kezdeményezi Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata egyes utcane-
vek módosítását a III.
kerületben. 

KÖZLEMÉNY A 4. OLDALON

Az önkormányzat segítséget ad a társasházaknak és la-
kásszövetkezeteknek ahhoz, hogy szelektíven, helyben
gyûjthessék a lakók a háztartásukban felgyülemlõ papírt,
mûanyagpalackot, fém italosdobozt. FELHÍVÁS AZ 5. OLDALON

Idõsek klubja nyílt a Meggyfa utcában

A kommunizmus áldo-
zatainak emléknap-

ján, idén is a Boldog Özséb
plébániánál lévõ keresztnél
tartotta koszorúzással és
szentmisével egybekötött
megemlékezését az önkor-
mányzat február 25-én. A
kommunista diktatúra ál-
dozatai elõtt a kerület or-

szággyûlési képviselõi, ci-
vil szervezetek, pártok és
magánszemélyek rótták le
kegyeletüket. 

TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

Emlékezés a kommunizmus áldozataira Maradnak 
az utcanevek

Néhány hónapos felújítást követõen újra várja vendégeit a Meggyfa utcai idõsek klubja. A korszerûen felújított intézményt március 4-én vehet-
ték birtokba az érdeklõdõk.                                                                                                                                                  RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban

Mûködési célú hitel nélkül, nagy többséggel, mindössze
egy ellenszavazattal fogadta el a 2011-es költségvetést
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete február 24-én. VÉLEMÉNYEK A 6-7. OLDALON

Költségvetés hiány nélkül, jelentõs tartalékokkal

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
március 30-án, szerdán
jelenik meg! 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlési
képviselõ (4. számú
egyéni választókerület)
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóórá-
ját.További információért
hívja a polgármesteri tit-
kárságot a 437-8696-os
telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csü-
törtökén 16-tól 18 óráig
tart fogadóórát a Kaszás-
dûlõ utca 7. szám alatti
Fidesz irodában. Idõpont-
egyeztetés miatt a foga-
dóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-
8791-es telefonszámon.

- Szükség van az ilyen
helyekre, ahol melegsé-
get kapnak az emberek -
fogalmazott Bús Balázs
polgármester az ünnepé-
lyes megnyitón. 

Az épületre ráfért már
a felújítás: még 1961-
ben építette az Óbudai
Téglagyár, melynek mû-
velõdési házaként mû-

ködött évtizedeken ke-
resztül. A rekonstrukció
38 millió forintba ke-
rült. Megvalósításában
egy európai uniós pályá-
zat segítette az önkor-
mányzatot. A 60 férõhe-
lyes intézményben hasz-
nosan tölthetik idejüket
az idõs emberek: lehetõ-
ségük lesz kipróbálni a

fazekas mesterséget, a
szövés-fonást, de lesz
gyógytorna, társastánc,
irodalmi délelõtt és tea-
délután. A tervek szerint
nyártól itt is elindul az
úgynevezett Nagyinet
Program, melynek kere-
tében a számítógéppel
ismerkedhetnek meg az
érdeklõdõk. 

A Meggyfa Idõsek
Klubja szociális étkeztetési
feladatokat is ellát. D. Zs.

A kommunizmus eszméje a
világon 100 millió, Magyar-
országon közel 500 ezer ha-
lálos áldozatot követelt.
Százezrek kerültek szovjet
fogságba és hurcoltattak
„málenkij robotra”, ezreket
internáltak. A meghurcoltak
közül sokan soha nem tér-
hettek haza, a túlélõk több-
sége pedig ma is hallgat.

Bús Balázs polgármes-
ter, országgyûlési

képviselõ beszédében ar-
ra emlékeztetett: - Alig
múlt húsz éve, hogy a ki-
mondott szavakért, nyílt
állásfoglalásért gumibo-
tozás és elõállítás járt, ma
is a jog ereje védi az egy-
kori elkövetõket és az
õket irányító vezetõket. A
terror rendszerét mûköd-
tetõ ezrek biztonságban
érezhetik magukat, hisz a
diktatúrában elkövetett
bûnökért nem várható el-
marasztalás. A lelkiisme-
ret azonban mindennél
igazságosabb bíró. Ha
máskor nem, a halálos
ágyán mindenkit számve-
tésre késztet.

A polgármester párhu-
zamot vont az egykori
diktatúra mûködtetõi és
a jelen változásait zsigeri
ellenszenvvel kísérõk
között.

- Azok emelik fel hang-
jukat most a sajtószabad-
ság védelmében, akik
egykor a szovjet internaci-
onalizmus és kollektiviz-
mus lelkes propagandistá-

iként tettek hitet az eszme
mellett. A helyzet irracio-
nalitását pontosan festi le
a Népszava tiltakozó lap-
száma, mely a munkás-
mozgalom polgári, egye-
bek mellett a sajtószabad-
ság értéket is tagadó jelké-
pével, a kalapácsos em-
berrel követelte a sajtó
szabadságát. Asarlóhoz és
kalapácshoz gyengéd ér-
zelmi szálakkal kötõdõ
európai baloldal pont
annyira megértõ és tole-
ráns a kommunizmussal,
amennyire kérlelhetetlen
a fasizmussal szemben.
Ez a kettõs mérce ad al-
kalmat számukra, hogy az
antiszemitizmussal és fa-
sizmussal folytatott anak-
ronisztikus harcuk elfedje
a kommunizmus bûneit, s
azok súlyát - mondta.

Abûnök számontartása,
az áldozatokra való emlé-
kezés azonban kötelesség.
ABoldog Özséb plébániá-
nál a kommunizmus áldo-
zataiért gyúltak ki a mé-
csesek, és hangzott el a
Szózat, lelki üdvükért tar-
tották a szentmisét.

Emlékezés a kommunizmus áldozataira 

A z Országgyûlés
kulturális és sajtó-

bizottsági ülésén döntöt-
tek arról, hogy az elmúlt
nyolc év kulturális kor-
mányzatainak esetleges
visszaéléseivel foglal-
kozó albizottságot a jö-
võben a Fideszes Gu-
lyás Dénes helyett párt-
társa, Menczer Erzsébet
vezesse. 

Idõsek klubja nyílt a Meggyfa utcában

Óbudai képviselõ
kinevezése

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Megtekinthetõ Kerületi 
Szabályozási Tervek

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2011. március 28-ig, a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál
utca 2.), és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületé-
ben, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em. 38/A.) a
Budapest III. kerület Szõlõ utca-Tímár utca-
Pacsirtamezõ utca-Viador utca által határolt terület-
re vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervek megte-
kinthetõk.

Bús Balázs
polgármester

A Laktanya utcai ügyfél-
szolgálati iroda akadály-
mentesítésérõl, kerületi
nagyrendezvények lebo-
nyolításáról, az aljegyzõi
pályázat elbírálásáról is
döntött a képviselõ-testü-
let február 24-ei ülésén.

E lsõként az idei költ-
ségvetési rendeletet

vitatták meg a képvise-
lõk. Ehhez kapcsolódó-
an, több költségvetést
érintõ napirendi pontról
szavaztak. 

Elfogadták az Óbudai
Kulturális Központ
Nonprofit Kft. üzleti
tervét, mely egyebek
mellett magában foglal-
ja az Óbudai Nyár kul-
turális esemény-sorozat
rendezésére szánt 40
millió forintot is. 

A képviselõ-testület az
önkormányzat 2011. évi
költségvetésében 20 mil-
lió forintos civil alapot
hozott létre, melybõl
mindkét félévben kiírják
a civil mûködési pályá-
zatot (felhívás a 20. ol-
dalon), félévenként 10
millió forintos keretösz-
szegben. Mindezzel a ci-
vil szervezetek mûködé-
sét és alaptevékenységét
igyekeznek támogatni. A
forrásból lehetõség nyílik
eszközbeszerzésre, inf-
rastruktúra-fejlesztésre,
és humán-erõforrás fi-
nanszírozásra. 

Pályázatokon indul 
az önkormányzat
A Laktanya utca 4.

szám alatti ügyfélszol-
gálati iroda akadály-
mentesítéséhez - mely-
nek teljes költsége 36
millió 350 ezer forint - a
Közép-Magyarországi
Operatív Programban
10 százalékos önrész
vállalásával pályázatot
ad be a kerület. 

A sóstói önkormány-
zati üdülõ-épület meg-
újítása érdekében az
„Épületenergetikai fej-
lesztések megújuló
energiaforrás hasznosí-
tással kombinálva” el-
nevezésû pályázaton, a
Környezet és Energia
Operatív Programban
szintén indul az önkor-
mányzat és biztosítja az
önrészt. A projekt teljes
értéke 280 millió 675
ezer forint. Ugyancsak
ebben a kiírásban szere-
pel a sóstói tábor terüle-
tén megvalósuló, fenn-
tarthatósági tematikájú
rendezvénysorozat szer-
vezése, melynek pályá-
zaton történõ benyújtása
mellett döntöttek a vá-
rosatyák. 

Beváltak
a térfigyelõ-kamerák

Elfogadta a testület a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság tevékenységét
részletezõ, tavalyi évre

vonatkozó beszámolóját.
Ebben elhangzott, hogy a
2008-ban kialakított tér-
figyelõ-rendszer jelentõ-
sen javított a közbizton-
ságon, ami különösen
Békásmegyeren, a kerü-
let korábban bûnügyileg
legfertõzöttebb területén
érezhetõ. 

Új aljegyzõt 
választottak
A képviselõ-testület

megválasztotta Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának aljegyzõ-
jét. A munkakör betölté-
sére érkezett 35 pályázat
közül 14 felelt meg ma-
radéktalanul a kötelezõ
kiírási feltételeknek. A
három, személyes meg-

hallgatásra is behívott
pályázó közül dr. Szege-
di Gábort választották,
aki 14 éve dolgozik az
önkormányzatnál, 2007-
tõl pedig a hivatal egyik
legnagyobb létszámú
osztályát, az igazgatási
fõosztályt vezette. Az
aljegyzõi kinevezés
március 1-jén lépett ha-
tályba. 

Sportolókat 
díjaznak

Idén is átadják az
Óbuda Sportolója Díjat,
a Kerület Napján.  Az
elismerés évente egy
nõi és egy férfi sporto-
lónak adható. Emléklap
jár a második és harma-
dik helyezetteknek.

Olimpiai vagy par-
alimpiai programban
szereplõ sportágban ki-
emelkedõ eredményt el-
ért, III. kerületi lakó-
hellyel rendelkezõ,
vagy a kerületben mû-
ködõ sportegyesület
sportolójára lehet javas-
latot tenni. Mások mel-
lett javaslatot tehetnek
az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.,
az Óbuda-Békásmegyer
Sport Közalapítvány,
valamint kerületi civil
szervezetek, sportegye-
sületek is. Azonos felté-
telek mellett adható a
Hidegkuti Nándor Em-
lékplakett a helyi kötõ-
désû trénereknek és
sportvezetõknek. 

20 millió civil szervezeteknek,
pályázat akadálymentesítésre 

A változtatást a Jobbik
Magyarországért Mozga-
lom III. kerületi önkor-
mányzati képviselõje kez-
deményezte „a munkás-
mozgalomhoz és kommu-
nista diktatúrához köthe-
tõ” nevekkel kapcsolat-
ban, a képviselõ-testület
január 27-ei ülésén, 11 ut-
cát megnevezve.

Bús Balázs polgár-
mester módosító ja-

vaslatára a képviselõ-tes-

tület úgy döntött: az ut-
canév-változtatást - a
Jobbik általános javasla-
tával szemben - csak ab-
ban az esetben támogat-
ja, ha azzal az érintett, ál-
landó lakcímmel beje-
lentett lakosok több mint
50 százaléka egyetért.

A lakosság véleményét
személyre szóló levélben
kérte az önkormányzat.
A kiküldött 7077 levélre
1400-an válaszoltak már-
cius 1-jéig. A nyilatkoza-

tok közül 218 támogatta,
1182 elutasította az utca-
nevek módosítására vo-
natkozó jobbikos kezde-
ményezést.

Önkormányzati közlemény 

Maradnak az utcanevek

Az érintett utcanevek:
Koltói Anna, Lukács
György, Hollós Korvin
Lajos, Pablo Neruda,
Fényes Adolf, Váci Mi-
hály, Arató Emil, Bálint
György, Teszársz Ká-
roly, Madzsar József,
Ságvári Endre.

Testületi ülés új idõpontban
A képviselõ-testület soron következõ rendes ülését
április 7-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel tartja
a Városháza tanácskozótermében.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Ó buda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvédelmi cselekvési prog-

ramjában lehetõvé teszi a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek, hogy

szelektíven, helyben gyûjthessék a lakók a háztartásokban keletkezõ papír, mû-

anyagpalack, fém italosdoboz hulladékot. 

A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítésmentes. Mûanyagpalack,

illetve fém italosdoboz-gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség, melyhez a

lakóközösségnek egyszeri alkalommal, úgynevezett telepítési díjjal kell hozzá-

járulnia. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a, 120 literes gyûjtõedény

esetén 5840 forint, 240 literes gyûjtõedény esetén 7080 forint. A papírgyûjtõ

konténer telepítése térítésmentes.

A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a társasházi, illetve lakás-

szövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak, amelyek vállalják, hogy

• megállapodást kötnek az önkormányzattal; 

• megfizetik a gyûjtõedény telepítési díját; 

• zárt helyen - például lépcsõház, kukatároló - tárolják a gyûjtõedényt;

• csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõedényben, kommunális hulladékot

nem.

Azok a lakóközösségek, melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ sze-

lektív hulladékgyûjtéshez, a 437-8891-es telefonszámon jelentkezhetnek, vagy

a helmli.laszlone@obuda.hu e-mail címen.  

A jelentkezés folyamatos, az önkormányzat számára rendelkezésre álló támoga-

tási keret erejéig fogadják a jelentkezõket. 

Felhívás a társasházakhoz és lakásszövetkezetekhez

Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban

AMagyarországon
egyedülálló kezde-

ményezéssel azt kívánják
megvizsgálni, vajon a ke-
rület lakosainak nyugal-
mát milyen bûncselek-
mények zavarják a legin-
kább, mennyire jellemzõ,
hogy sértetté válnak a
családok, milyen segítsé-
get kaphatnak, elégedet-
tek-e ezzel, és mire lenne
még szükségük?  

A beszélgetésen részt
vesz dr. Barabás Tünde,
az OKRI kriminológusa,
egyben a kezdeménye-
zés megalkotója, dr. Ko-
vács Róbert, a Helyi

Obszervatórium ügyve-
zetõ igazgatója, az ese-
mény társszervezõje,
Puskás Péter, Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának alpolgár-
mestere, valamint a III.
kerületi rendõrkapitány-
ság munkatársai és a
polgárõrség képviselõi.

A kutatás segítése és a
problémák feltárása ér-
dekében kérdõív készül,
amelyet az érdeklõdõk
március 21-tõl letölt-
hetnek a www.okri.hu,
illetve a www.lrmi.eu
oldalról. A jelenlévõk a
helyszínen is kitölthetik.

Lakossági fórum a bûnözésrõl
Az Országos Kriminológiai Intézet és a Helyi Obszervató-
rium Kutatócsoport, Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata támogatásával lakossági fórumot tart március 25-
én 18 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében (Fõ
tér 3.) azoknak a problémáknak a feltárására, amelyek
az embereket a bûnözéssel és az áldozattá válással kap-
csolatban a leginkább foglalkoztatják.

A polgármesteri hi-
vatal általános ügy-
félfogadási rendje:
hétfõn: 14-18 óráig.
Kedden: nincs.
Szerdán: 8-16.30
óráig. Csütörtökön:
8-13 óráig. Pénte-
ken: nincs.
Az igazgatási fõ-
osztály okmányiro-
da és ügyfélszol-
gálati osztály ügy-
félfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati
iroda (az útlevél és
parkolási igazolvá-
nyokkal kapcsolatos ügyek kivételével) nyitva tartása:
hétfõn: 8-18 óráig. Kedden: 8-18 óráig. Szerdán: 8-18
óráig. Csütörtökön: 8-18 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
Az okmányiroda és a békásmegyeri okmányiroda,
valamint az útlevéllel és parkolási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek ügyfélfogadási rendje: hétfõn:
10-18 óráig. Kedden: 8-14 óráig. Szerdán: 8-14 órá-
ig. Csütörtökön: 8-14 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató fõosztály ügyfélszolgálati iro-
dájának ügyfélfogadási rendje: hétfõn: 9-18 óráig.
Kedden: 8-16.30 óráig. Szerdán: 8-16.30 óráig. Csü-
törtökön: 8-16.30 óráig. Pénteken: 8-12.30 óráig.

Ügyfélfogadási rend 
a polgármesteri hivatalban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lapzártakor érkezett:
75 éves korában elhunyt
Ranschburg Jenõ pszic-
hológus, a pszichológiai
tudományok kandidátu-
sa. A népszerû szakem-
ber, tanár, számos szak-
könyv szerzõje március
6-án került kórházba, és
március 10-én délután
hunyt el.

Mint arról hírt adtunk,
„A tehetséges gyerek”

címmel tartott
nagy sikerû
elõadást Dr.
Ranschburg Je-
nõ pszicholó-
gus, egyetemi
tanár az Óbu-
dai San Marco
Szabadegyete-
men, február
14-én az Óbu-
dai Kulturális
Központban.

A vonatkozó helyi
önkormányzati ren-

delet értelmében avar és
kerti hulladék égetése
Óbuda-Békásmegyer
egész területén október-
ben, novemberben, va-
lamint februárban,
márciusban, csütörtö-
kön és szombaton 10-
tõl 15 óráig megenge-
dett a tûzvédelmi elõírá-
sok betartása mellett. Pá-
rás, ködös, szeles idõjá-
rás esetén az égetés tilos.

Az ingatlanon kelet-
kezõ - a rendszeres
szemétszállítással el
nem szállítható vagy
nem komposztálható -
kerti hulladék elszállít-
tatása az ingatlantulaj-
donos, illetve a bérlõ,
valamint a telek hasz-
nálójának feladata és
kötelessége.

Aki a tilalom ellenére
avart, illetve kerti hulla-
dékot éget, vagy a nye-
sedék elhelyezésére és

elszállítására vonatkozó
elõírásokat megszegi,
szabálysértést követ el,
mely cselekményért
30.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar 
és kerti hulladék?

Értesülés friss pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részére elektronikus

levelezési listát mûködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket

érintõ aktuális országos pályázatokról. Amennyiben szeretne rákerülni erre a

listára és értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail

címre: kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

Elhunyt Ranschburg Jenõ
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Önkormányzat

Vélemények a költségvetésrõl

- A nehéz gaz-
dasági helyzet
ellenére az ön-
k o r m á n y z a t
olyan költségve-
tést dolgozott ki,
ahol a rendelke-
zésre álló bevé-
telek fedezik a
költségeket, és
igyekeznek megvédeni a
kerületet a további eladó-
sodástól. Az idei a takaré-
kos gazdálkodás éve lesz
- hangsúlyozta kérdé-
sünkre válaszolva Béres
András, a Lehet Más a
Politika önkormányzati
képviselõje. 

- Mivel számunkra a
hosszú távú fenntartható-
ság fontos érték, támo-
gattam a koncepció elfo-
gadását. Tisztában vol-
tam vele, hogy nem ez az
a pillanat, amikor ko-

moly összege-
ket fordíthatunk
az LMP által
fontosnak tar-
tott olyan beru-
házásokra, mint
a kerékpárút-
hálózat fejlesz-
tése, vagy a pa-
n e l p r o g r a m

folytatása. Ezért javasol-
tam, hogy ebben az év-

ben készüljünk fel a
megvalósítandó, késõbbi
beruházásokra és külö-
nítsünk el a költségvetés-
bõl egy 20 millió forintos
keretösszeget a környe-
zetvédelmi projektek elõ-
készítési folyamataihoz.
Ez a tétel része is lett a
költségvetésnek. Remé-
lem, hogy az önkor-
mányzat vezetése be tud-
ja majd tartani a költség-
vetési rendeletet, és meg-
valósul a 0 forintos hi-
ánycél.

- A kormányváltást kö-
vetõen sokan azt remélték,
hogy a Fidesz beváltja vá-
lasztási ígéreteit, és jelen-
tõsen növekedni
fog az önkor-
mányzat állami
támogatása. Eh-
hez képest a
helyzet rosszabb,
mint bármikor
korábban - jelen-
tette ki Czeglédy
Gergõ, az MSZP
frakcióvezetõje. - Az
egészségügy, a szociális
intézmények és az oktatás
támogatása néhány terüle-
ten még csökkent is a tava-
lyihoz képest, máshol pe-
dig szinten maradt, ráadá-
sul számíthatunk arra is,
hogy a személyi jövede-
lemadó tehetõseket érintõ
csökkentése miatt az ön-
kormányzat adóbevétele is
kevesebb lesz. Idén a kor-
mánynak köszönhetõen az
önkormányzatok nehe-
zebb helyzetben lesznek,
mint az utóbbi években
bármikor.

Ebben a helyzetben
Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á n a k
2011-es költségvetése

alapvetõen az
egyensúlyra tö-
rekszik úgy,
hogy közben fó-
kuszba helyezi a
részben EU-for-
rásokból finan-
szírozható fej-
lesztések meg-
valósítását. Ez

fontos dolog minden itt
élõ ember számára, hi-
szen az elmúlt években,
valljuk be, Óbuda lema-
radt az uniós forrásokért
vívott küzdelemben. Erre
egy tavalyi Állami Szám-
vevõszék által kiadott
vizsgálat is rávilágított.

A költségvetés elõrébb
lép a közrend védelme, a
köztisztaság, a környezet-
védelem területén, vala-
mint a játszóterek és jár-
dák állapotának javításá-
ban, és e nehéz idõkben
fontos szempont, hogy
tartani próbálja a helyi

sport és kultúra színvona-
lát. Ellenzéki politikus-
ként követelhetnék több
jóléti, közérzetjavító in-
tézkedést is a költségve-
tés tartalmát illetõen,
mégsem tudok elvonat-
koztatni közgazdasági
képzettségemtõl, amely
azt mondatja ki velem,
hogy ebben az évben ér-
demben nincs többre le-
hetõségünk. 

Az elmúlt idõszakban
növekedett a kerületi ön-
kormányzat eladósodott-
sága, de még így sem érte
el a kormánypárti „minta-
városok”, Debrecen és
Hódmezõvásárhely ijesz-
tõ példáját. Az idei költ-
ségvetés megálljt paran-
csol ennek a folyamatnak
és jelentõs költségvetési
tartalékot képez. 

A Magyar Szocialista
Párt frakciója fontosnak
tartja, hogy az önkor-
mányzat a kormányzati
megszorítások ellenére
se számolja fel a szociá-
lis és oktatási intéz-
ményrendszerét, hogy
támogatni tudja az el-
esetteket - hangsúlyozta
nyilatkozata végén.

- Konkrét kérdéseket
és észrevételeket az el-
lenzéki képviselõk kö-
zül egyedüliként tettem
fel az új ciklus elsõ költ-
ségvetési vitájában -
mondta elöljáróban
Mihalik Zoltán, az „Itt
Élünk” Egyesü-
let képviselõje.
- A felvetett kér-
dések kapcsán
sajnos nem min-
den esetben si-
került meggyõz-
nie a városveze-
tésnek a költ-
ségvetés tartha-
tóságáról és a biztonsá-
gos tervezésrõl. Ezért
nem támogattam végül a
rendelet elfogadását. Vi-
tattam többek közt a tu-
datosan túltervezett in-
gat lanértékesí tésbõl
származó közel 2 milli-
árd forintos bevételek
realitását, melyek kap-
csán a tervezet nem vesz
tudomást a válság óta
kialakult és jelenleg is
stagnáló ingatlanpiaci
helyzetrõl. Az elmúlt
években számos nagy
jelentõségû beruházást,
így például a Szõlõ utcai
Faluházat, a mûfüves
sportpályákat vagy a
körforgalmi csomópon-
tokat már csak hosszúle-
járatú kölcsönbõl tudta
megvalósítani az önkor-
mányzat. Az ilyen, külsõ
forrásból finanszírozott
beruházások összértéke,
hitelállományként már
2010-ben meghaladta a
800 millió forintot, az
idei évre betervezett to-
vábbi hitelfelvételekkel
ez az összeg már meg
fogja haladni az 1,3 mil-
liárd forintot. A felvett
hitelekkel arányosan nö-
vekszik azok évente fi-
zetendõ, törlesztõ ka-
matterhe is. Mindezek
alapján elmondható,
hogy évrõl évre romlik a
költségvetések belsõ
struktúrája.

Az igazsághoz hozzá-
tartozik, hogy a korábbi

évekhez képest számos
területen felfedezhetõ
ugyan a visszafogottabb
tervezési szándék, azon-
ban számtalan, idézõjel-
be téve jó ötletnek tûnõ
projektet is sikerült a so-
rok közé csempészni.

Ilyennek vélem
többek mellett
a kültéri fitness
eszközök tele-
pítését, az
Óbuda-kártya
bevezetését, a
budai Prome-
nád kapcsán
létrehozott 100

százalékos önkormány-
zati cég mûködési finan-
szírozását, akkor, ami-
kor még a projekt meg-
valósítását biztosító pá-
lyázatot sem nyerte el az
önkormányzat. Ilyen ki-
adások mellett nem kap-
tam elfogadható választ
a hosszú évek óta anya-
gilag is támogatott Óbu-
da Tv-t érintõ változá-
sokról, mely szerint 25
év után idén elõször mi-
ért nem jutott forrás erre
a célra. Valamint, ho-
gyan lehetséges az,
hogy az elmúlt években
a kerületi sportszerveze-
tek közül mindössze
kettõt támogatott az ön-
kormányzat összesen
13-13 millió forinttal,
2011-re, úgymond
örömhírként már több,
mint 100 millió forint
jut erre a célra 11 érin-
tettnek, egy egyébként
visszafogottnak mon-
dott költségvetési év-
ben. 

A városi tömegsportot
mindig is lelkesen támo-
gató képviselõként csak
reménykedem abban,
hogy az idei évre hirte-
len jelentõsen meg-
növekedett támogatási
összegek jövõre nem
apadnak vissza a koráb-
bi szintre, egy egyéb-
ként romló költségvetési
és gazdasági helyzet
esetén - tette hozzá
Mihalik Zoltán.

- A 2011-es költségve-
tésre nem adtam sem el-
utasító, sem támogató
szavazatot a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom
Óbudai Alapszervezete
álláspontját közvetítve -
tudtuk meg Szanyó Mik-
lós képviselõtõl. - A he-
lyi szervezet a költségve-

tést összességében nem
találta támogathatónak a
tételsorokban található
néhány biztató jel ellené-
re sem. Ilyen pozitívum
volt az Óbuda-kártyára
elkülönített összeg,
amely a Jobbik helyi
programjában is kiemelt

Az idei a takarékos
gazdálkodás éve lesz 

„Nem támogattam 
a költségvetést”

„Egyensúlyra törekvõ 
költségvetés készült”

„A módosító javaslatok
többségét jónak találtuk”

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

obuda_2011_05.qxd  2011.03.11.  13:38  Page 6



2011/5. szám Önkormányzat
7

A célkitûzés szerint a mû-
ködési kiadásokat a mû-
ködési célú bevételekbõl
kell fedezni- fogalmazott
nyilatkozata elején Pus-
kás Péter, a Fidesz-KDNP-
frakció vezetõje.

- Az idei költségvetés
bevételi-kiadási fõösszege
24.470 millió forint. Ösz-
szehasonlítva a hasonló
népességû, Gyõr megyei
jogú várossal, melynek
költségvetési fõösszege
41.164 millió forint, látha-
tó, hogy az óbudai önkor-
mányzat nagyságrendek-
kel rosszabb pozícióból
indul, és ennek javulására
a jövõben sincs sok esély.

Az önkormányzat gaz-
dálkodására rányomja bé-

lyegét a válság. Az elõzõ
kormányok egyre keve-
sebb forrást biztosítottak a
kötelezõen ellátandó alap-
feladatok finan-
szírozására. Az
állami hozzájáru-
lás az oktatási
feladatok alig fe-
lére nyújtott fe-
dezetet, az egész-
ségügyi ellátó-
rendszer állandó
hiánygazdálko-
dással szembesült. Nem
jutott kellõ mértékû forrás
a kultúrára sem. Az önkor-
mányzat az utolsó három
évben közel 3 milliárd fo-
rint bevételkiesést szenve-
dett el.

A központi költségveté-
si bevételekbõl a normatív

támogatás nem csökken,
4.210 millió forint. A fõbb
bevételi többletet a helyi
építményadó törvényi

m é r t é k é n e k
emelése és az in-
gatlan-eladási
bevételek több-
lete jelenti. Elõb-
bi 440 millió,
utóbbi 600 mil-
lió forint. Az in-
gatlan-értékesí-
tés bizonytalan-

sága miatt azonban a ter-
vezett bevétel teljesülésére
460 millió forint kockázati
tartalékot képeztek.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 2011. évi
költségvetési rendelete ta-
karékos gazdálkodást ír
elõ, az önkormányzati fej-

lesztések nagy részét pá-
lyázatok útján kívánjuk
megvalósítani - hangsú-
lyozta a frakcióvezetõ.

- Sikeres pályázat esetén
tervezzük az Óbudai pro-
menád projekt megvalósí-
tásának elkezdését, vala-
mint a sóstói tábor környe-
zetbarát energiafelhaszná-
lásra való átállítását. A tö-
megsportot, a meglévõ
mellett, további három
szabadtéri fitneszpark lét-
rehozásával támogatja a
helyhatóság.

Abérek és dologi kiadá-
sok meghatározásánál is a
bevételek szabta keretek-
hez igazodott a hivatal.

Intézményeit a mûködé-
si költségvetésbõl finan-
szírozza az önkormányzat,
mely 9,899 millió forint.
Az intézményhálózatot a
takarékosság jegyében az
év második felében önál-
lóan mûködõ rendszerré
alakítja át, azaz a meg-
szüntetés helyett a köz-
pontosítást választja, ki-
használva az ezzel járó
költséghatékonysági elõ-
nyöket. 

Az intézményi dolgo-
zóknak a szûkös mozgás-
tér mellett is biztosít étke-
zési támogatást a fenntar-
tó, évente nettó 52 ezer fo-
rintot, alkalmazottanként.

Gazdasági társaságai-
ban és intézményeiben
30 új, négyórás munka-
hely kialakítását támo-
gatja az önkormányzat.
A városrész rendezettsé-
ge és tisztasága érdeké-
ben újabb hat közterü-
let-felügyelõ felvételét
teszi lehetõvé, a közbiz-
tonság erõsítésére pedig
plusz egy rendõrjárõr-

pár munkába állítását fi-
nanszírozza. 

Turisztikai célokra a
2011-ben helyi adóvá vált
idegenforga lmiadó-
bevételt fordítják, amely
117 millió forint. Ez azon-
ban nem jelent új adóter-
het és többletbevételt, mi-
vel az ezt megközelítõ
összeget korábban a Fõvá-
rosi Önkormányzat szedte
be, s juttatta a forrásmeg-
osztási rendszeren keresz-
tül vissza a kerületnek. 

A tényleges kiadáso-
kat csak részben fedezi
az állami támogatás. Az
egészségügyi ellátások
fenntartása mellett az
önkormányzat tervbe
vette az elavult röntgen-
géppark cseréjét. 

Az agglomerációból
nagy számban bejárók az
egészségügyi ellátórend-
szer mellett az oktatási in-
tézményeknek is komoly
terhet jelentenek. Ennek
ellenére a fenntartó ra-
gaszkodik a képzõ intéz-
mények színvonalának
megtartásához.

Idén a kerületi lako-
soknak biztosított ked-
vezmények igénybevéte-
lére Óbuda-kártya beve-
zetésérõl döntött az ön-
kormányzat.

- Összegezve kimond-
ható, hogy a 2011. évi költ-
ségvetési rendelet szoros
egységben van az önkor-
mányzat alapvetõ céljai-
val, a cselekvõ szolgálattal.
A helyhatóság vezetõi bíz-
nak abban, hogy az elfoga-
dott büdzsé végrehajtásá-
nak eredményeit a kerület
polgárai is érzékelni fogják
mindennapjaikban - hang-
súlyozta Puskás Péter.

Költségvetés hiány nélkül, jelentõs tartalékokkal

jelentõséggel bírt. Ha-
sonló jelként említhetjük
a közbiztonsággal kap-
csolatos tételek emelke-
dõ összegét is. Örömmel
tapasztaltuk, hogy Óbu-
da zöld programja to-
vábbra is ki-
emelkedõ jelen-
tõségû. Ezek el-
lenére számta-
lan olyan költ-
ségsor szerepelt,
amely a Jobbik
számára nem fo-
gadható el. 

- Természete-
sen ezen tételek nem
vonták magukkal az au-
tomatikus elutasítást, hi-
szen olyan hosszú távú

stratégiai programokat
fektetett le a képviselõ-
testület az elmúlt évti-
zedben, melyek miatt
ezen kiutalások beemelé-
se kötelezõnek tûnhet.
Az egyik ilyen nagysza-
bású projekt a Promenád,

mely szerintünk
csupán egy
újabb szalag át-
vágását jelenti
majd, miközben
a kerület útjai,
járdái gyakorla-
tilag elporlad-
nak. 

Meglátásunk
szerint Óbuda-Békásme-
gyer költségvetése to-
vábbra sem tartja be
minden tekintetben sem

az Állami Számvevõ-
szék, sem a független
könyvvizsgáló ajánlása-
it, pedig viszonylag egy-
szerû lépésekkel áttér-
hetne egy hatékonyabb
tervezési módra, me-
lyeknek az óbudai felújí-
tási tervek láthatnák
hasznát. 

Mindezek tükrében a
jelenlegi költségvetésrõl
nem lehetett egyértelmû-
en igennel vagy nemmel
szavazni. A költségvetést
módosító javaslatok több-
ségét jónak találtuk, így
azok elfogadhatóak vol-
tak a Jobbik helyi szerve-
zete számára. Ezeket az
óbudai lakosság érdeké-
ben megszavaztuk.

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

Az oldalpárt összeállította: Szeberényi Csilla

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek szá-
mára. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfi-
gyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folya-
matos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõ-
rendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehe-
tõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasz-
nos információkról. Ha igénylik az önkormányzat szol-
gáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni Locskainé
Radnai Írisz ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi refe-
rensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Bölcsõdésekért
Alapítvány jóvoltából só-
kuckót avattak március 1-
jén a Mókus Bölcsõdében,
ezzel a III. kerületi bölcsõ-
dék sószobáinak száma há-
romra nõtt. A nagyvárosok-
ban folyamatosan emelke-
dik a légzõszervi megbete-
gedésekkel küzdõk aránya,
közülük - anatómiai adott-
ságaik miatt - nagyon sok a
kisgyerek. 

A sószoba sótéglával
és sótömbökkel ki-

rakott helyiség, melynek
sós levegõje por- és in-
germentes, erõs antial-
lergén és antibakteriális
hatású. A sószoba klímá-
ja serkenti a légzõszer-
vek aktivitását és a hör-
gõk öntisztulását, csök-
kentve ezzel a nyálka-

hártya gyulladását. A sós
levegõ jótékony hatásá-
nak köszönhetõen az
õszi, téli idõszakban je-
lentõsen csökkenhetnek
a légúti és allergiás meg-
betegedések.

A sószobában a kis-
gyermekek légzéstech-
nikája játékosan javítha-
tó, fokozva ezzel a só-
szoba kedvezõ élettani
hatását. A frissen átadott
helyiség használata il-
leszkedik a kisgyerme-
kek napirendjébe.

Az átadón, melyen
részt vett Bús Balázs pol-
gármester is, elhangzott:
a sószoba költségeit az

Óbudai Bölcsõdésekért
Alapítvány jótékonysági
rendezvényének bevéte-
lébõl, szülõi támogatás-
ból és a civil pályázaton
nyert összegbõl fedezték.
A Mókus Bölcsõdében a
második sókuckót hozták
létre alapítványi költsé-
gen himalájai sótéglából.
Tavaly a Szérûskert utcai
intézményben avattak
hasonló helyiséget. 

Az alapítvány képvise-
lõi a megnyitón megkö-
szönték a támogatásokat,
a további felajánlásokat,
a személyi jövedelemadó
1 százalékát a 18131419-
1-41 adószámra várják.

Új sókuckó 
a jobb légzésért

É rzékelhetõ tenden-
cia a bíróság elõtti

peres ügyek növekedé-
se, az iskolán belüli
konfliktusok erõsödése,
amely egyértelmû bizo-
nyítéka annak, hogy
nem a megfelelõ úton
járunk a problémák
megoldásában. Pedig a
konfliktuskezelés tanul-
ható, egyes elemeit ösz-
tönösen használjuk is.

Az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ 2005
óta végez közvetítõ
szolgáltatást. A több-
éves tapasztalat alapján
formálódott tananyagot
feldolgozták „A mediá-

ció alkalmazási lehetõ-
ségei a szociális és
gyermekvédelmi alapel-
látásokban” címû 30
órás alapozó; valamint a
„Mediáció és egyéb
resztoratív módszerek
haladó szintû alkalma-
zása” címû 30 órás ha-
ladó szintû szakmai sze-
mélyiségfejlesztõ fog-
lalkozásokon. 

Az alapozó képzés
április 1-jén 8.30 óra-
kor indul az intézmény
Szentendrei út 85. szám
alatti telephelyén. A to-
vábbi 5 képzési alkalom
is péntek délelõttönként
lesz. Az alapozó foglal-
kozásokon bemutatják a

konfliktus okait, típusa-
it, megoldási lehetõsé-
geit. Felvázolnak külön-
bözõ élethelyzetben
használható konfliktus-
kezelési stílust, bemu-
tatják az alternatív vita-
rendezés, a mediáció al-
kalmazási területeit,
szakaszait, megállapo-
dásait. A képzésen szó
lesz továbbá a mediátor
szerepérõl, szerepkonf-
liktusairól, gyakorlati
példák felhasználásával.

A május 5-én 8.30-
kor induló haladó kép-
zés lehetõséget nyújt a
konfliktuskezelési mód-
szerek nagyobb mély-
ségben, több gyakorla-
ton keresztül történõ el-
sajátítására. 

A képzések 6 alkalom-
mal, péntek délelõtt lesz-
nek A tréning elsõsorban
gyakorlatból illetve a
gyakorlati órákba beépí-
tett rövid, a témához
kapcsolódó további el-
méleti blokkokból épül
fel. A képzés a konflik-
tuskezelés fókuszpontja-
inak a meghatározása
után az alternatív vita-
rendezési technikák
(mediációs és egyéb
resztoratív eljárások) al-
kalmazhatósági területeit
bemutatva, az életbõl, a

képzõk és a hallgatók ál-
tal elõvezetett esetek
dramatizálásával halad
tovább a mediáció mé-
lyebb megismerésében. 

A képzéseket külön-
külön, de egymás után is

el lehet végezni. Mind-
két képzést az Országos
Szociális és Gyermek-
védelmi Továbbképzési
és Szakvizsga Bizottság
25-25 kreditponttal érté-
kelte (a program enge-
délyszáma: S-05-026/
2009 és S-05-043/2010.)
Részvételi díj: 25 000
Ft/egy képzés, 45 000
Ft/ két képzés. 

Mediációs és személyiségfejlesztõ foglalkozás segítõknek

Tanulható a konfliktuskezelés 
Életünk során gyakran elõfordul, hogy konfliktusba ke-
rülünk szûkebb, vagy tágabb környezetünk valamely tag-
jával. Sokszor egyáltalán nem beszéljük ki a problémát,
vagy látszólag teljesen más miatt kezdünk el perlekedni
anélkül, hogy valódi sérelmeinket feltárnák a másik fél
elõtt. Ha nem tudjuk konfliktusainkat megfelelõen ke-
zelni, egyre gyakoribb a válás, ennek követeztében egy-
re több az egyszülõs családban felnövekvõ gyermek.

ASzent Margit Rende-
lõintézetben idén elõ-

ször mutatják be „Az or-
voslás története” címû kép-
sorozatot. Leonardo da
Vinci anatómiai rajzait, ér-
ábrázolást Vesalius köny-

vébõl, római orvosságos
edényeket, pestist gyógyító
orvost a XVII. században
és még számos képsoroza-
tot láthatnak az érdeklõdõk
március végéig az intéz-
mény harmadik emeletén.

Az alapozó képzésrõl bõvebb információ Szabóné
Bánfalvi Katalin programvezetõnél kérhetõ telefo-
non (06-20-576-9695) és e-mailen (cstan.info@
kszki.obuda.hu; szabo.katalin@kszki.obuda.hu ).
A haladó képzésrõl további információ Kovács Pi-
roska és Juhász Éva képzésvezetõktõl kérhetõ tele-
fonon (06-20-577-1207 vagy 06-20-538-9797), e-
mailen (cstan.info@kszki.obuda.hu; kovacs.piroska
@kszki.obuda.hu; juhasz.eva@kszki.obuda.hu).

Az orvoslás története képekben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: a fonódó
villamoshálózat ügyében
folytatódik az egyeztetés
a II. kerületi önkormány-
zattal. A testületnek így
május 31-ig van ideje
megadni az engedélyt a
programra.

M int arról már hírt
adtunk, a II. kerü-

leti önkormányzat nem
támogatja a jelenlegi
terveket, mivel attól tart,

hogy a meghosszabbí-
tott villamosvonalak túl-
terhelik az Árpád feje-
delem útját és a Bem
rakpartot. Viszont, ha
nem adja engedélyét a
tervek megvalósításá-
hoz, a fõváros elesik az
uniós támogatástól. A
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség két hónap-
pal meghosszabbította a
budai fonódó villamos-
beruházás támogatási

szerzõdésének határide-
jét. Így a II. kerületnek
május 31-ig kell eldön-
tenie: engedélyezi-e a
terv megvalósítását
vagy sem. 

Tarlós István fõpol-
gármester kijelentette:
reméli, hogy a II. kerület
helyesen dönt, mivel az
Észak- és Dél-Budát
összekötõ villamosvo-
nal fontos beruházás a
fõváros számára.

Az egyeztetés folytatódik

Tovább fonódik a villamos-ügy 

F ebruár közepétõl ol-
csóbb a BKV Zrt. ál-

tal a mozgáskorlátozot-
tak számára, taxi-rend-
szerben mûködtetett mi-
dibuszokon az utazás. Az
ombudsman állásfogla-
lása szerint a szolgáltatás
eddigi viteldíj-szabály-
zata diszkriminatív, ezért
annak felülvizsgálata
idõszerûvé vált. A koráb-
bi két vonaljegy helyett

elég egyet lyukasztani és
érvényes a Budapest-
bérlet is. Így, aki naponta
vette igénybe a szolgál-
tatást, annak esetében
elõfordulhat akár az is,
hogy 6,5-ször keveseb-
bért utazik egy hónap-
ban. Viszont a kísérõk-
nek megszûnik az ingye-
nesség, nekik is ennyibe
kerül az utazás.

Kertész I.

Olcsóbb buszviteldíj 
a mozgáskorlátozottaknak

A szentendrei HÉV
vonalán március

26-án és 27-én vágány-
zár lesz a külsõ szaka-
szon. Békásmegyer és
Szentendre között a vo-
natok helyett autóbu-
szok szállítják az utaso-

kat. Felhívjuk a figyel-
met, hogy a Volánbusz já-
ratai Pomázon és fõleg
Szentendrén nem feltétle-
nül várják meg a HÉV-
pótló buszokat, ezért
azokról körülményesebb
lehet az átszállás. K. I. 

Buszok járnak a HÉV helyett Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2011. márci-
us 22-e és 2011. április 22-e között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati iro-
dáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõ-
építészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.) a Budapest III. kerület, Mozaik utca-
Óbudai rakpart-HÉV által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási
Terv megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

Felújították a Távhõ-aknát március elsõ hetében az Ágoston utcában

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azon-
ban nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek munká-

ját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg ci-
vil szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

Ne legyen mind1!

Kettõs céllal rendeztek ki-
állítás megnyitót a Kisko-
rona utcai idõsek klubjá-
ban február 15-én.

E gyrészt a klubtagok
kedvét keresték a

hangulatos csendéletek
és a hosszabb szemlélõ-
dést kívánó alkotások
bemutatásával, más-
részt ötletekkel kíván-
tak szolgálni arra, hogy
sohasem késõ valóra
váltani dédelgetett ál-
mainkat. 

Müller Istvánné, az
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény veze-
tõje szeretné, ha minél
több olyan emberrel ta-
lálkozhatnának a klub
tagjai, akik nyugdíjas-
ként váltották valóra ifjú-
kori álmaikat. Ezért is
hívták rendhagyó beszél-
getésre a képek alkotóit:
Metzger Katalint, Sze-
rencse Rozáliát és meste-
rüket, Kõfaragó József
festõmûvészt, a békás-
megyeri Képzõmûvész

Kör tagjait, akiket pályá-
jukról Vincze Mara új-
ságíró faggatott.

Bár Metzger Katalin
betegség miatt nem tu-
dott eljönni, Szerencse
Rozália õszintén beszélt
arról, hogy pár éve fog-
lalkozik csupán a festé-
szettel, s bizony már kö-
zel hatvan éves volt, ami-
kor belefogott. Képei, vi-
talitása és kiegyensúlyo-
zottsága jó példa a klub-
tagoknak arra, hogy õk is
próbára tegyék magukat,

és megmutassák a világ-
nak, ha valamit igazán

szeretnénk, ahhoz soha
sincs késõ.Képek a Kiskorona utcai idõsek klubjában

Farsangi bált is rendeztek a Kiskorona utcai idõsklubban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A rákbetegek számára teszi elvi-
selhetõvé az élet utolsó idõszakát
a Magyar Hospice Alapítvány,
amely idén ünnepli alapításának
20. évfordulóját. Annak idején
Polcz Alaine hívta életre, s ma
már Budapesten kívül más váro-
sokban is segítik a gyógyíthatat-
lan embereket. A szervezetet dr.
Muszbek Katalin igazgatja.

Ahospice-mozgalom hiány-
pótló tevékenységet végez:

hozzájárul a daganatos betegek
egyénre szabott ápolásához, fáj-
dalomcsillapításához. A szolgál-
tatást azok vehetik igénybe, akik

kórházi kezelésben már nem ré-
szesülnek, vagy életük utolsó
szakaszában szeretné-
nek inkább otthon len-
ni. A mozgalom mun-
katársai segítenek meg-
õrizni a betegek emberi
méltóságát életük leg-
utolsó percéig. Ráadá-
sul nemcsak a betege-
ket segítik, hanem a
családjukat is, melynek
tagjai szintén óriási nyomásnak
vannak kitéve szeretteik szenve-
dései láttán. A munkát ingyene-
sen végzik az alapítvány önkén-
tesei, akiknek a száma mintegy

százra tehetõ. Az orvosokon kí-
vül pszichiáterek, gyógytorná-

szok, nõvérek és önkén-
tes ápolók teszik élhetõ-
vé a gyógyíthatatlan
emberek mindennapjait. 

Legfõbb elvük, hogy
a betegek otthoni ápo-
lását könnyebbé te-
gyék. Az emberi támo-
gatáson kívül szükség
szerint különbözõ esz-

közöket is az ápoló családtagok
rendelkezésére bocsátanak. Az
alapítvány munkatársai mindig
együttmûködnek a háziorvos-
sal, illetve a kórházi kezelõor-
vossal. Az õ utasításaik alapján
segítenek beállítani a gyógy-
szereket, ellátják a sebeket, be-
adják az infúziót és még meg is
mozgatják, tornáztatják a bete-
geket. És mivel a betegség
többnyire fájdalommal jár, kü-
lön gondot fordítanak a fájda-
lomcsillapításra. Minden eset-
ben arra törekszenek, hogy
megelõzõ céllal alkalmazzák a

fájdalomcsillapító gyógyszere-
ket, hiszen szenvedni nem ér-
demes, különösen ha nem is
muszáj. 

Az elmúlt húsz évben a fõvá-
ros 14 kerületére terjedt ki a te-
vékenységük, valamint Szent-
endre, Pomáz és Debrecen terü-
letére. Ezeken a helyeken már
nemcsak felnõttek, de gyerme-
kek, illetve hozzátartozóik is
kérhetik az otthoni ápolást. 

A Magyar Hospice Alapítvány
központja Óbudán a Kenyeres
utcában van. A fõvárosi és a ke-
rületi önkormányzat együttes tá-
mogatásának eredményeként
2005-ben itt nyitották meg a tíz
férõhelyes kórházi részleget is,
ahol az egyedülállókat, illetve
azokat látják el, akik nem otthon
akarják tölteni utolsó óráikat. 

Az alapítvány adományok-
ból tartja fenn magát. Az 1 szá-
zalékos felajánlásokon kívül
számos cég és sok magánem-
ber nyújt támogatást rendkívül
fontos munkájukhoz. D. Zs.

Húsz éve segít a rákbetegeken a Hospice Alapítvány

Pályázati felhívás
A Magyar Rákellenes Liga „Az év onkológusa -  az én orvosom”
címmel pályázatot hirdet. Olyan pályamûveket várnak, amelyben a
pályázó megosztja gyógyulása történetét, valamint javaslatot tesz ar-
ra, hogy kié legyen „Az év onkológusa- az én orvosom” cím.A legtöbb
szavazatot kapott onkológus kapja meg a dr. Dollinger Gyula-emlék-
érmet. A pályázatnak minimum 2500 karakter terjedelmûnek kell len-
nie, felsõ határ nincs. Nyilvános eredményhirdetés: április 11-én, a
Nemzeti Rákellenes Napon lesz. A beküldött történetek megjelennek
a Magyar Rákellenes Liga honlapján, az írott médiában, és a 20 leg-
jobb pályamunka könyvben is napvilágot lát. A pályamûvek beérkezé-
si határideje: március 21. Cím: Magyar Rákellenes Liga 1507 Buda-
pest, Pf.7. A borítékra rá kell írni. „Az év onkológusa - az én orvosom”.
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Pályázat

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

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét. A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától szá-
mított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormány-
zat letéti számlájára. (Számlaszám: Raif-
feisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot 2011. március 25-én 10
óráig, a pályázatokat zárt borítékban 2011.
március 28-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp.,

III. kerületi önkormányzat vagyonhasznosítási
osztályán (cím: 1033 Bp. Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2011. március 28-án 12
órakor a Bp., III. Fõ tér 1. I./19. sz. alatt, a va-
gyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségé-
ben történik. A pályázaton résztvevõket levél-
ben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet
tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a Bp., III. kerületi önkor-
mányzat vagyonhasznosítási osztályán a 437-
8646-os, a 437-8548-as és a 437-8639-es tele-
fonszámon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztály
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Óbudán hagyományai vannak
a szelektív hulladékgyûjtés-
nek. Tizenegy évvel ezelõtt
elsõként ebben a kerületben
helyeztek ki külön konténert
erre a célra. 

Minden a papírgyûj-
téssel kezdõdött.

Elõször csak az újságpa-
pírt és a kartondobozokat
vihették el a lakosok a ke-
rületi önkormányzat által
kihelyeztetett konténerek-
be. Késõbb a Fõvárosi
Önkormányzat szervezé-
sében megjelentek a köz-
területeken a szeletív hul-
ladékgyûjtõ szigetek, ahol
az üvegeket, a mûanyag
(PET) palackokat és a
fémdobozokat is külön
konténerekbe lehetett ki-
dobni. Elõször Békásme-
gyeren próbálták ki ezt a
más országokban is jól be-
vált környezetvédelmi
megoldást: 2004-ben öt
szelektív hulladékgyûjtõ
szigetet alakított ki az
FKF Rt. Mára kerületszer-
te 63 ilyen sziget van -
tudtuk meg Szabó Mag-
dolnától, az önkormány-
zat fõtanácsadójától. 

Sajnos, negatív kísérõ-
jelenségekkel is számolni
kell: egyesek olyan sze-
metet is leraknak a szige-
tekre, aminek
nincs helye ott!
Leginkább a la-
kások felújítása
során visszama-
radt sittet, tör-
meléket és lom-
talanításra váró
bútorokat. A fõ-
tanácsadó sze-
rint újabb megoldásokat
kell keresni ahhoz, hogy
a lakosság a két lomtala-
nítás alatt felgyülemlõ lo-
mot legálisan el tudja he-
lyezni. A III. kerület tár-
gyalásokat kezdett az
FKF Zrt-vel egy hulla-
dékudvar létrehozásáról,
amely nagy mértékben
hozzájárulna ahhoz, hogy
ne a közterületre rakják ki
a lakosságnál keletkezõ
lomokat, sittet.  

A lakosságot joggal za-
varják a fémgyûjtõ gube-
rálók, akik felborítják a
konténert és kiválogatják
belõle az eladható fémdo-
bozokat, a többit pedig ál-
talában szerteszét dobál-

ják. A szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek tájékán ta-
pasztal negatívumok ki-
küszöbölésére indított el

az önkormány-
zat 2008-ban egy
új kezdeménye-
zést: a háznál
történõ szelektív
hulladékgyûj-
tést.  

A lakóépüle-
tek zárt tereiben
helyezik el a pa-

pír-, PET-palack-, fém
italosdoboz gyûjtõ konté-
nereket, az összegyûlt hul-
ladékot pedig térítésmen-
tesen elszállítják.  Akezde-
ményezés sikeres, folya-
matosan lehet csatlakozni
és egyre többen érdeklõd-
nek iránta.  S hogy miért
jó, ha közvetlenül a házak-
nál gyûjtik szelektíven a
szemetet? Nemcsak azért,
mert óvjuk a környezetün-
ket, és hozzájárulunk a
hulladék újrahasznosításá-
hoz, hanem mert kevesebb
háztartási (kommunális)
hulladék keletkezik, s így
kevesebbe kerül annak el-
szállíttatása is.

D. Zs.

A szelektív gyûjtõ házhoz megy

Akukás autók regge-
lente gyakran akadá-

lyozzák a forgalmat és du-
gókat okoznak a csúcsfor-
galom idején. Ezért a Fõ-
városi Közterület-fenntartó
Zrt. megváltoztatta hulla-
dékgyûjtési gyakorlatát.
Ezentúl a kukás autók a fõ-
útvonalakról és a forgal-
masabb utcákból reggel 7
óráig, vagyis a csúcsforga-
lom kezdetéig elszállítják a
szemetet, hogy ne okozza-
nak fennakadást a közleke-
désben.

A III. kerületben ez a
Szépvölgyi utat, a Pacsir-
tamezõ utcát, a Kiscelli
utcát, a Bécsi utat, a Bo-
kor utcát, a Nagyszombat

utca Bécsi út és Lajos ut-
ca közötti szakaszát, a
Vörösvári utat, az Árpád
fejedelem útját, a Szent-
endrei út Flórián tér és
Rákóczi utca közötti sza-

kaszát, a Rákóczi utcát, a
Batthyány utcát és a Ki-
rályok útját érinti. 

(Bõvebb információ:
www.fkf.hu, kékszám: 06-
40-353-353.)

Korábban szállítják el a szemetet

Március végéig még be le-
het kapcsolódni abba a
versenybe, amelyet böl-
csõdéknek és óvodáknak
hirdetett meg a Kiskert
Környezetvédelmi Egyesü-
let és a CCR Magyarország
Kft. A verseny lényege,
hogy a gyerekek minél
több kimerült elemet és
rádiótelefont gyûjtsenek
össze és adjanak le, hogy
biztonságosan újrahaszno-
síthassák azokat a feldol-
gozó cégek.

A fõváros 600 érin-
tett intézményébõl

eddig 340 csatlakozott a
felhíváshoz. A III. kerü-
letbõl 14 óvodában, il-
letve bölcsõdében indult
meg a gyûjtés. A ver-
senyben a kisebb intéz-
mények is sikerrel ve-
hetnek részt, ugyanis
nem az számít, hogy ab-

szolút értékben hány ki-
logramm elemet gyûjte-
nek össze, hanem a
mennyiséget az oviba/
bölcsibe járó gyermekek
számával osztják el, te-
hát arányosan. Így a ver-
senyben az nyer, aki a
legmagasabb kg/fõ
arányt éri el. S hogy mit
lehet nyerni? Több kate-
góriában összesen 60
óvoda, illetve bölcsõde
részesülhet az 1,3 millió
forintos értékben fel-
ajánlott díjakból. Az in-
tézmények kertjük szé-
pítésére, illetve kerti já-
tékok vásárlására fordít-
hatják majd nyeremé-
nyüket. 

A verseny tehát még ja-
vában tart. Akik csatla-
kozni szeretnének, meg-
tehetik a www. kiskert.
mlap.hu weboldalon.

(d. zs.)

Gazdálkodj akkusan!

A magyar felnõttek többsé-
ge támogatja a vendéglátó-
és szórakozóhelyi dohány-
zási tilalom tervezett beve-
zetését - derül ki az
Origami Group tavaly no-
vemberben és december-
ben készített felmérésébõl.

A felmérésben 602 em-
bert kérdeztek meg arról,
mi a véleménye a dohány-
zási tilalom további szigo-
rításáról. A felnõttek 87
százaléka úgy nyilatkozott,
hogy zavarja a dohányfüst
a vendéglátóhelyeken. A
dohányzó vendégek 95
százaléka mondta azt,
hogy szívesebben járna
vendéglátóhelyekre, ha ott
egyáltalán nem fújnák a
füstöt az orra alá. De még a

dohányosok fele is úgy vá-
laszolt, hogy zavarja a füst
a zárt térben. 

Az összesítésbõl az de-
rült ki, hogy a 600 megkér-
dezett 80 százaléka örülne,
ha megtiltanák a dohány-
zást az éttermekben. 

Mivel valószínûleg nõne
is a vendéglátóhelyek láto-
gatottsága attól, hogy meg-
szûnne a füst bennük, na-
gyobb forgalomra is szá-
míthatnak a tulajdonosok.
(www.origami.co.hu)

MADÁRFIGYELÕ NAP. Tél végi madármegfigyelõ napot szervezett a Hajógyári-szigeten február 26-án a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) budapesti helyi csoportja.

MEGÚJULT VASKAPU TURISTAHÁZ KILÁTÓJA. Az Esztergom feletti Vaskapun megújult a turistaház
elõtti kilátó. Az elmúlt idõszakban a fából készült terasz állapota tovább romlott, ezért a Pilis Parkerdõ Zrt.
ácsokkal rendbe hozatta a létesítményt. A vaskapui turistaház mielõbbi üzembeállítását is szorgalmazza az
erdõgazdaság vezetése, több lehetséges mûködtetõ partnerrel tárgyalnak, hogy még az idén újból fogad-
hassák a turistákat. K. I.Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa

Szûkül a dohányzók tere

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõ-
nek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe
önálló elektromos- és mellékvízmérõk kiépíté-
sét. A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot
tenni, melynek tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a helyiség(ek) vételárát, a fizetés módját és
feltételeit. 

A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától
számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormány-
zat letéti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001). A
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-
tot 2011. március 25-én 10 óráig, a pályázato-

kat zárt borítékban 2011. március 28-án 12 órá-
ig lehet benyújtani a Budapest III. kerületi ön-
kormányzat vagyonhasznosítási osztályán (cím:
1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázat bontása 2011. március 28-án 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. sz.
alatt, a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-
citet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ

a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp.,
Szentlélek tér 7. fsz. 12., telefon: 430-3468 és
430-3469 ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14-tõl
18, szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 órá-
ig). A pályázatokkal kapcsolatban további fel-
világosítást lehet kérni a Bp., III. kerületi ön-
kormányzat vagyonhasznosítási osztályán a
437-8643-as telefonszámon.

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra, va-
lamint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres, tehermentes,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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Szaktanárok szakszerûen,  nagy gyakorlattal oktatják az

általános és középiskolai tanulókat matematikából, fiziká-

ból, kémiából, magyarból és történelembõl. Lehetõség van

mindennapos korrepetálásra, az érettségi tételek közös ki-

dolgozására irodalomból, nyelvtanból, történelembõl.

Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig,

pótvizsga, évismétlés helyett. Felkészítés osztályozóvizs-

gára, érettségire, kisérettségire, tanév végi záródolgoza-

tokra. Tétel- és feladatsorok kidolgozása. Pótvizsga elõké-

szítés minden tantárgyból. A diákokat minden délután 2-3

fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton, a

gyerekek által kért napokon és idõpontban. ( A jelentkezõk

a 06-20-946-2027-es számot hívhatják.) Több információ:

www.obudamatek.hu                                  Thalész-kör

Korrepetálás, érettségi 
és pótvizsga elõkészítõk

Iskolanaptár
Március 17-tõl 18-ig: mó-
dosítani lehet a középis-
kolai felvételi sorrendet.

Nyílt napok 
az oviban

A Szín-Kör-Játék tag-
óvodában, leendõ óvo-
dások szüleinek nyílt
napokat tartanak márci-
us 21-én 9.30 órától a
Törzs utca 2. és márci-
us 22-én 9.30 órától a
Solymár utca 12-14.
szám alatti épületben.

Szabad hely 
a tanfolyamon 
A „Braunhaxler” Egyesü-
let által indított, az „Ismer-
kedés a számítógéppel
és az internettel; Idõseb-
bek is elkezdhetik” címû
tanfolyamra még van egy
szabad hely, melyre je-
lentkezõt várnak. (Érdek-
lõdni Neubrandt Olginál
lehet a 06-30-221-4938-
sa telefonszámon.)

Román 
nyelvoktatás

A Budapesti Román
Egyesület, a Fõvárosi Ro-
mán Önkormányzat a III.
kerületi Román Kisebbsé-
gi Önkormányzattal közö-
sen ingyenes, hagyo-
mányõrzõ nyelvoktatást
indít felnõtt kezdõ és hala-
dó, gyermek kezdõ és ha-
ladó csoportoknak. A je-
lentkezõket a 06-20-564-
8245-ös telefonszámon
várják, melyen részletes
felvilágosítást kapnak. A
nyelvoktatás helyszíne: V.
Vármegye utca 13. Gye-
rekeknek pénteken 17-tõl
19 óráig, felnõtteknek
pénteken 15-tõl 17 óráig
tart a nyelvoktatás. Egyéb
foglalkozások: páros hé-
ten Goblen Hímzõkör; pá-
ratlan héten Gyöngyfa ké-
szítés, gyöngyfûzés.

Ismét beszélgetésre gyûlnek
össze a Bárczi Géza Általá-
nos Iskola érdeklõdõ, kama-
szokat nevelõ szülõi és peda-
gógusai március 23-án 17
órakor. 

ASzülõi beszélge-
tõkör a megkezdett

tematikát folytatva, ezút-
tal a serdülõk pszicho-
szexuális fejlõdésével
foglalkozik. Nem csak a

pedagógusok, de a szülõk
is nagyon sok változással
szembesülnek a ser-
dülõkor kezdetétõl.
Ezek a folyamatok
akkor érthetõk meg,
ha tisztában va-
gyunk azokkal a
pszichológiai és bi-
ológiai okokkal,
amelyek ebben a

korban minden serdülõ-
nél érvényesülnek.

Beszélgetõkör kamaszokról

„A nevelés teremti az
embert, s az ember a ha-
zát.” Brunszvik Teréz

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet (PSZI) március 17-
tõl 31-ig rendezi a kerület
óvodapedagógusainak és
tanárainak, sorrendben a
harmadik Óbudai Pedagó-
giai Napok programsoro-
zatot, mely 21 óvodai fog-
lalkozást, illetve bemuta-
tó tanítási órát, 7 szakmai
elõadást és 3 kiállítást
foglal magában.

A z ésszerû takaré-
kosság jegyében,

egyben a hatékonyság
fokozásának érdekében,
az elmúlt évekhez ké-
pest a Pedagógiai Napok
idõtartama 2 hétre csök-
kent, de azon szakmai
elõadások száma - me-
lyekbõl a pedagógusok

napi munkájuk gyakor-
lati tevékenységeinek ja-
vításához kiemelkedõ
szaktudású elõadóktól
ismereteket szerezhet-
nek - megkétszerezõdött
idén, míg a bemutató
órák száma idõarányo-
san azonos maradt.

A március 17-ei kon-
ferenciát - melyet jelen-
létével és a nevelés ki-
emelt szerepérõl, vala-
mint a pedagóguspálya
aktuális kérdéseirõl szó-
ló elõadásával dr. Hoff-
mann Rózsa oktatásért
felelõs államtitkár is
megtisztel - Bús Balázs
polgármester nyitja meg
14 órakor a Veres Péter
Gimnáziumban.

Ezt követõen a nevelés
új módszereirõl; a haza-
fias és nemzeti nevelés
lehetõségeirõl a világhá-
ló használatával; illetve a

társadalom és a gazdaság
iskolai neveléssel szem-
ben támasztott elvárásai-
ról hallhatnak elõadáso-
kat a kerület pedagógusai
szaktekintélyektõl: dr.
Szivák Judit docenstõl
(ELTE), Tvergyák Klau-
dia szakmai koordinátor-
tól (Educatio NKFT),
Merényi Ádám szakmai
vezetõtõl (Microsoft Mo.
Kft.).

Az ezt követõ két hét
alatt a kollégák egymás
jó gyakorlatait ismerhe-
tik meg a nevelés terüle-
teirõl, miközben a PSZI
épületében (Szérûskert
utca 40.) kiállítások lát-
hatók óvodások, napkö-
zisek és gyermekalko-
tók munkáiból.

A „Fókuszban a neve-
lés” címû rendezvényso-
rozat a Harrer Tehetség-
nap programjával zárul:

dr. Gyarmathy Éva, az
MTA fõmunkatársa és
Heimann Lászlóné dr.
Buzsik Ilona docens (EL-
TE) elõadásai hangzanak
el a tehetséggondozásról,
tehetségnevelésrõl.

Reményeink szerint
az elõzõ évi látogatott-
ságot és elismerõ szak-
mai visszajelzéseket is
meghaladó programokat
sikerült összeállítanunk
a kerület pedagógusai-
nak azért, hogy az idei
tanév különösen kiemelt
területe: a nevelés és a
nemzeti összetartozás
érzésének erõsítése és
fejlesztési lehetõségei
mind hatékonyabban
valósulhassanak meg
Óbuda-Békásmegyeren.
Muhari László Tamás,

a Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet

igazgatója

III. Óbudai Pedagógiai Napok március 17-tõl 31-ig

Középpontban a nevelés

5-6. osztályosoknak rendezték a Karádi Károly Termé-
szettudományi Versenyt az Árpád Gimnáziumban

A Mustármag Keresztény
Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium leendõ elsõ osz-
tályosainak április 13-ig
minden szerdán 16.30-tól
17.15 óráig Manó-tanodát,
iskola-elõkészítõ foglalko-
zást tartunk. 

Agyerekek nagy lelke-
sedéssel és kíváncsi-

sággal jönnek alkalmaink-
ra. A Manó-tanodák na-
gyon változatosak, min-
denki megtalálja a neki
tetszõ tevékenységet. Játé-
kos formában fejlesztjük
kézügyességüket, szókin-
csüket, gondolkodásukat,

feladattudatukat. Nagy-
szerû alkalom ez arra,
hogy megismerkedjenek
egymással, a tanító nénik-
kel, az iskolai légkörrel és
szeptemberben nyugod-
tan, zökkenõmentesen, jó-
kedvvel lépjék át az iskola
kapuját. 

Mindazokat hívjuk a
foglalkozásokra, akik már
nagyon várják az iskolát,
szeretnek közösségben ját-
szani, énekelni, nevetni!
(Cím: Templom utca 5.
Tel.: 388-8130. E-mail:
mail@mustarmag.sulinet.
hu; Honlap: www.mustar-
mag.communio.hu) J. J.

Iskola-elõkészítõ 
a Mustármagban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537
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Környezetünk – Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2011. április 4-én 15
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiség-hasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és
aláírási címpéldányt kell becsatolnia. A külön
engedélyhez kötött tevékenység végzésére való
jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott
vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell
igazolnia. A helyiségek esetében csak a pályázati
kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég,
akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve székhe-
lye szerinti önkormányzattal szemben adó vagy
adók módjára behajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megsz-
erzésének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj -

önkormányzat felé történõ megfizetését. A meg-
szerzési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj
három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését bérbeadó részére. A nyertes által
befizetett bánatpénz összegét az óvadékba
beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés. Apályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánat-
pénzt befizetik. A bánatpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.,
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A
bánatpénzt helyiségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a

nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt vissza-
fizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek.
Az érvényesen benyújtott pályázatokat az önkor-
mányzat tulajdonosi, városfejlesztési és környezet-
védelmi bizottsága 2011. április 30-ig elbírálja és
annak eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyi-
ség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., fszt. 10. Telefon: 430-3468), félfo-
gadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16,
csütörtökön 8-tól 13 óráig.
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata pályázatot hirdet
„Civil mûködési pályázat -
2011. év elsõ félév” címmel.

Apályázat célja a civil szer-
vezetek mûködéséhez

és létesítõ okiratukban lefek-
tetett alaptevékenységükhöz
való hozzájárulás, mind eszköz
és infrastruktúra, mind humán-
erõforrás tekintetében.

A pályázaton részt vehet-
nek a III. kerületben 2010. ja-
nuár 1-je elõtt bejegyzett és itt
ténylegesen tevékenységet
folytató civil szervezetek, il-
letve azok a szervezetek, me-
lyeket ugyan nem III. kerületi
székhellyel jegyeztek be, ám
tevékenységüket Óbuda-Bé-
kásmegyeren, a kerület lakos-
sága érdekében fejtik ki, és
amelyeket a bíróság 2010. ja-
nuár 1-je elõtt jogerõsen nyil-

vántartásba vett, és az alap-
szabályuknak, illetve az alapí-
tó okiratuknak megfelelõ te-
vékenységüket ténylegesen
folytatják.

A pályázaton elnyerhetõ
maximális támogatási ösz-
szeg: 500 000 forint.

A részletes pályázati kiírás
és adatlap letölthetõ a
www.obuda.hu internetes ol-
dalról, vagy beszerezhetõ a
polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján (1033 Bu-
dapest, Harrer Pál utca 2.), il-
letve a civil referensnél (1033
Budapest, Hídfõ utca 18.). 

Apályázatról további infor-
mációt nyújt: Locskainé Rad-
nai Írisz civil referens a 437-
8921-es telefonszámon vagy
a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen

A beadás határideje: 2011.
március 28. 12 óra.

Pályázat civil szervezeteknekRossz elektromos és elektronikai gépek leadása
Mûködésképtelen tv-készülékükért cserébe ajándékot kapnak, sõt a Hét-
pettyes Óvodát is támogatják.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft.-vel együttmû-
ködve, E+E hulladék-begyûjtést szervez.
Az alábbi helyszíneken ingyenesen leadhatók a használaton kívüli elektromos
és elektronikai készülékek, használt gumiabroncsok és akkumulátorok.
Aki bármilyen rendszerû (képcsöves, LCD, plazma) tv-készüléket ad le a be-
gyûjtõ pontokon, egy bevásárló táskát kap ajándékba. 30 leadott tv-készülék
után a Harrer Pál utcai Hétpettyes Óvodának egy DVD lejátszót vagy CD-s rá-
diót ajánl fel az ÖKOMAT Kft. és a Fe-Group Zrt.

2011. április 2-án (szombat) 8-14 óráig:
• A Szõlõ utcai nagy parkolóban, a szelektív hulladékgyûjtõ sziget mellett.
• Kaszásdûlõ utca 11., Pethe Ferenc tér felõli rész.
• A Kolosy téri parkoló (a piac elõtt).
• A hegyvidék buszvégállomásai: a 137-es busz Erdõalja úti végállomása; a 137-
es busz Máramaros úti végállomása; a 37-es busz Jablonka úti végállomása.
• MOCSÁROSDÛLÕ, Gladiátor utca, a Családi pihenõpark (játszótér) elõtti parkoló.

2011. április 9-én (szombat) 8-14 óráig:
• BÉKÁSMEGYER-DUNA-FELÕLI OLDAL, Heltai Jenõ tér-Juhász Gyula utca
sarkánál található parkoló.
• BÉKÁSMEGYER-HEGY-FELÕLI OLDAL, az orvosi rendelõ mögötti parkoló.
• CSILLAGHEGY, Mátyás Király út-Lehel utca sarka (a TIC nagy parkolója).
• ARANYHEGY-Saroglya utca-Mészkõ utca találkozásánál.
• PÓK UTCAI LAKÓTELEP, Római téri parkoló.
Kérjük, éljenek a lehetõséggel környezetünk tisztasága és megóvása érdeké-
ben, és támogassák a Hétpettyes Óvodát minél több tv-készülék leadásával!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága egyfordulós
pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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A ma már csak nosz-
talgiával emlege-

tett egykori grundokról
több labdarúgó indult el
a nemzetközi hírnév fe-
lé. Közülük az egyiket
Halász Endre, a III. ke-
rületi TTVE (akkor még
ezen a néven szerepelt a
klub) játékos megfigye-
lõje „halászta” ki a sok
ügyes srác közül, és ja-
vaslatára 1952-ben le-
igazolta a Hévízi úti
egyesület. Ezzel elin-
dult, majd a Vasasban
teljesedett ki Mészöly
Kálmán labdarúgó pá-
lyafutása. A Kerületben
eltöltött hét évre szíve-
sen emlékezik a meg-
bízhatóságáról és ke-
ménységérõl Szõke
Sziklának is becézett
egykori játékos.

A sztárok 
lelõhelyén

Mészöly Kálmán leg-
jelentõsebb trófeái: a
Vasassal négyszeres baj-
nok, háromszoros KK-
gyõztes, 61-szer szere-
pelt a válogatottban, két
alkalommal vett részt
világbajnokságon. Ed-
zõként sem adta alább.
Hosszú évekig vezetett
NB I-es csapatokat, két-
szer volt szövetségi ka-
pitány. Külföldön is ki-
próbálta magát, Török-
országban, Cipruson és
Szaud-Arábiában öreg-
bítette a magyar edzõk
hírnevét.  

- Az emberben mindig
élénken megmaradnak a
gyermekkori élmények,
bennem is kitörölhetet-
len nyomokat hagyott a
Hévízi úton eltöltött
idõszak. Nádori László
és Bolemányi Károly
személyében olyan
edzõk tanították a szak-
mát, akik nemcsak a fut-
ballhoz értettek, de ki-
váló pedagógusok is
voltak. Sokat gyakorol-
tunk, még többet ját-

szottunk, nem csoda,
hogy a bajnokságban
minden évben eredmé-
nyesen szerepeltünk. A
Kerületet a sztárok lelõ-
helyeként emlegették,
az utánpótlás-nevelõ
klub valóban a tehetsé-
ges játékosok kincses-
bányája volt, sok játé-
kos indult el innen az
NB I és a válogatott fe-
lé. Sajnos, elég mostoha
körülmények között
edzettünk. Kevés lab-

dánk volt, a fekete sala-
kos pályán egyszer por-
felhõben, máskor po-
csolyákkal teli pályán
kergettük a labdát. And-
rás bátyámmal mégis
örömmel jártunk edzés-
re, a vidám, jóban-
rosszban összetartó kö-
zösségben jól éreztük
magunkat. Úgy gondo-
lom, nagyon jó iskolát
jelentettek az itt töltött
évek, sokat fejlõdtem,
16 évesen már bemutat-
kozhattam az NB III-
ban szereplõ felnõtt csa-
patban. Jól ment a játék,
hamarosan nagyot for-
dult velem a világ: rég-
óta dédelgetett vágyam
teljesült, az NB I-es Va-

sas játékosa lettem. In-
nen egyenletesen emel-
kedett a pályám, elõször
az ifjúsági válogatottban
játszottam emlékezetes
mérkõzéseket, ám pá-
lyafutásom legszebb
éveit az idézõjelbe tett
kirakatcsapatban, a fel-
nõtt válogatottban töl-
töttem.

Alma 
a fájától

A fiatalabb Mészöly
fiú, apja sikerein felbuz-
dulva a labdarúgásban
találta meg élete célját.
Úgy tûnik, az alma nem

esett messze fájától, a
Géza gyerek már kis ko-
rától magán hordozta a
tehetség jeleit. Nála
nem volt óbudai kitérõ,
a Vasas neveltjeként lett
élvonalbeli, majd válo-
gatott játékos. Tizen-
nyolc alkalommal húzta
fel a válogatott címeres
mezét, közben belekós-
tolt a külföldi futballba
is. Kilenc évig légiósko-
dott. Francia, ciprusi és
izraeli klubokban meg-
ismerte a profi sport ke-
mény világát és folya-
matosan gyûjtötte a ta-
pasztalatokat. Ekkor
már elhatározta, ha be-
fejezi a játékos pályafu-
tást, edzõként folytatja.

Sikeresen indult élvo-
nalbeli tevékenysége, az
Újpest és a Vasas edzõ-
jeként már komoly ered-
ményeket ért el.

Mészöly Géza óbudai
szerepvállalása ebben az
évben kezdõdött. A csil-
laghegyi és békásmegyeri
gyerekek legnagyobb
örömére szakmai csapatá-
val beindította a Mészöly
Focisulit, melytõl azt vár-
ja, hogy egyre többen
csatlakoznak hozzájuk, és
széles alapokra tudják
majd építeni a labdarúgó-
bázist. Akerületben sokan
jobban örültek volna, ha a

Mészöly nevet (és a foci
sulit) a TUE-val köti ösz-
sze, hiszen a papa és a bá-
tyó ezer szállal kötõdik a
patinás klubhoz.

Ifj. Mészöly Kálmán
nem bánja, hogy idõ
elõtt kiszállt a verseny-
szerû labdarúgásból, hi-
szen a vendéglátóipar-
ban legalább annyi si-
kerélményre tett szert,
mintha pályán maradt
volna. A futballtól per-
sze nem tudott elszakad-
ni. Tizenhárom éve
szolgálja a Kerületet,
most õ a klub elnöke,
emellett edzõként és a
kapusok képzésében
vállal szerepet. A hár-
mas feladat nem nyo-

masztja, örömmel dol-
gozik, ha csak rajta múl-
na, hamarosan vissza-
térne a Hévízi útra a „ré-
gi idõk focija”. 

Dicsõ múlt, 
küzdelmes jelen

- A Kerület az ország
egyik legrégebbi egye-
sülete, nagy tradícióval,
eredményes utánpótlás-
neveléssel büszkélked-
het, sok híres játékos ki-
nevelésével segítette a
hazai labdarúgást - ele-
veníti fel a múltat a klub
elnöke. - A TTVE, TVE,
TUE névváltozások kor-
szakokat ölelnek fel, ne-
künk most a legfiatalab-
bat, a III. kerületi Test-
nevelési és Utánpótlás
Egyesületet kell eredmé-
nyessé tennünk. Nálunk
elhivatott, tenni akaró
edzõk nevelik a fiatalo-
kat, a lelkiismeretes
munkából elõbb-utóbb
megérkeznek az ered-
mények is. Géza öcsém
csillaghegyi szerepválla-
lása némi vitát gerjesz-
tett köztünk a családban,
jobban szerettem volna,
ha itt, az egykori legen-
dás utánpótlásmûhely-
ben valósul meg a Mé-
szöly Focisuli. Volt egy
rövid megtorpanással já-
ró idõszak a klub életé-
ben, de sikerült úrrá len-
ni a nehézségeken. Most
Márton Zoltán ügyveze-
tõ elnökkel és a régi
edzõi csapattal próbál-
juk megvalósítani kitû-
zött céljainkat. Szeret-
nénk elérni, hogy a Ke-
rület visszanyerje régi
rangját és az eredmé-
nyes futballmûhelyek
közé emelkedjen. Raj-
tam kívül ezt szeretné
apám is. Éppen ezért el-
képzelhetõ, hogy vala-
milyen formában segíte-
ni fogja törekvéseinket.
Folyamatosan puhítom,
egyszer talán enged a
csábításnak, és elfogadja
a tiszteletbeli elnöki sze-
repkört. 

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A három Mészöly letette névjegyét Óbudán

Szõke Szikla és fiai

Igazi sportcsalád az övék. Az apa, Mészöly Kálmán a leg-
ismertebb közülük, a mama Bardi Györgyi sokszoros vá-
logatott röplabdázó, korának kiemelkedõ játékosa. A fi-
úk közül az ifjabb Kálmán futballról a vendéglátóiparra
váltott, de mint a TUE elnöke és az U 11 mestere (mellet-
te a Kerület és a Gázmûvek kapus edzõje) bizonyítja,
nem lett hûtlen a sportághoz. Öccse, az Újpest NB I-es
csapatát vezetõ Géza, játékosként és az edzõi pályán el-
ért sikereivel apja babérjaira tör. 

Ifj. Mészöly Kálmán, Szõke Szikla és Géza
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� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� 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
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-
, szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-
06-01

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Takarítást és vasalást vállalok. Tel.:
06(30)570-0583
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítés építé-
se. Tel.: 06(70)422-9445;786-5872
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162

� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést, kõmûves, asztalos munkátvál-
lal kisiparos garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� Vizes falak, pincék utólagos szigetelése,
garanciával. Mûszeres falnedvesség-mérés,
hõtérképezés, falszárító vakolatok forgalma-
zása. Tel.: 06(30)950-1306; www.falszigete-
les.hu
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Gyümölcsfák és szõlõ metszését és lemo-
só permetezését vállalom, továbbá ásását, fa-
kivágást, bozótirtást is. Tel.: 06(30)602-6925
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� TV-szerelõ (LCD, Plasma is) Nagy István.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. Kiszállás in-
gyenes. Bevizsgálás 1000 Ft.
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redöny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést,  pán-
tok, zsanérok  cseréjét,  polc készítést javítá-
sát, falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Ablakszigetelés! Az utcát vagy a lakását
fûtené? Csökkentse fûtésköltségét! Korszerû-
sítse meglévõ nyílászáróit! Hõszigetelés,
hangszigetelés, thermóüveg. Ingyenes felmé-
rés! Borz István 06(20)390-2524;
www.joiparos.hu
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 21 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Fakivágás, kiszáradt, áramközeli, házkö-
zeli veszélyessé vált fák kivágása. Telektisztí-
tás, zöldhulladék elszállítás. Tel.: 06(30)933-
5627
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206

� Tapasztalt pedagógus esti gyermekfel-
ügyeletet vállal. Tel.: 06(30)634-5806
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598

� 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
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával. Kezelési idõ 26 perc (7000 Ft). Az
SZTK-ákból elköltöztünk. Jelenleg a Békás-
megyeri lakóparkban rendelünk, rugalmas
idõbeosztás, hétközben és szombaton beje-
lentkezéssel. Tel.: 06-70-271-9867
� 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.
� 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
� Egészségmegõrzõ termékek és egyedi
talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ
emeletén, az Egészség Pluszban. A hirdetés
felmutatója 10 % kedvezményben részesül.
Tel.: 240-0439
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Pedikûr, manikûr, mûköröm Csillaghe-
gyen! Egyéni igények figyelembe vételével.
Érd.: Bóta Mónika. Tel.: 06(20)257-1321
� Masszázs Csillaghegyen! Gyógy-, talp-,
relaxmasszázs, kellemes, nyugodt környezet-
ben. Érd.: Bóta Mónika. Tel.: 06(20)257-1321
� Jóga kezdõknek! A Flórián térnél, kis cso-
portokban, egyéni irányítással. Érdeklõdni:
Bóta Mónika. 06(20)257-1321

� Dajka, gyermekfelügyelõ, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel.:
276-5918, Ny.01006404

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Eredményes angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Érettségi felkészítés is. Tel.: 367-
0256
� Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a bel-
városban. Indulás 2011. március 28-val kez-
dõdõ héten. www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu, 06(30)931-5922,
209-5243
� Angoltanítás, korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga, felvételi, pilóta angol, nagy ta-
pasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Fashion Dance tánctanfolyam 11-16 éves
fiataloknak, showtánc, színpadi mozgás,
styling. Krúdy Gy. Általános Iskola Gyógy-
szergyár u. 22/24. Kedd: 18.30-19.30, csütör-
tök: 17.30-18.30. Tel.: 06(30)598-3168
� Angol és francia magánórák tapasztalt ta-
nárnõnél, vizsgára felkészítés, korrepetálás,
rugalmas órarenddel. Tel.: 06(70)201-0618
� Matematika, fizika (felsõbb matematika
is) tudásszintjének emelése középiskolások-
nak, fõiskolásoknak. Tel.: 240-4385;
06(20)983-0435
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Matematika tanítás minden szinten több
értizedes referenciákkal. Tel.: 06(70)366-
6445, 250-2003 (web: www.matekonline.hu;
www.fejetanoda.atw.hu)
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043 E-mail:
wagner.dora@freemail.hu

� Platánliget Lakóparkban, 121 nm-es bel-
sõ kétszintes, lakás tulajdonostól eladó. Sok
extra, nagy udvar, Dunára panorámás nagy te-
rasz, két fürdõszoba, kamerás megfigyelõ-
rendszer. Irár: 49,9 MFt. Tel.: 06(30)932-
2637

Ingatlan

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

� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután és
szombat délelõtt. Középiskolai elõkészítõk
max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-Kör,
www.obudamatek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

� Békásmegyeri lakótelepen, nagy be-
tegforgalmú gyógyszertár épületében léte-
sített gyermekorvosi rendelõ kiadó. Ér-
deklõdni a feltûntetett telefonszámon le-
het: 06(30)977-9490

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III.ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Szemölcsök, bõrelváltozások, aranyerek-
végbélpanaszok, kismûtétek, benõtt körmök
lasersebészete. Dr. Kovács László, fõorvos.
06(30)278-0097 www.lasersebesz.hu Bécsi
u. 217. 1/1. péntek 15-18.

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

� 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. Gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Ka-
talin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� Igazságügyi szakértõ gazdasági ügyek-
ben, peres ügyekhez is szakvélemény készí-
tést, belsõellenõrzést. Társasházak közös költ-
ségeinek, díjainak felülvizsgálatát. Cégérté-
kelést, ingatlan értékbecslést. Tel.: 06(70)589-
5179; e-mail: freycor@freemail.hu

� Szobafestés-mázolás , tapétázás, laminált
parketta lerakása. Minõségi munka kedvezõ
áron. Szabó Dénes Tel.: 06(20)928-3562,
www.szabodenes.gportal.hu

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

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

� HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033
BP. KASZÁSDÛLÕ U. 5. 242-04-65,
250-0593 MIHI 2002 KFT.

Szolgáltatás
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� Kaszásdûlõn 51 nm-es, 2 szobás, 9. eme-
leti, jó állapotú lakás eladó. Ár.: 9,5 MFt. Tel.:
06(30)835-8210
� Ingatlanközvetítõ magániroda keres-kí-
nál. Tel.: 06(20)446-5575; 06(30)931-6176
� Erdõalja úton 115 nm-es házrész, kerttel
kiadó. Tel.: 06(20)446-5575; 06(30)931-6176
� Belsõ-Óbudán egyedi kialakítású, 133
nm-es, nagy teraszos lakás eladó. Tel.:
06(20)565-5670; 06(30)931-6176
� Erdõalja úton kétgenerációs ház, szeparált
kerttel eladó. Tel.: 06(20)446-5575;
06(30)931-6176
� Budakalász kertvárosi részén tökéletes 6
szobás családi ház eladó. HÉV-tõl 6 percre,
zsákutca. Irányár 41 millió. Tel.: 06(30)724-
3421

� III. ker. Toboz u., Mátyáshegy, 48 nm, 1+1
sz., jó állapotú, 1 em-i, házközp. egyedi mé-
rõórás fûtésû, nagy erkélyes lakás. Á: 17,9
MFt. Tel.: 06(70)371-2348
� A Matróz utcában dupla garázs eladó.
Irányár: 4.000.000 Ft. Érdeklõdni lehet:
06(20)914-9230
� Óbuda központjánál VI. emeleti, egyszo-
ba, külön konyha, fürdõ, összesen 22 nm,
azonnal költözhetõen, panellakás eladó.
Irányár: 4,3 MFt. Tel.: 06(20)925-4118

� Kiadó lakásokat, szobákat, házakat kere-
sünk! Lõrincz Péter. Tel.: 06(70)383-5004,
351-9578; www.alberletpont.hu

� Óbuda központjában 1 szobás öröklakás
hosszú távra kiadó 45000 és rezsi, kaució 2
hó. Tel.: 06(70)291-2637
� Termést mûvelésért. Erdei 360 négyszög-
öl, betonúti szõlõ, gyümölcsös kamrával, pin-
cével hosszú távra kiadó, vízdíjat kiadásokat
fizetem. Tel: 349-6091
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Kiadó Óbudán Váradi utcában buszmeg-
állónál 2 szobás panellakás bútorozottan,
42000 Ft/hó+rezsi. Tel.: 06(30)484-7655

� 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
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 18 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332
� Vadászfegyvereimet, vizsgát tett kezdõ
vadásznak átadnám. Tel.: 06(20)947-5536

� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot, Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-
308-91-48
� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-

get vásárolunk VI. Andrássy út 16. Tel.: 266
4154
� Antikvitás vásárolok készpénzért antik és
modern festményeket, mûtárgyakat, hagyaté-
kot, bútort, szõnyeget, Kovács Margitot,
bronztárgyakat, képeslapot, ezüstöket, hely-
színen fizetek. Díjtalan kiszállással. Tel.:
06(30)322-5989
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Iskolabusz, óvodásoknak is! 28 fõig, biz-
tonsági övvel ellátott, klímás autóbusz.. Tel.:
06(20)924-3883, 243-6820. E-mail:
gyuszili1@t-online.hu
� Okleveles kutyakozmetikus vállalja kis-
és nagytestû kutyák teljes körû kozmetikázá-
sát hétvégén is. Házhoz megyek. Tel.:
06(30)232-7795
� Eltartási életjáradéki szerzõdést kötne
kedves fiatal pár lakásért azonnali készpénz
és havi járadék fejében! Tel.: 06(30)257-6343
Deák Zsófia

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

� Szakképzett kertészt keresünk! Csillaghe-
gyi társasházunkba, folyamatos munkára,
korrekt áron kertészt keresünk tujasor ápolá-
sára, permetezésre, gyepnyírásra, gondozásra.
0670-3387505
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,

házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-7435
� Vállalok takarítást, vasalást, ablaktisztí-
tást, referenciával. Friss nyugdíjas. Tel.:
06(70)250-8135; 243-4547
� Szakképzett bébiszitter gyermek felügye-
letét vállalja, gondoskodással, szeretettel,
hozzáértéssel. Leinformálható vagyok. Tel.:
06(30)667-3473
� Könyvelõnek, szakképzettség, számítógé-
pes gyakorlat, számlaképesség mellett mun-
kát biztosítok! Iroda a III. kerületben. Tel.:
06(30)932-2637
� Diplomás szociális munkás államigazga-
tásban, 12 éves idõsügyi gyakorlattal állást
keres. Tel.: 06(20)770-6222
� Önállóan dolgozó karosszéria lakatost ke-
resünk III. kerületi szervizünkbe. Tel.:
06(30)925-3085
� Fodrászt, kozmetikust felveszünk frek-
ventált szépségszalonunkba. Tel.: 06(70)371-
3121

� Ne ébredjen egyedül! Társkeresõ iroda
fényképes adatbázissal! Tel.: 06(70)319-6084

� Óbudai piacon sörözõ bérleti joga átadó.
Tel.: 06(30)942-8833, 8-18 óráig

� 21 nm-es és 54 nm-es üzlethelyiségek
bérbeadók a Szentendrei út 20-28-ban. Ér-
deklõdni lehet a 388-4726-os telefonszá-
mon, hétfõtõl csütörtökig délután.

� Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1,5 mil-
lió forintért, a Víziorgona utcában. A he-
lyiség 22 nm-es (+15 nm raktár) Telefon-
szám: 06-70-368-6939

Üzlet

Társkeresõ

Állás

Számítógép

Egyéb

Régiség

Elad-vesz

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

� 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
Ingatlan Kft. T: 316-9408; 06(20)971-3335

Közérdekû tanácsadás
A Lakóközösségek Életminõsége Javításáért Óbuda-Békásmegyer Egyesület (LÉJÓBE)
folytatja közérdekû tanácsadási szolgáltatását.
Ön társasház vagy lakásszövetkezet lakóközösségében tulajdonosként illetve bérlõként él és
érdeksérelem érte? Vitája támadt a közös képviselõvel, vagy a lakóközösséggel, netán az önko-
rmányzattal? Kérdései vannak a fûtéskorszerûsítés, az utólagos homlokzati szigetelés tény-
szerû tapasztalatairól?
Kérdései vannak, melyekre nem kap választ? Nem ismeri jogait, lehetõségeit, segítséget
szeretne? Ingyenes tanácsadást biztosítunk, ahol gyakorló társasházi és lakásszövetkezeti
tisztségviselõk válaszolnak kérdéseire.
Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, március 24-én 17-tõl 19 óráig, Csobánka tér 5., közösségi ház.
2. Belsõ-Óbuda, március 28-án 17-tõl 19 óráig, Vörösvári út 17., V. emelet, lakásszövetkezeti
iroda. (Elõzetes bejelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

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

Most már nem csak a terület bérlésével kap-
csolatos hírek kapcsán van szó a 2011-es Szi-
getrõl, ugyanis bejelentették a fesztivál elsõ
fellépõit. 

A legnagyobb név az idén újjáala-
kult, amúgy 2002 óta nem koncer-

tezõ britpop zenekar, a Pulp, és a ne-
gyedik lemezével végre Magyarország-

ra is eljutó, a 2000-es évek gitárzenéjét
alapjaiban meghatározó Interpol. Idelá-
togat még a Bonkersel, és a nem is
olyan régen az egész világot megtán-
coltató Dizzee Rascal, és a mostanra

egyértelmûen a mainstream részévé
vált Pitchfork-kedvenc, a The National.
A súlyosabb vonalról a Smash Mouth,
és a nem elõször erre járó Rise Against.
A Nagyszínpadra visszatérõk névsorát
erõsíti a mindig jó bulit adó Flogging
Molly, a Gogol Bordello és a Chemical
Brothers is. 

Tanfolyam Tanóra Nap Kezdés Várható Tandíj
indulás (Ft)

ECDL Start 19×4 csütörtök 14.30 március 31. 48 000
ECDL Képszerkesztés 10×3 szerda 14.30 március 30. 24 000
Számítógép az irodában
gépkezelés, szövegszer- 10×3 kedd 8.30 március 29. 18 000
kesztés, internet
Helyszín: Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (KSZKI) 1033 Budapest,
Folyamõr utca 22.
Bõvebb információ a www.kszkioktat.hu lapon érhetõ el. Érdeklõdni a 437-4070-es
telefonszámon, illetve az ecdlvkp@kszki.obuda.hu e mail címen lehet.

Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban

Bejelentették a Sziget elsõ fellépõit
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága egyfordulós
pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban 2011. április 4-
én 15 óráig lehet benyújtani a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-haszno-
sítási Csoportjánál. 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és alá-
írási címpéldányt kell becsatolnia. A külön enge-
délyhez kötött tevékenység végzésére való jogo-
sultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vál-
lalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell
igazolnia. A helyiségek esetében csak a pályázati
kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és
cég, akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve
székhelye szerinti önkormányzattal szemben adó
vagy adók módjára behajtható köztartozása van.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:

• a helyiség beköltözhetõ állapotba hozásá-
hoz szükséges felújítási munkálatainak saját
költségen történõ elvégzését; 

• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû

óvadék megfizetését bérbeadó részére. A nyer-
tes által befizetett bánatpénz összegét az óva-
dékba beszámítják;

• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti
szerzõdés megkötését;

• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.

A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértéké-
vel emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott
bérleti díj alapján történik a döntés. Az önkormány-
zati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellen-
értékeként elõírt megszerzési díj - a pályázó által
megajánlott bérleti díj három havi összege - elenge-
dését a tulajdonosi, városfejlesztési és környezetvé-
delmi bizottság a beköltözhetõ állapothoz szüksé-
ges felújítási munkák elvégzéséhez köti. Az ezt
meghaladó összegû szükséges felújítási munkák
költségeinek - a mindenkori havi bérleti díj 50%-
ának erejéig - bérbeszámítás útján történõ megtérí-
tését engedélyezi a tulajdonosi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság.

A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti
jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánat-

pénzt a CELER Kft. pénztárában (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., félemelet) készpénzben kell letétbe
helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafi-
zetik. Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi felté-
telnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi, városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottsága 2011. április 30-ig elbírál-
ja és annak eredményérõl a pályázókat írásban érte-
síti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a leg-
jobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ
a CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.
Helyiség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Bu-
dapest, Szentlélek tér 7., fszt.10. Telefon: 430-
3468), félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig. A
pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

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

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját és
idejét. Apályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. Apá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat letéti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot 2011. március 25-én 10 óráig, a pályázatokat zárt borítékban 2011.
március 28-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerületi önkormányzat va-
gyonhasznosítási osztályán (cím: 1033 Bp. Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázat bontása 2011. március 28-án 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér
1. I./19. szám alatt, a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében tör-

ténik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlat-
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson,
illetve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp., III.
kerületi önkormányzat vagyonhasznosítási osztály vagyonkataszteri cso-
portjától a 437-8673-as vagy a 437-8800-as telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya

Bp., III. ker. Szentendrei út 274. fszt. 2.
31 m2 alapterületû, fszt-i lakás, a közös tulajdonból hozzá tartozó 69 m2

nagyságú földterülettel. Az eredetileg 1 szoba, konyhából álló ingatlan
korábban teljesen kiégett, majd szakszerûtlen átalakítás következtésben
egylégterûvé vált. Újjáépítést igényel.
Tulajdoni hányad: 31/517.
A telek összközmûves, a közmûvek a lakásba beköthetõek.
Minimál ár: 3.691.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 369.100 Ft.
Hivatalos megtekintés: 2011. március 16. (szerda) 10-11 óra között.

Bp., III. ker. Kenyeres u. 35. félemelet 2.
24 m2 alapterületû, komfort nélküli lakás,1 szoba, konyha, teljes
felújításra szorul.
Tulajdoni hányad: 24/478.
A lakás elõvásárlási joggal terhelt.
A telek/épület összközmûves.
Minimál ár: 5.270.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 527.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: 2011. március 17. (csütörtök) 10-11 között.
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Petõfit idézzük
Rejtvényünkben Petõfi egy kevésbé ismert versé-
bõl olvashatnak. A vers címe, „Véres napokról ál-
modom...” Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõle-
ges 36. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: Á. M).
14. Bizakodnia. 15. A mondatnak nem csak állítmá-
nya van, hanem … 16. Szögediesen emeli. 17. Meg-
kevert DNS. 19. Billeg párja. 20. Nagylelkûség egyik
eredménye. 21. Egyiptomi helység  23. Lantán vegy-
jele. 24. Személyes névmás. 25. Ve párja. 27. Nõi név
fordítva. 29. Lengyel sci-fi író. 30. Hiánya. 32. Gyer-
tya anyaga. 34. Elektrotechnikai kifejezés. 36. Egyik
tudományág. 37. Tûzben teljesen elpusztul. 38. Zöm
betûi keverve. 39. Egyik balatoni helység. 42. Néma
tanú! 43. USA hírügynökség. 44. Alulra. 46. A Vörös
téren található. 47. Ittrium, kálium és germánium
vegyjele. 49. Fennsík. 52. Fotótechnikai mûszó. 53.
Befõtt teszi. 54. Orosz férfinév. 56. Kezdetet. 
FÜGGÕLEGES: 1. Jussol. 2. Nagyszerû. 3. T-vel az
elején: nagy csoport. 4. Ilyen búvárkodás is van. 5.
Római ezerötvenegy. 6. Kiejtett mássalhangzó. 7.
Nõi név. 8. Így nem érdemes termelni. 9. Gallium
vegyjele. 10. Becézett Olivér. 11. Fõvárosa Bamakó.
12. É. N. L. 13. Nyelet tesz rá, régiesen. 18. Nitrogén
és erbium vegyjele. 22. Melegszik. 26. Egyik tengeri gyümölcs.
28. Idegen biléta. 29. Néma élesség! 30. Vonj! 31. … Miksa utca
a belvárosban, névelõvel. 33. Valóban, névelõvel. 34. …-hámolni.
35. A titkárnõ tette. 36. Az idézet második fele (zárt betûk: R.
A.). 40. Orosz Irén 41. Angol Mária névelõvel. 43. Európai nép
fordítva. 45. Fordítva kárt okozó. 48. KT. 50. Pad betûi keverve.
51. O. E. M. 53. Medrekben van! 55. Némán jár! 57. Azonos ma-
gánhangzók.                                                          Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon március 23-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. A február 24-én megjelent, „Reménység” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: „S a kék ég is milyen magas, ó
pompás szín, ó dús tavasz”.
Nyertesek: Vámos Istvánné, Esõ utca 10.; Jónás László, Hímzõ
utca 9.; Renner Sándorné, Szõlõ utca 8.

Az óbudai székhelyû Ma-
gyar Rajzfilm Kft. rajzfil-
mes játékot indított la-
punkban. 

A 8. játék kérdése:
Hogy hívják a képen
látható rókát?

Nyeremény a Magyar
Rajzfilm Kft. rajzfilmes
ajándékcsomagja: 1
rajzfilmes DVD; 1
Macskafogó képregény;
1 eredeti, kifestett cell
egy magyar rajzfilmbõl. 

A megfejtéseket nyílt
levelezõlapon szerkesz-
tõségünk címére (1035
Budapest, Szentendrei út
32.) március 23-ig vár-
juk. Az ajándékcsoma-
got a szerencsés nyertes
itt veheti át.

* * *
Az elõzõ számunkban

feltett kérdésre a helyes
válasz: A szállást kérõ
róka. 

Az ajándékcsomagot
Kis Emma nyerte.

Rajzfilmes játék

ASzínházi Világnap alkalmából,
március 27-én a Térszínház mara-

toni programot tart. A folyamatos elõadá-
sok délelõtt 10 órakor kezdõdnek. Elõ-
ször a „Pinkó és a szegényember” címû
darabot mutatják be, majd 13 órától Cso-
konai Vitéz Mihály: Karnyóné, 16 órától

Eugéne Ionesco: A kopasz énekesnõ, 19
órától pedig Páskándi Géza: A vigéc cí-
mû darabját tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk. Táncház várja 21 órától azokat, akik
a sok üléstõl elfáradtak a nap folyamán.
De természetesen mások is csatlakozhat-
nak a tánchoz. (A program ingyenes.) 

Térszínház maraton

Mesterek és tanítványok
A Szentendrei Mûvészeti Is-
kola mutatkozik be a fenti
címmel a Vécsei János Kollé-
gium Artgalériájában. (Megte-
kinthetõ: március 25-ig, hétfõ-
tõl péntekig 10-tõl 19 óráig a
Szél utcai 11-13. szám alatt.) 

Festmények az Artgalériában
Székács Zoltán képeibõl nyílik
kiállítás március 30-án 18 óra-
kor a Vécsei János Kollégium
Artgalériájában. (Megtekinthe-
tõ: április 22-ig, hétfõtõl pénte-
kig 10-tõl 19 óráig a Szél utca
11-13. szám alatt.)

Közlemény
Az Óbudai Múzeum március
27-én (vasárnap), technikai okok
miatt zárva tart. Március 26-án
(szombaton) a múzeum ingye-
nesen látogatható.
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének
megbízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ Lász-
ló ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb
április 6-án) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart
a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszás-
dûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.
Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (leg-
közelebb április 5-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.). Dr. Gáthy
Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján
(legközelebb március 16-án, majd április 20-án) 16-tól
19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerület-
ének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-
as telefonszámon lehet.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon
feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kér-
déseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és
bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra.Tanácsadás sze-
mélyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásme-
gyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-
8639.

Ingyenes tanácsadások

A jövõ lehetõségei
közgazdász szemmel

Elõzetes: „A magyar
kereszténydemokrácia
hagyományai és a jövõ
lehetõségei közgaz-
dász szemmel” címmel
Dr. Szakolczai György
közgazdász professzor
tart elõadást március
26-án 19 órakor a Pé-
ter-Pál Közösségi Ház-
ban (Óbuda utca 11.). A
programot a Keresztény
Értelmiségiek Szövet-
ségének (KÉSZ) Óbu-
dai Csoportja szervezi.
(A belépés díjtalan.)

A szeretet 
kommunikációja
Fenti címmel tart elõ-
adást Kudlik Júlia, neves
televíziós személyiség
március 27-én 16 órától
a Budapest-Óbuda-
Hegyvidéki Szenthárom-
ság Plébánián. (Cím:
Vörösvári út 110., a plé-
bánia emeleti tanácster-
me.)

Polgári Esték
A Békásmegyeri Polgári
Esték programsorozat
vendége Gulyás Ger-
gely (Fidesz) ország-
gyûlési képviselõ, az
Alkotmányelõkészítõ
eseti bizottság alelnöke
lesz március 29-én 18
órakor a Békásmegyeri
Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). A ren-
dezvényt a Fidesz 4-es
választókerülete szerve-
zi. (A belépés ingyenes.)

Újra Fidesz
Filmklub

Dézsy Zoltán: Az ügy-
nökök a paradicsomba
mennek címû alkotása
lesz a Fidesz Filmklub
következõ elõadása áp-
rilis 14-én 18 órakor a
Palace EuroCenter mo-
ziban (Bécsi út 154.) A
filmre kedvezményes
áron (500 forint) igé-
nyelhetõk jegyek a Fi-
desz 4-es választókerü-
leti irodájában (Hímzõ
utca 1.), vagy a 06-20-
200-0017-es telefon-
számon.

A SISZA Kommunikációs
Intézet Politikusképzõ Is-
kolája vezetõjének, Szabó
Krisztinának meghívására
érkezett körünkbe márci-
us 5-én Kósa Lajos ország-
gyûlési képviselõ, Debre-
cen polgármestere.

A közéleti pályára
készülõ hallgatók,

akik között vannak gya-
korló politikusok is, a
kormány eddigi teljesít-
ményérõl, célkitûzései-
rõl, valamint a politikusi
pálya sikereirõl és ku-
darcairól kérdezték az
elõadót. Hogyan tudja
valaki ilyen hosszú ideje
megõrizni a polgármes-
teri széket? Milyen ösz-
szetevõi vannak a nép-
szerûségnek? Mi a titka
a sikeres politikai pályá-
nak? A válasz Kósa La-
jos megnyerõ, könnyed
és hitelesen érvelõ stílu-

sában keresendõ, aki
megerõsített bennünket
abban a hitben, hogy jó
úton halad az építkezõ
munka az országban.  A
kormány az általa kitû-
zött terveket sikeresen
valósítja meg, de ez egy
folyamat, amihez idõ és
türelem kell.

Ehhez a feladathoz kí-
vánunk Magyarország
kormányának kitartást és
erõt! Higgyük, hogy az
áldozatos munka megter-
mi gyümölcsét! A siker,
nemcsak a politikusokon,
hanem a választókon is
múlik: fontos, hogy vala-
mennyien ismerjük em-
beri, polgári és hivatás-
beli kötelességeinket és
azokat híven teljesítsük!

Havadi Elza
önkormányzati képviselõ,

kulturális tanácsnok,
a Politikusképzõ Iskola

hallgatója

Kósa Lajos 
a Politikusképzõ Iskolában A z 1952-ben érettsé-

gizett IV. a osztály
tanulói 1977-ben Gom-
bár Vince, a gimnázium
hajdani kiváló latintaná-
rának emlékére alapít-
vány létrehozását hatá-
rozták el, azzal a szán-
dékkal, hogy a tanulókat
„a humán mûveltség kü-
lönbözõ területeinek az
iskolai tantervben meg-
határozott mértéken fe-
lüli elsajátítására, eze-
ken a mûveltségterülete-
ken belül alkotásra, il-
letve az így megszerzett
mûveltség továbbadásá-
ra ösztönözzék”, továb-
bá lehetõvé tegyék,
hogy az e téren legkivá-
lóbbakat a gimnázium a

Gombár Vince Alapít-
vány díjának jutalmában
részesítse. 

A hagyományos Gom-
bár-bemutatón a 7. a osz-
tály Caroll: Alice Cso-
daországban, a 7. b osz-
tály Lázár Ervin: Berzsián
és Dideki címû mûvét ad-
ja elõ. A 7. c-sek egy, az
ifjú Sherlock Holmesról
szóló darabbal készülnek,
míg a 9. d osztály Rejtõ
Jenõ: Vesztegzár a Grand
Hotelben címû mûvét vi-
szi színpadra.

Az elõadások az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban (San Marco utca
81.) március 25-én 16
órai kezdettel tekinthe-
tõk meg. 

Árpádosok színielõadásai

Szentmihályi Szabó Péter író volt a Kereszténydemokra-
ta Fórum vendége március 1-jén a Miklós téri Selyem-
gombolyítóban 

Meghívó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom óbudai tiszt-
ségviselõi, Z. Kárpát Dániel országgyûlési és
Szanyó Miklós önkormányzati képviselõ lakossági
fórumot tart március 24-én 17 órától az Attila Hotel-
ben. Téma: kiút a devizahitelesek számára, illetve
az utcanév változtatás ügy. (Cím: Attila utca 20., a
Csillagvár bevásárlóközpont mellett.)

Ezzel a névvel indít
koncertsorozatot a

Pünkösdfürdõi Boldog
Özséb Templom. Közre-
mûködõje a templom ze-
nei csoportja, a Boldogok,
Sillye Jenõ, valamint a
Margit körúti ferences
plébánia énekkara és ze-
nekara, a Boanergész.
Elõadó: Böjte Csaba atya.

Az elsõ koncertet Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony
napján, március 25-én 18
órakor tartják. A koncert
ingyenes, de a nagy ér-
deklõdésre való tekintet-
tel jegyet kell igényelni
(www.mariakoncert.hu). 

A programsorozat véd-
nöke Bús Balázs polgár-
mester.

Mária koncert

FOGADÓÓRÁK. A III. kerületi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap
elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges)
8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak testületi irodájában. (Cím: Fõ tér 2.)

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

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

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

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

• Legkorszerûbb gépek, mûszerek, eszközök

• Magasan kvalifikált szakorvosok 

• Vizsgálatok idõpont egyeztetéssel, várakozásmentesen

• Kellemes környezet, jól képzett udvarias szakdolgozók

• Megfizethetõ árak

TISZTELT PÁCIENSEINK!
A Kék Lagúna Egészségközpont 2011. márciustól

már szombaton is várja Önöket 
szûrõvizsgálatokra és szakrendelésekre.

Aki ezt a hirdetést magával hozza, 
és III. kerületi lakos 

a vizsgálat árából 10 % kedvezményt kap.
Bejelentkezés: Tel.: (+36-1) 430-21-88

info@keklagunaklinika.hu

1 % 1% 1%
• Köszönik minden támogatónak a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százalékát: Ágos-
ton Mûvészeti Óvoda Ágról-Ágra Alapít-
ványa (adószám: 18122246-1-41), Kas-
tély Óvoda Alapítványa (adószám:
18090941-1-41). Szívesen fogadják to-
vábbi támogatásukat!

• Köszönik azok támogatását, akik 2009-
ben adójuk 1 százalékát a Térszínház
Egyesület mûködésére szánták. A civil
szervezetnek juttatott 208 ezer 467 forintot
teljes egészében a Térszínház mûködésé-
re költötték. (Adószám: 19637396-2-42).
• A GÁT Alapítvány, mely az Óbudai Nagy
László Általános Iskolát támogatja, köszö-

netet mond mindazoknak, akik az elmúlt
évben személyi jövedelemadójuk 1 száza-
lékát felajánlották a civil szervezet javára. A
befolyt 197 ezer 97 forintból az iskolai mos-
dókat újítják fel. Kérik, amennyiben lehetõ-
ségük van rá, idén is támogassák adójuk
egy százalékával a GÁT Alapítványt. (Adó-
szám: 18041222-1-41).
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ALDI ÉPÜL A PIRAMIS HELYÉN. Akik a Szentendrei úton járnak, biztosan észrevették, hogy
bontják a Ford Piramis épületét. Ezzel párhuzamosan beruházás kezdõdött a területen: az
ALDI építkezik. Az illetékesektõl megtudtuk: tervek szerint június elejére elkészül az épület,
és megnyitja kapuit az új élelmiszer áruház

Nem kell szomorkodniuk azoknak, akiknek
nem sikerült felkeresniük a biciklizés kul-

túrtörténetének emléket állító, a Kiscelli Múze-
umban bemutatott, nagy sikerû FreeCikli kiállí-
tást tavaly szeptember 4-e és idén január 9-e kö-
zött. Atárlat ugyanis „továbbgurult” a Váci Érték-
tárba március 3-án, ahol május 1-jéig tekinthetik
meg az érdeklõdõk. Akiállítás a biciklizéssel kap-
csolatos kulturális jelenségeknek, közösségi és
társadalmi változásoknak, újító szándékoknak is
emléket állít archív fotókkal, régi biciklikkel, va-
lamint az egykori luxustevékenységnek számító

kerékpározás
eszközeivel.
(A Váci Ér-
téktár Muzeá-
lis Gyûjte-
mény címe:
Köztársaság
út 19.)

A Római és a Csillaghegyi a fõvárosé
Több budapesti strand, illetve gyógyfürdõ üzemeltetését visszavette a fõvárosi önkor-
mányzat. Így a Római és a Csillaghegyi Strand is újra a fõváros kezelésébe került.
A Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. visszaveszi a korábbi fõvárosi vezetés által
kiszervezett strandokat és gyógyfürdõket. Az új vezetés szerint ugyanis ezzel jelen-
tõs költségek takaríthatók meg, éves szinten mintegy 500 millió forint. Eddig a
Palatinus, a Paskál, a Csepeli, a Dandár, a Rudas, a Dagály, a Gellért fürdõ és a két
III. kerületi strand került újra a fõváros kezelésébe.

„Továbbgurult” a FreeCikli

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az év elsõ két hónapjában számos edzõmér-
kõzést játszottak a Krúdy Gyula Általános Is-
kola focistái a Harrer Iskola és a Mészöly
Focisuli csapataival. 

I dei elsõ labdarúgó tornájukon a Mé-
szöly Focisuli meghívására Csillaghe-

gyen léptek pályára február 27-én. A tor-
nán a Krúdysok
öt korcsoport-
ban indultak
(2003., 2002.,

2001., 2000., 1998.). A legjobban a 2000-
ben született játékosokból álló csapatuk
szerepelt, mely elsõ helyen végzett kor-
csoportjában.

A képen a Krúdy 1998-as, 2000-es
és 2001-es korosztályú csapatai
edzõjükkel, Pártos Péter testnevelõ
tanárral.

Krúdys focisták Csillaghegyen
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