
Hatodik alkalommal rendezik az Óbudai Kis-
gyermekes Családok Egészségnapját szeptem-
ber 10-én az Óbudai Kulturális Központban.

Rossz háztartási gépeiket és veszélyes
hulladékaikat ingyenesen adhatják le a la-
kosok szeptember 25-én és október 2-án.

Napról napra egyre többen szórakoztak a
Sziget Fesztiválon, augusztus 15-én 69 ezren
voltak. Összesen 382 ezren váltottak jegyet.24

Véget ért a Sziget Fesztivál

XVI. évfolyam 16. szám              Megjelenik kéthetente             2010. augusztus 25.

10
Kisgyermekes családok egészségnapja

12
Veszélyes hulladékok begyûjtése

Október 3-án önkormányzati választások Hirdetmény az 5., információk az 5., 13. oldalon

M inden idõk legsikeresebb
Európa-bajnokságainak

egyikét hozta a budapesti konti-
nensviadal. Hat arany-, négy

ezüst- és három bronzéremmel
(plusz Barta Nóra mûugró bron-
za) zárta az úszócsapat a Margit-
szigeten rendezett versenyt.
Gyurta Dániel Európa-bajnoki
csúccsal gyõzött 200 méter mel-
len. BÕVEBBEN A 29. OLDALON

Lapzártakor érkezett:
négy alkalommal, au-
gusztus 28-án, szeptem-
ber 18-án és 19-én vala-
mint szeptember 26-án

várja Óbuda lakosait az
Óbudai Egészségolim-
pia záró rendezvényeire
a III. kerületi Önkor-
mányzat és a Szent Mar-

git Rendelõintézet -
hangzott el az Óbudai
Társaskörben tartott saj-
tótájékoztatón augusztus
18-án. A nagyszabású

rendezvényeken nem-
csak ingyenes szûrése-
ken és fittségi felméré-
sen vehetnek részt az ér-
deklõdõk, de egyénre

szabott életmódtanácso-
kat, étrendet vagy edzés-
programot is kérhetnek a
szakértõktõl.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Fellobbant az Egészségolimpia lángja

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és dr. Várszegi József, a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ-igazgatója meggyújtja az Óbudai
Egészségolimpia lángját

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
szeptember 13-án, hét-
fõn jelenik meg! Újsá-
gunk korábbi számai is ol-
vashatók a www.obuda.hu
honlapon.

Éremesõ a margitszigeti Eb-n

Gyurta Dániel leiskolázta a mezõnyt

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Pillanatfelvételek az Óbudai Nyárról

A fiatalos lendület, mely magas fokú hangszeres tudással párosul, mindig hangulatos
estéket nyújt a közönségnek - ezt bizonyította koncertjén a Chameleon Big Band júli-
us 14-én az Óbudai Társaskör hangulatos kertjében

Zenés ajándék minden nõnek. „Vágyom egy nõ után” címmel operettestet láthattak az ér-
deklõdõk július 2-án a Fõ téren. Többek mellett fellépett Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor is

Bódy Magdi és együttese nagy sikerû koncertet adott július 10-én a Fõ téren

A „Bob herceg” címû regényes, három felvonásos ope-
rett elevenedett meg a Turay Ida Színház elõadásában
augusztus 2-án és 3-án a Zichy-kastély kertjében

Divatbemutató a Fõ téri színpadon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megmozgatta a kerületet
az Óbudai Egészségolim-
pia. Az elmúlt két évben
számos rendezvény, tá-
bor, „egészséges rende-
lés” és elõadás zajlott an-
nak érdekében, hogy a
kerület lakosai felismer-
jék, az egészségük meg-
õrzése és a betegségek el-
kerülése rajtuk múlik.
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és a Szent
Margit Rendelõintézet
EGT-Norvég finanszíro-
zási mechanizmus támo-
gatásával megvalósuló
kezdeményezésének
hosszú távú célja a meg-
elõzhetõ betegségek miat-
ti halálozás csökkentése,
valamint rendszeres álla-
potfelmérés biztosítása a
III. kerületiek számára.

Bús Balázs a tájékozta-
tón kifejtette: amikor
2006-ban polgármesterré
választották, az állam nép-
egészségügyi programja
csak papíron létezett. A
városrészben sokat tettek
azért, hogy az emberek-
nek lehetõséget teremtse-
nek a betegségek megelõ-
zése érdekében. Azóta át-
adtak két jégpályát, kilenc
mûfüves pályát, elindult
az iskolabüfé program, és
számos fejlesztés történt

az egészségügyi ellá-
tásban. Érdekes adat,
hogy egy, a közel-
múltban végzett repre-
zentatív felmérés sze-
rint az országosan ál-
talános véleménnyel
szemben, a kerületben
elégedettek az egész-
ségügyi szolgáltatá-
sokkal. Reményét fe-
jezte ki, hogy a meg-
kezdett munkát a kö-
vetkezõ ciklusban is
folytatni tudják. 

Augusztus 28-án
a Hékás-Békás prog-
ramhoz kapcsolódó-
an az Óbudai Kultu-
rális Központ Békás-
megyeri Közösségi
Házában és a Veres
Péter Gimnázium-
ban az Óbudai
Egészségolimpián
ingyenes szûrések
elvégeztetésével, va-
lamint fittségi felmé-
résekkel versenyez-
hetnek az opimpia neve-
zõi. A napot 9.30 órai
kezdettõl Katus Attila
többszörös aerobik vi-
lágbajnok reggeli torná-
ja nyitja, a szûréseken és
az olimpiai próbatétele-
ken 10 és 17 óra között
vehetnek részt a jelent-
kezõk. (Szeptember 19-
én a Flórián téren „Csi-

náljuk a fesztivált!;
szeptember 26-án az
Óbudai Amfiteátrumban
az Alma együttes ad
koncertet. A szeptembe-
ri programokról bõveb-
ben lapunk következõ
számában olvashatnak.
További információ:
www.obudaegészseg.hu)

Szeberényi Csilla

Fellobbant az Egészségolimpia lángja

Kovács „Kokó” István olimpiai bajnok ökölvívó, Gyurta Dániel világ- és Európa-bajnok,
olimpiai ezüstérmes úszó, Katus Attila többszörös aerobik világbajnok az Óbudai Társaskör-
ben rendezett sajtótájékoztatón

A míg a Gyurcsány-
Bajnai kormány a

kultúrára szánt összege-
ket rendkívüli módon
csökkentette, majd

2010-re teljesen kivo-
nult a kultúra támogatá-
sából, addig Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata saját költségvetés-

bõl folyamatosan több-
let terheket vállalt, hogy
színvonalas kulturális
programokat biztosítson
a kerületben élõknek.

Kultúrára márpedig szükség van

Helyi adók befizetésének határideje
Tisztelt III. kerületi lakosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyi adók (építményadó, telekadó), valamint
a gépjármûadó második félévi befizetési határideje 2010. szeptember 15.
Kérjük a határidõ pontos betartását!

III. kerületi Polgármesteri Hivatal

Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésé-

re a pártok és jelölõszerve-
zetek helyi képviselõi
aláírták azt a dokumentu-
mot, mely rögzíti, hogy
az októberi önkormány-
zati választásokat meg-
elõzõ kampány idõszak-
ban plakátot kizárólag a
Fõvárosi Önkormányzat
és a III. kerületi Önkor-
mányzat által kihelyezett,
illetve az e célra legálisan
használható plakáthordozó
felületen helyeznek el. 

Elfogadták, hogy az ön-
kormányzatok által ingye-
nesen biztosított plakát-

hordozó felületet nem sa-
játítják ki, a teljes felületet
nem foglalják el, valamint
azt, hogy más párt plakát-
jait nem rongálják meg, és
nem ragasztják felül.

* * *
Az elsõ legális hirde-

tõoszlopok augusztus
elején már meg is jelen-
tek Budapest több pont-
ján. A fõvárosi útvona-
lak mentén kihelyezen-
dõ plakáthelyek listáját
a www.budapest.hu
internetes oldalról lehet
letölteni, ezen összesen
1694 plakáthelyet tün-
tettek fel. 

Legális hirdetõoszlopok

Megállapodás 
a „vadplakátozás” ellen

Értesülés friss pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektronikus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl – Önkormányzat

Rendkívüli ülést tartott az
önkormányzat képviselõ-
testülete augusztus 10-én a
Városháza tanácstermében.

R endelet-módosítá-
sokkal nyitották az

ülést. A személyes gon-
doskodás keretébe tarto-
zó szociális szolgáltatá-
sokról, azok igénybevé-
telérõl, valamint a fize-
tendõ térítési díjakról; a
rendszeres és rendkívüli
gyermekvédelmi támo-
gatásban való részesítés
feltételeirõl, valamint a
személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjó-
léti alapellátásról, azok
igénybevételérõl és a fi-
zetendõ térítési díjról;
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata által
fenntartott nevelés-okta-
tási intézményekben al-
kalmazandó térítési- és
tandíjak megállapításá-
nak szabályairól szóló
rendeleteket egyhangú
döntéssel módosította a
képviselõ-testület. (A
változásokat a polgár-
mesteri hivatal hirdetõ-
tábláján teszik közzé.)

Hozzájárultak Szabó-
né Varga Valéria, az

Óbudai Gondozási Köz-
pont intézményvezetõ-
jének áthelyezéséhez az
Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértõi
Intézetbe. Az önkor-
mányzat vezetése, a pár-
tok nevében a frakció-
vezetõk megköszönték
az intézményvezetõnek
a szociális ágazatban
végzett 13 évi eredmé-
nyes munkáját, új, or-
szágos szintû feladatá-
nak ellátásához sok si-
kert kívántak.

Elfogadták az úgyneve-
zett civil mûködési pályá-
zat 2010. évi II. féléves
kiírását, és az ahhoz kap-
csolódó pályázati adatla-
pot. (Pályázati felhívás a
6. oldalon.)

Határoztak arról is,
hogy az önkormányzat
magyarországi társpart-
nerként csatlakozik az
Európai Unió INTER-
REG IVB South East
Europe-programjában a
„LIGHT THE ROMAN
WAYS - Egy összehan-
golt turisztikai ajánlat ki-
dolgozása a római kultu-
rális örökség népszerûsí-
tésére a dél-kelet európai
régió gazdasági fejlõdésé-
nek elõmozdítására” elne-
vezésû projekthez. Ked-
vezõ elbírálás esetén a III.
kerület vállalja a nemzeti
társfinanszírozási rész
harmadának, 9 ezer 750
eurónak a biztosítását.

Emléktábla
Széchenyinek
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata gróf Szé-
chenyi István emlékére,
halálának 150. évfordulója
alkalmából emléktáblát kí-
ván állítani szeptember
közepén (Széchenyi szüle-
tésnapja: szeptember 21.)
a Hajógyári-szigeten. A
dombormûves emléktáblát
az „Óbudai-szigeten” ava-
tási ünnepségen helyeznék
el. A gróf közremûködésé-
vel 1835-ben itt alapították
a Hajógyárat, majd 1844.
augusztus 10-én bocsátot-

ták vízre a Széchenyi ne-
vét viselõ gõzhajót. Itt
hangzott el elõször nyilvá-
nos népünnepségen az Er-
kel Ferenc komponálta
Himnusz. Az emléktáblát
a mûemlékvédelem alatt
álló 132. számú hajógyári
épületen helyeznék el. 

Támogatta a képvise-
lõ-testület, hogy az ön-
kormányzat vegyen részt
az Európai Bizottság
„Európa a polgárokért

2007-2013” címû prog-
ram testvérvárosi alprog-
ramja pályázaton, a jövõ
évi Óbuda Napján szer-
vezendõ testvérvárosi ta-
lálkozó témájával. A III.
kerület testvérvárosaiból
(Lengyelországból Varsó

Bemowo kerülete,
Olaszországból Udine,
Hollandiából Ams-
telveen, Németországból
Billigheim, Angliából
Stirling, Romániából
Csíkszereda, Szlovákiá-
ból Kassa-Óváros) 60-65
embert hívnának meg
2011. májusában Óbuda
Napjára, melyen közös
kulturális, turisztikai,
gasztronómiai progra-
mokat szerveznének uni-
ós forrásból nyert pénz-
bõl.

Zárt ülésen döntöttek
az Év Civil Szervezete
Díj idei díjazottjáról, a
Bem József-díj adomá-
nyozásáról. Megválasz-
tották a Helyi Választási
Bizottság, valamint a
szavazatszámláló bizott-
ságok tagjait és póttagja-
it az október 3-ai önkor-
mányzati választásokra.

K. M.

Testvérvárosi találkozót terveznek Óbuda Napján

Testületi ülés 
A II. féléves munkatervtõl eltérõen, soron következõ
ülését szeptember 2-án (csütörtökön) 10 órától
tartja Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a Városháza tanácskozótermében.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló 32/2005.
(IX.6.) rendelete alapján 2010. évben is kiosztják a Fischer Ágoston Óbudai Szo-
ciális Díjat, melyhez önkormányzatunk várja a lakosság, és a kerületünk szociá-
lis ágazatában tevékenykedõ személyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a természetes sze-
mélyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intézményeknek), akik kiemelkedõ
tevékenységükkel, vagy életmûvükkel hozzájárultak Óbuda-Békásmegyer szo-
ciális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint hátrányos helyzetû
lakosai életminõségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján a szociális és lakás-
gazdálkodási bizottság javaslatára - az odaítélés indokait is tartalmazó határo-
zatban - a képviselõ-testület dönt. A díjat ünnepélyes keretek közt egy fõ, vagy
egy szervezet részére, a „Szociális Munka Napján” adják át.
Az indítvány feltételei
A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, a felhívásban megjelölt ha-
táridõ alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban minimum egy oldal ter-
jedelemben be kell mutatni a javasolt személy, vagy szervezet Óbuda-Bé-
kásmegyer szociális jóléte érdekében kifejtett tevékenységét, illetve rész-
letezni kell a javaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazását nem indítványozhatja. Önkor-
mányzati fenntartású intézmények csak indítványozóként vehetnek részt az el-
járásban, ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet díj-
ban olyan személy vagy szervezet, mely mûködési engedélyhez kötött tevé-
kenységet a szükséges mûködési engedély hiányában végez.
Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2., dr.
Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére vagy postai úton: 1300 Bp. Pf.:
102.) lehet benyújtani.
Felvilágosítás Kertész Istvánnétól, a 437-8951-es telefonszámon kérhetõ.
Az indítványok beérkezési határideje: 2010. szeptember 10.

Bús Balázs
polgármester

Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Bús Balázs polgármester és Gyõri Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat régióvezetõje kézjegyével látta el augusztus 9-én azt a dokumentu-
mot, mely rögzíti, hogy az önkormányzat a kerületi szociális, gyermekjólé-
ti problémák megoldása, a hajléktalanság kezelése és az idõsgondozás ha-
tékony biztosítása érdekében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesüle-
tet támogatja a felsorolt feladatok ellátásának megvalósításában

KÉPVISELÕ-JELÖLTEK FIGYELEM! Az elõírt számú,
érvényes ajánlószelvényt összegyûjtött képviselõ-jelölte-
ket bemutatjuk az Óbuda Újság aktuális számában. A
képviselõ-jelölteket arra kérjük, hogy maximum 15 soros
bemutatkozó írásukat (rövid önéletrajz, terveik), színes
portréfotójukat, lehetõleg elektronikus formában jutassák
el szerkesztõségünknek. (obudaujsag@ecom.hu) 

A Helyi Választási Iroda a választási
eljárásról szóló, C. törvény 38. § (1)
bekezdés a) pontjára, a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármeste-
rek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. §-ára, valamint az 5/2010.

(VII.16.) KIM rendelet
6. § (1) bekezdés g)
pontjára hivatkozással
az alábbiak szerint te-
szi közzé a 2010. évi
helyi önkormányzati
választásokon a pol-
gármesterjelölt és az
egyéni választókerüle-
ti jelölt állításához
szükséges ajánlások
számát.
Egyéni választókerületi
képviselõ jelölés
A helyi önkormányza-
ti képviselõk és pol-
gármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi
L. törvény 9. § (1) be-
kezdése szerint egyéni
választókerületi kép-
viselõjelölt az, akit az
adott választókerület
polgárainak legalább
1%-a jelöltnek aján-
lott.
Budapest III. kerületé-
ben a 2010. október 3-
ára kitûzött helyi ön-

kormányzati képviselõk és polgármes-
ter választáson az egyéni választókerü-
letekben a képviselõjelölt állításához
szükséges ajánlások száma az alábbi:

1. sz. egyéni választókerület: 65.
2. sz. egyéni választókerület: 64.
3. sz. egyéni választókerület: 65.
4. sz. egyéni választókerület: 68.
5. sz. egyéni választókerület: 68.
6. sz. egyéni választókerület: 68.
7. sz. egyéni választókerület: 68.
8. sz. egyéni választókerület: 62.
9. sz. egyéni választókerület: 61.

10. sz. egyéni választókerület: 65.

11. sz. egyéni választókerület: 62.
12. sz. egyéni választókerület: 63.
13. sz. egyéni választókerület: 66.
14. sz. egyéni választókerület: 67.
15. sz. egyéni választókerület: 64.
16. sz. egyéni választókerület: 64.

Polgármester jelölés
A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló,
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése
szerint polgármesterjelölt az, akit
- a 100 000-nél több lakosú település

esetén a választópolgárok 1 %-a, de
legalább 2000 választópolgár jelölt-
nek ajánlott.
Budapest III. kerület választópolgárai-
nak száma: 103 352.
A polgármester jelöléshez fentiekbõl
következõen legalább 2000 ajánló-
szelvény szükséges.

Helyi Választási Iroda

Hirdetmény polgármesterjelölt, egyéni választókerületi 
jelölt állításához szükséges ajánlások számáról

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Új játszótér épül a Huszti úton
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Szociális – Pályázat

Az Óbuda-Békásmegye-
ren mûködõ Óbudai
Gondozási Központ az
1970-es években kezdte el
segítõ tevékenységét a ke-
rületben élõ idõskorúak
és a szociálisan rászoruló
lakosok ellátása érdeké-
ben. Intézményünk az
évek során az igényeknek
megfelelõen fejlõdött, bõ-
vült. Mai formájában
komplex szociális alapel-
látást nyújtó intézmény-
ként közel 1700 ember el-
látásáról gondoskodik.

Az idõsek számára nyúj-
tott, rugalmasan bõvülõ
szolgáltatásaink körét -
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, idõ-
sek nappali ellátása (idõsek klubja) - Óbu-
da-Békásmegyer teljes területén biztosít-
juk az ellátást igénylõk számára. Hagyo-
mányos alapellátási feladataink közül a há-
zi segítségnyújtás és a jelzõrendszeres há-
zi segítségnyújtás, valamint a nappali ellá-
tás után most az étkeztetést mutatjuk be.
A területi elvnek megfelelõen kialakított
négy gondozási központunkon keresztül
igénybe vehetõ étkeztetést, vásárolt szol-
gáltatásként biztosítjuk, melyhez Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata közbeszer-
zési eljárás során a Sodexho Kft.-t válasz-
totta szerzõdéses partnernek.
Az idõs korosztály szükségleteinek megfe-
lelõ mennyiségû, minõségû és összetételû
ételek elõállítására alkalmas, külön fõzõ-
konyhával rendelkezõ, menüválasztásos
étkeztetés lehetõségét kínáló szolgáltató
révén, az egyéni ízlésekhez jobban alkal-
mazkodó heti étrend igény szerinti össze-
állítását tesszük lehetõvé. 

Szolgáltatásunkkal a kerületben élõ, szoci-
álisan rászorult személyek számára az ét-
kezés igénybevételének egy meglehetõsen
rugalmas módját kívánjuk biztosítani. El-
látásunk ebbõl kifolyólag az egyéni szük-
ségletek függvényében kérelmezhetõ akár
a hét minden napján, napi háromszori
igénybevétellel is. Ellátottaink választhat-
nak a korszerû csomagolású étel - az intéz-
ményünkön belül mûködõ idõsek klubjai-
nak éttermeiben történõ - kiszolgálással
egyidejû helyben fogyasztása, vagy a klu-
bok tálalókonyháin keresztül való elvitele,
továbbá házhoz szállítása között. 
Kik vehetik igénybe a szolgáltatást?
A szociális étkeztetésben azoknak a szoci-
álisan rászorult személyeknek a legalább
napi egyszeri meleg étkezésérõl gondosko-
dunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottja-
ik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, eset-
leg hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés igénybevétele
szempontjából szociálisan rá-
szorult: a saját jogú nyugellá-
tásban részesülõ személy; a
megváltozott munkaképessé-
gû személy, amennyiben a
munkaképesség-csökkenés
mértéke eléri az 50 százalé-
kot, és alkalmi foglalkozta-
tásnak minõsülõ jogviszony
kivételével munkaviszony-
ban nem áll, és egyéb keresõ
tevékenységet nem folytat;
azon személy, aki egészségi
állapota miatt nem képes el-
készíteni a napi egyszeri me-
leg ételt; a súlyosan fogyaté-
kos személy; a pszichiátriai
beteg személy; a foglalkozta-
tás elõsegítésérõl és a munka-

nélküliek ellátásáról szóló, 1991. évi IV. tör-
vény alapján, a Munkaügyi Központ által ál-
láskeresõként nyilvántartott személy, illetve
családtagjai; az aktív korúak ellátásában ré-
szesülõ személy, illetve családtagjai; az idõs-
korúak járadékában részesülõ személy.
A szolgáltatás igénybevétele, térítési díja
A szociális étkeztetés igénybevételét az ellá-
tást igénylõ, illetve törvényes képviselõje ké-
relmezheti. A kérelmeket a gondozási köz-
pontok vezetõihez kell benyújtani, melyhez
formanyomtatvány a gondozási központok-
nál szerezhetõ be, illetve adható le. A kére-
lemhez jövedelemnyilatkozatot kell csatolni
a családban egy fõre jutó jövedelemrõl és a
szociális rászorultságot igazolni kell.  
Az étkeztetés térítési díj köteles szolgálta-
tás, melynek összegét Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete rendeletben szabályozza.
A szolgáltatásra vonatkozóan további fel-
világosításért forduljanak bizalommal köz-
pontjainkhoz.

Óbudai Gondozási Központ

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Korszerû étkeztetést biztosít az Óbudai Gondozási Központ

Központjaink az alábbi címeken érhetõk el 
I. sz. Gondozási Központ Harrer Pál ut-
ca 4. Tel.: 250-3230. Központvezetõ: Nagy
Lajosné. Idõsek Klubja 1033 Budapest,
Harrer Pál utca 4. Tel.: 368-9410. Kiskoro-
na utca 3. Tel.: 368-7068.
II. sz. Gondozási Központ Harang utca
1. Tel.: 367-1522. Központvezetõ: Seibin
Tímea. Idõsek Klubja Harang utca 1. Tel.:
367-4853. Szérûskert utca 39. Tel.: 367-
4366.
III. sz. Gondozási Központ Víziorgona
utca 12. Tel.: 454-7063. Központvezetõ:
Fehérváriné Csépe Éva. Idõsek Klubja Ví-
ziorgona utca 12. Tel.: 243-1114. Õszike
utca 8. Tel.: 243-2434.
IV. sz. Gondozási Központ Hatvany La-
jos utca 1. Tel.: 454-0710. Központvezetõ:
Helembai Tiborné. Idõsek Klubja Hatvany
Lajos utca 1. Tel.: 243-0996.

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

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egy, a polgármesteri hiva-
tal vezetéséhez intézett
lakossági bejelentésnek
jártunk utána. Történt
ugyanis, hogy a Gyógy-
szergyár utcai lakótele-
pen, a korábban lebontott
játszótér helyén idén kor-
szerûbb épülhetett volna.
Mindez azonban nem az
eredeti elképzelések sze-
rint zajlott. Játszótér lé-
tesülhet, azonban más
helyszínen, önkormányza-
ti területen, az iskola ud-
varán. Az ügyben Iványi
Andrást, a városfejleszté-
si fõosztály vezetõjét kér-
deztük. 

A városrész vezetése
komoly anyagi ter-

het vállalt, a szûkös gaz-
dasági lehetõségek miatt
hitelfelvétel mellett való-
sítja meg játszótér építési
programját. A Gyógyszer-

gyár utcai, korábbi játszó-
park helyére szintén újat
szerettünk volna építeni,
azonban ezt az itt lakók,
nyugalmuk védelmére hi-
vatkozva megakadályoz-

ták - tudtuk meg a fõosz-
tályvezetõtõl. 

- Az önkormányzatot a
tárgyban korábban lefoly-
tatott közbeszerzési eljárás
nyomán kiválasztott kivite-

lezõ cég, illetve a hitel visz-
szafizetés miatt kötelezett-
ség terheli. A lakókkal
többször egyeztettek, azon-
ban a játszótér újabb, a la-
kótömbhöz szintén közeli,

ám kiesõbb területen törté-
nõ létesítését is megakadá-
lyozták. A helyhatóság
szakembereinek nem ma-
radt más választása, mint
saját tulajdonú ingatlanon,
azaz a Gyógyszergyár utcai
iskola udvarán kialakítani a
parkot. Elsõsorban a gyer-
mekek érdekeit kell szem
elõtt tartani, de a lakók vé-
leményét is figyelembe
kell venni. Így, amennyi-
ben a lakóközösség megje-
löl egy, mindenki számára
elfogadható helyszínt és az
önkormányzatnak a jövõ-
ben meg lesz a forrása to-
vábbi játszóterek építésé-
hez, akkor meg tudja építe-
ni a Gyógyszertár utcai ját-
szóteret is.

Iványi András megje-
gyezte: ahol arra lehetõ-
ség van, a szülõk kérésére
ivókutakat létesítenek a
játszótereken. Sz. Cs.

Elsõ számú szempont: a gyermekek életminõségének javulása

Mégis lesz játszótér a Gyógyszergyár utcában

A Gyógyszergyár utcai iskolában épülõ játszótér

Honnan ered a víz a Farkastorki lejtõn? - erre a kérdésre keresi a választ
az önkormányzat. Független szakértõ bevonásával vizsgálják, honnan
ered a víz a Farkastorki úti lejtõ aljában lévõ útszakaszon. A hivatal szak-
emberei elsõsorban talajmechanikai vizsgálatokra adtak megbízást

Új megállóban várakozhatnak a buszra az utasok a Szentendrei út -
Raktár utca sarkán 

A III. kerületi lakosok kedvezményes áron, hét-

köznaponként 200 Ft/nap, hétvégenként 200

Ft/óra összegért bérelhetnek kerékpárt. A kerületen

kívüli lakosok a hétvégi tarifa szerint vehetik igény-

be a szolgáltatást. A kölcsönzéshez szükséges továb-

bi feltételekrõl a www.obudakerekpar.hu oldalon

tájékozódhat. (Cím: 1033 Budapest, Laktanya utca

1/B. Telefonszám: 06-20-207-3133. Nyitva tartás:

hétköznap 7-tõl 19 óráig, hétvégén 9-tõl 17 óráig.)

Egyszerûbben közlekedhettünk
A BKV idén is igyekezett megkönnyíteni a
Sziget Fesztiválra történõ ki-, és az éjsza-
kai hazajutást. A szentendrei HÉV vonalán
a vonatok a megszokottnál hosszabbak vol-
tak és gyakrabban jártak. A Batthyány tér
és Békásmegyer között éjjel is lehetett a
HÉV-en utazni, az 1-es villamos pedig sûrí-
tett menetrend szerint közlekedett.
A 901-es éjszakai busz vonalán csuklós jár-
mûvekkel utazhattak, és a 937-es busz vo-
nalán is közlekedtek csuklós jármûvek, a
vonali sajátosságok miatt azonban erre
csak részben volt lehetõség.

Kerékpárkölcsönzés 
óbudaiaknak kedvezményesen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

Óriási kerti növényvásár 
-20% minden kerti növény árából! * 
* amennyiben a kerti növény vá-
sárlás értéke meghaladja a 3.000
forintot.
* Az akció augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig érvé-
nyes, a kedvezmény pénzben nem váltható meg és más
akcióval nem vonható össze.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövénykertészet Bp.,
III. ker. Bécsi út 387. Nyitva tartás hétfõ-péntek: 8.00-
18.00; szombat: 8.00-16.00; vasárnap: 8.00-13.00.
(További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat
keresse a www.fitoland.hu weboldalon.)

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata ismét meg-
hirdeti a veszélyes hulla-
dékok ingyenes begyûjté-
sét a lakosság részére.

S zeptember 25-én a
kerület déli felén,

október 2-án a északi
részen jelöltünk ki be-
gyûjtõ pontokat, ahol 8-
tól 14 óráig bárki lead-
hatja mûködésképtelen,
vagy leselejtezett elekt-
romos és elektronikai
hulladékát, használt gu-
miabroncsokat és az
alábbi típusú veszélyes
hulladékokat.

Savas akkumulátorok;
szárazelemek, gombele-
mek; fényforrások; fo-
lyékony és szilárd nö-
vényvédõ- és rovarölõ-
szerek; lejárt szavatossá-
gú gyógyszerek; festék-
és lakkmaradékok, szer-
ves oldószerek, festékes
textíliák, ecsetek; festé-
kespatronok; fáradtolaj,
olajszûrõk, levegõszû-
rõk, olajos textíliák, ola-
jos flakonok; használt
sütõzsírok és olajok.

Helyszínek 2010.
szeptember 25. (szom-
bat) 8-14 óráig

1. A Szõlõ utcai nagy
parkolóban, a szelektív
hulladékgyûjtõ sziget
mellett.

2. A Kolosy téri par-
koló (a piac elõtt).

3. A hegyvidék busz-
végállomásai: a 137-es

busz Erdõalja úti végál-
lomása; a 137-es busz
Máramaros úti végállo-
mása; a 37-es busz Jab-
lonka úti végállomása.

Helyszínek 2010. ok-
tóber 2. (szombat) 8-14
óráig

4. BÉKÁSMEGYER-
DUNA-FELÕLI OL-
DAL: Heltai Jenõ tér -
Juhász Gyula utca sar-
kánál található parkoló.

5. BÉKÁSMEGYER-
HEGY-FELÕLI OL-
DAL: az orvosi rendelõ
mögötti parkoló.

6. CSILLAGHEGY,
Mátyás Király út - Lehel
utca sarka (a TIC nagy
parkolója).

7. MOCSÁROSDÛ-
LÕ, Gladiátor utca, a
Családi pihenõpark (ját-
szótér) elõtti parkoló.
(Itt csak E+E és gumi-
abroncsok adhatók le!)

8. PÓK UTCAI LAKÓ-
TELEP, Római téri parko-
ló. (Itt csak E+E és gumi-
abroncsok adhatók le!)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata együtt-
mûködõ partnere az E+E
hulladék ingyenes be-
gyûjtésben az ÖKOMAT
Kht., a használt gumiab-
roncsok ingyenes begyûj-
tésében a Körkoor Kht. 

Kérjük, éljenek a le-
hetõséggel környeze-
tünk tisztasága és meg-
óvása érdekében!

Szabó Magdolna
alpolgármester

Újra leadhatják rossz háztartási 
gépeiket és veszélyes hulladékaikat

Géppel nyírták a füvet a Nánási úton 

Új szmogrendelet Budapesten
Érvénybe lépett augusztus 6-án a megújított budapesti szmogrendelet. Eszerint
a jövõben már nem a páros és páratlan rendszám alapján korlátozzák az autók
közlekedését a fõvárosban, hanem a környezetvédelmi plakettek színe szerint.
Az új rendeletben az áll, a fekete és piros matricájú jármûvek használatának
szüneteltetését kérheti a fõpolgármester a szmogriadó tájékoztatási fokozatától
kezdve, a riasztási fokozatban pedig megtilthatja azok közlekedését. A fõpol-
gármester emellett kérheti még az autók sebességének 20-30 km/órás csök-
kentését is, fõleg a déli órákban.

T ovábbra is fontos a
folyamatos gyepke-

zelés. Augusztus közepé-

tõl alkalmas az idõ új
gyep telepítésére. Ilyen-
kor már elmúlt az erõs
nyári hõség, de a talaj és
a levegõ hõmérséklete a
hónap végi csapadékkal
ideális körülményeket te-
remt a fûmagvetéshez.
Gyepszõnyeg telepítésé-
nél kevésbé kell az idõjá-
rásra figyelnünk. Az
írisz, gyöngyvirág, pün-
kösdi rózsa tõosztásakor

az új növényeket csak ta-
lajlakó kártevõktõl men-
tes területre ültessük,
szükség esetén fertõtle-
nítsük a talajt.

Egész hónapban rend-
szeresen és bõségesen
öntözzük erkélyládáin-
kat, és kéthetente gon-
doskodjunk megfelelõ
tápanyagutánpótlásról.
Távolítsuk el a hervadt
virágfejeket. Az egészsé-
ges muskátlit leszaporít-
hatjuk: vágjuk le az elvi-
rágzott hajtásvégeket, és
ezekbõl a dugványokból
3-4-et egy cserépbe, ho-
mokos komposztföldbe
ültetve gyökereztessünk.

(Az „Idejében szólunk
- 52 hét munkái a kert-
ben” címû könyv fel-
használásával)

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök

Egyre népszerûbb a hulladékok szelektív gyûjtése a városrészben. Képünkön a szétvá-
logatott hulladékokat szállítják el az egyik békásmegyeri hulladékgyûjtõ szigetrõl

Növényápolási tanácsok 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A választási eljárásról szóló, 1997. évi C.
törvény (továbbiakban: Ve.) 38. § (1) be-
kezdés a) pontja alapján tájékoztatom a
Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Buda-
pest Fõváros III. kerület Helyi Választási
Bizottsága a Ve. 115/I. § (6) bekezdés a)
pontjában foglalt hatáskörében eljárva,
2010. augusztus 9-én megtartott ülésén,
2010. október 3. napjára tûzte ki a tele-
pülési kisebbségi önkormányzati képvise-
lõk 2010. évi választását.
A kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásáról, valamint a nemzeti és etni-
kai kisebbségekre vonatkozó egyes tör-
vények módosításról szóló, 2005. évi
CXIV. törvény 5. §-a értelmében a vá-
lasztást akkor kell kitûzni, ha a települé-
sen a kisebbségi választói jegyzékben
szereplõ kisebbségi választópolgárok
száma a választás kitûzésének napján el-
éri a 30-at.
Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata területén az

alábbi kisebbségek tekintetében kerül sor a
települési kisebbségi önkormányzati kép-
viselõk választására:
bolgár, cigány, görög,  lengyel, német,
örmény, román, ruszin, szerb, szlovák.
A települési kisebbségi önkormányzati
képviselõk 2010. évi választásán szavazni
a kisebbségi választói jegyzékbe jogerõs
határozattal felvett választópolgárok jogo-
sultak, akik kisebbségi értesítõt is kapnak.
Aszavazás helyszíne: az Óbudai Gimná-
ziumban található (1033 Budapest,
Szentlélek tér 10.) 800 sz. szavazókör.
Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig le-
het, kizárólag a választási értesítõben kö-
zölt kisebbségre. A kisebbségi választó-
polgár szavazatát legfeljebb 4 - jelölõ szer-
vezet által állított - jelöltre adhatja le. Kép-
viselõ az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb sza-
vazatot kapta.

Sárádi Kálmánné dr.,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Hirdetmény települési kisebbségi 
önkormányzati képviselõk választásáról

Kopogtatócédulák kézbesítése
Augusztus 16-tól kezték el kézbesíteni az értesítõt és az aján-
lószelvényt az október 3-ai önkormányzati választásra. A doku-
mentumokat most is biztonsági jelekkel védik a másolás ellen.
Az értesítõknek és az ajánlószelvényeknek augusztus 16-a és
19-e között kellett megérkezniük a mintegy 8 millió választópol-
gárhoz. A jelöltek ezzel egy idõben kezdik el gyûjteni az ajánlá-
sokat. Annak a választópolgárnak, aki nem kapta meg a doku-
mentumokat, a jegyzõhöz kell fordulnia.

ÉRTÜNK!
CIVIL ÖSSZEFOGÁS A BÉKEBELI ÓBUDÁÉRT

Tisztelt Óbudaiak, Kedves Lakótársam!
Ha szeretné, hogy az általunk szervezett óbuda-békásmegyeri, kedvezményes áruk szombatonkénti termelõi piaca továbbra is mûköd-
jön,
ha szeretné, hogy a kaszásdûlõi  rendezvényeink ( kilósruha vásár, iparcikk vásár, hétvégi zenés táncos összejövetelek a fiatalabbak és
idõsebbek részére, társasházi és egyéb közgyûlések, civil szervezetek, klubok, önképzõ körök összejövetelei, rászoruló lakótársaink
tárgyiasult támogatása karácsonykor és más alkalmakkor, kiválasztott intézmény iskolakezdési támogatása, stb.) a jövõben is megtar-
tásra kerüljenek,
ha szeretné, hogy szûkebb környezetünk mindennapjait befolyásoló dolgai a civilek véleményét közvetítve, érvek ütköztetése mellett
értelmes vitákban dõljenek el,
ha az elmúlt idõszak történései arról gyõzték meg, hogy az önkormányzat mûködése is csak erõs civil kontrol mellett történhet,
ha szeretné, hogy fennmaradjon és a képviselõ-testületben is hallassa hangját a civil kurázsi,
akkor kérem, hogy ajánlószelvényével és szavazatával támogassa az ÉMI Értük és Mindenkiért Alapítvány tapasztalt, felkészült
jelöltjeit, hogy azok önzetlenül dolgozhassanak jövõnkért, Önért, értékeink megtartásáért, Értünk és Mindenkiért 

Tisztelettel:

Szegner László Szénási János
alpolgármester, (a Janika Bácsi),
képviselõjelölt, képviselõjelölt,
a kuratórium elnöke a kuratórium ügyvezetõje

Ajánlószelvények leadhatók a 1033 Budapest, Pethe F. tér 2. szám alatt minden nap 10-18 óra között, vagy hívja a 06-30-238-2517-es vagy
a 06-20-971-8855-ös telefonszámot, vagy küldjön üzenetet a postmaster@emialapitvamy.t-online.hu címre, aktivistáink felkeresik.
Jelöltjeinket támogatják
Óbudai Konzervatív Klub, Civil Képviselet Fóruma, Óbudai Nyugdíjas Klub, Aranyhegy Ürömhegy Ingatlantulajdonosai Érdekvédel-
mi Egyesülete, stb.

ÉRTÜNK? IGEN, MEGÉRTETTÜK.
ÉMI ÉRTÜNK ÉS MINDENKIÉRT ALAPÍTVÁNY

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Iskoláink – Oktatás

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Az óbudai székhelyû, POZITÍV Or-
szágos Szakmai Egyesület „Je-
len-múlt-jövõ, A nehezen kezel-
hetõ gyermekek megsegítésé-
ben” címmel országos konferen-
ciát, vitafórumot szervez  augusz-
tus 27-én és 28-án Mezõköves-
den, a Nefelejcs Hotel és Vendég-
házban (3400 Mezõkövesd-Zsóry,
Bimbó út 2.). 

E z a negyedik nagyszabású
rendezvény, melyet a ci-

vil, szakmai szervezet rendez.
15 éves fennállásukat ünneplik
a kétnapos konferenciával, me-
lyen az elmúlt idõszak történé-
seit, az egyesület tevékenysé-
gét tekintik át. A múltidézés-
ben helyet kapnak az alapító
tagok, vendégek és a kapcsoló-
dó regionális központok
visszaemlékezései, beszámo-
lói. A második nap már az elõ-
retekintés jegyében zajlik, ek-

kor vitatják meg, milyen az ál-
taluk képviselt tanulási, maga-
tartási, viselkedési, valamint
beilleszkedési problémákkal
küszködõ gyermekek, család-
jaik, és a velük foglalkozó
szakemberek jelenlegi helyze-
te. Emellett megbeszélik, hogy
az oktatáspolitika új irányvo-
nalait figyelembe véve, milyen
feladatok jelölhetõk meg a
szakmai szervezetek számára,
mennyiben változik szerepük,
az érdekvédelemben elfoglalt
helyük a jövõben? 

A konferencián a részvétel
ingyenes, az utazás, szállás ön-
költséges.  A szervezõk várják
az érdeklõdõket. 

(Elérhetõség: 
1031 Bp., Keve utca 28/A. 
Tel./fax: 388-2681. 
Honlap: www.pozitiv-osze.hu 
E-mail: pozitiv@next-it.hu)

Az óbudai Kelta Vendéglátó
Szakközép- és Szakiskola

(Zipernowsky Károly utca 4.)
2010-ben a Tempus Közalapítvá-
nyon keresztül sikeresen pályázott
a Leonardo da Vinci programban
meghirdetett „Szakiskolai Mobili-
tás” projektre. Ennek értelmében
iskolánk 20 szakiskolai tanuló (10
szakács és 10 felszolgáló) június
30-tól július 31-ig egyhónapos
nyári szakmai gyakorlaton vehe-
tett részt Csehországban, az ötcsil-
lagos prágai Corinthia Towers és a
szintén prágai Panorama Hotel
konyháin és éttermeiben. 

Diákjaink sikeresen megáll-
ták helyüket, és ezzel nemcsak
a szállodák vezetõinek õszinte
elismerését vívták ki - erõsítve
ezzel az óbudai vendéglátás
évszázados jóhírét és ismertsé-
gét -, hanem a projekt sikeré-
nek köszönhetõen a jövõre
nézve iskolánk gyümölcsözõ
kapcsolatokat alakított ki a
Corinthia szállodalánc két kül-
földi tagjával is, megalapozva
ezzel a további együttmûködés
lehetõségét. 

Siki Andor
kísérõ tanár, koordinátor

Nyári gyakorlaton
ötcsillagos prágai hotelekben

Jubileumi konferencia

Nehezen kezelhetõ gyermekek segítõi

Az „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel: idõsebbek is elkezdhetik”
elnevezésû tanfolyamot nyáron is megszervezte a „Braunhaxler” Egyesület 

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal
készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai felvéte-
li(k)re a tanítvány által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlására, a féljegyek javí-
tására.Korrepetálás matematika-fizika-kémia-magyar és történelem sza-
kos tanároknál.Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgy-
ból, akár naponta is. Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a
06-20-946-2027-es telefonszámon egész nap.) Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Kormos Gyöngyvér Villõ, az Óbu-
dai Egyetem Rejtõ Sándor Köny-
nyûipari és Környezetmérnöki Ka-
rának hallgatója június 10-én vet-
te át a fõpolgármesteri hivatal
dísztermében az „Élen a tanulás-
ban, élen a sportban” kitün-
tetést, melyet idén öt buda-
pesti diáknak ítéltek oda. 

V illõ az ipari termék- és
formatervezõ mérnöki

szak I. éves hallgatója,
emellett mûugróként a ma-
gyar nemzeti válogatott
tagja, olimpikon, a Rugóláb
Lendület SE versenyzõje.

A Fõvárosi Közgyûlés
egészségügyi és szociálpo-
litikai bizottsága, valamint
oktatási és ifjúságpolitikai
bizottsága ítéli oda a díjat
minden évben a tanulásban
és a sportban kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó fiata-
loknak. A kitüntetõ cím
adományozásának legfon-

tosabb célja, hogy ösztönözze a
fõvárosi tanulóifjúságot szelle-
mi és fizikai képességeik folya-
matos fejlesztésére, a tanulás
és a sport helyes arányainak ki-
alakítására.

Kitüntették az Óbudai Egyetem hallgatóját

Élen a tanulásban és a sportban

ISKOLAKEZDÉS. Az elsõ tanítási
nap szeptember 1-je, a tanév
2011. június 15-én fejezõdik be. A
tanítási évet három szünet szakítja
meg. Õsszel a halottak napjához,
télen a karácsonyhoz, tavasszal
pedig a húsvéthoz kapcsolódóan
pihenhetnek a diákok.

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

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

Idén harmadik éve, hogy a
III. kerületi Közterület-fel-
ügyelet részt vett a Sziget
Fesztivál közterületi rendjé-
nek ellenõrzésében, a sza-
bálysértések megelõzésé-
ben. A tapasztalatokról Beré-
nyi Attila, a hatóság igazga-
tója nyilatkozott lapunknak. 

A parkolásról
Elmondta: a tavalyi

volt az elsõ év, hogy el-
szállították a rossz helyen
parkoló autókat. Az el-
múlt év tapasztalatait

idén már jól
hasznosíthatták,
és szembetûnõ
volt a változás.
Idén, a tavalyi-
hoz képest jóval
kevesebb sza-
bálytalanul par-
koló autót kel-
lett elszállítani.
Mindez a fokozott rend-
õri jelenlétnek, és a köz-
terület-felügyelõk pre-
venciós munkájának kö-
szönhetõen valósulhatott
meg. Mindemellett an-

nak, hogy az ön-
kormányzat, a
közterület-fel-
ügyelet, illetve a
Sziget Fesztivál
honlapján is jó
elõre közzétet-
ték, hogy a par-
kolási és más
közterületi kér-

déseket igen szigorúan
veszik az idei évben is.

A rendezvény környé-
kének forgalom-szabá-
lyozását a rendõrség
szakembereinek meg-

kérdezésével, illetve a
kerületi közterület-fel-
ügyelõk bevonásával
alakították ki, ennek
alapján táblázták ki az
új forgalmi rendet. Az
önkormányzat kezde-
ményezésére, a Remé-
nyi, Jégtörõ és a Mozaik
utca valamint a Szent-
endrei út által határolt
területre idén is behajtá-
si engedéllyel hajthattak
csak be az autósok, a
közterület-felügyelõk
ellenõrzése mellett.

A közterületek
rendjérõl

A fesztivál idején az
FKF Zrt., és a helyi köz-
terület-felügyelet mun-
katársai végezték a taka-
rítást, napi rendszeres-
séggel. A helyi közterü-
letesek mindemellett a
Bogdáni út, a Pók utca
és a Kaszásdûlõi lakóte-
lep környékén is jár-
õröztek. Jelenleg a hely-
reállítási munkákat vég-
zik a Szigeten. 

Szeberényi

Kevés autót kellett elszállítani a fesztivál alatt

Immár 18. alkalommal ren-
dezték a Sziget Fesztivált a
Hajógyári-szigeten. A Bu-
dapesti Rendõr-fõkapitány-
ság a kezdetektõl részt
vesz a rendezvény bizton-
ságának megteremtésében
és megõrzésében.

A Yard sátor elõször
1999-ben kapott

helyet a fesztivál terüle-
tén. Idén a tavaly már
bevált elgondolás men-
tén a Szigeti Rendõrõr-
söt a sziget központi ré-
széhez közel, a kikötõ
közvetlen szomszédsá-
gában alakították ki. 

A Sziget Fesztivál Eu-
rópa legnagyobb kultu-
rális eseménye, melyet
jelentõs nemzetközi ér-
deklõdés övez, évrõl év-
re nõ mind a magyar,
mind a külföldi látoga-
tók száma, ezért a ko-
rábbi évekhez hasonló-
an angol, holland, német
és francia rendõrök is
szolgálatot teljesítettek
a rendezvényen. A Szi-
geti Rendõrõrsön 24
órában BRFK-sok ide-
gen nyelvû tolmácsok-
kal látták el feladataikat. 

A szigetlakók egyre
növekvõ száma növek-

võ biztonsági kockáza-
tot is jelent, különös te-
kintettel a vagyon elleni
bûncselekményekre és
kábítószerrel való visz-
szaélésekre. 

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság célja el-
sõsorban a résztvevõk
és a látogatók biztonsá-
gának biztosítása, a
bûncselekmények meg-
elõzése, illetve a látoga-
tók figyelmének felhí-
vása a megelõzés fon-
tosságára. 

A fesztivál rendjének
megõrzésében a III. ke-
rületi Rendõrkapitány-

ság és a BRFK közpon-
ti állománya vett részt,
naponta mintegy 100
fõvel. A rendezvényen
résztvevõk biztonságá-
nak szavatolása, a bûn-
cselekmények megelõ-
zése és felderítése érde-
kében a kábítószer bû-
nözés elleni szolgálat, a

zseblopási alosztály, a
gépjármû bûnözés elle-
ni osztály nyomozói,
közrendvédelmi jár-
õrök, közlekedési jár-
õrök, motoros rend-
õrök, vízirendészek tel-
jesítettek szolgálatot a
szigeten és közvetlen
közelében. 

Külföldi rendõrök is vigyáztak a Sziget rendjére

Veterán rendõrjármûvet láthattak az érdeklõdõk a Ró-
mai-parti Fesztiválon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Hitélet

A részleges felújítást az
Egységes Magyarországi
Izraelita Hitközség közös-
sége, Köves Slomó vezetõ
rabbi szervezésében ma-
gán adományokból és ön-
kéntes munkából valósít-
ja meg öt hónap leforgása
alatt. Ez az elsõ zsinagó-
ga Kelet-Európában, ami
nem csak fizikailag újul
meg, hanem eredeti funk-
cióját is visszanyeri ötven
év után. 

Magyarország nagy
múltú zsidó közös-

sége, Európa legjelentõ-
sebb vallási és közösségi
központjait tudhatta ma-
gáénak. A virágzó zsidó
élet a Holokauszt pusztítá-
sa és az azt követõ 50 év
után, ismét reneszánszát
éli. Most a magyar zsidó-
ság ennek a reneszánsz-

nak történelmi jelentõsé-
gû fordulópontjához ért. 

Idén tavasszal az Egy-
séges Magyarországi Iz-
raelita Hitközség bérlet-
szerzõdést kötött a Ma-
gyar Televízióval, és bir-
tokba vette a Lajos utcai,
nagy óbudai zsinagógát -
melyben az elmúlt évti-
zedekben a televízió
egyik stúdiója mûködött
- azért, hogy a gyönyörû
és nagy múltú épület, 50
év szünet után ismét a
zsidó élet pezsgõ szín-
helyévé váljon.

Atörténelmi múltú épü-
let, Budapest legrégebbi
zsinagógája. Elõdje 1767-
1769 között épült,
Nepauer Máté tervei alap-
ján. A jelenlegi épületet
1821-ben adták át, még
abban az idõben, amikor
zsidóknak tilos volt állan-

dó jelleggel a fõvárosban
letelepedni, így az óbudai
Zichy birtokon éltek, a
Lajos utca (akkoriban Zsi-
dó utca) környékén kiala-
kítva közösségi életüket.

Az Egységes Magyar-
országi Izraelita Hitköz-
ség magán adakozók se-
gítségével, a rendelkezés-
re álló öt hónapban el-
kezdte az épület rehabili-
tációját. 

2010. szeptember 8-
ra, az 5771-es zsidó újév-
re, 50 év után megnyílnak

a zsinagóga kapui, és a fo-
hászokhoz szokott falak
között ismét megszólal
„Jákob hangja”.

Az esemény jelentõsé-
gét növeli, hogy ez az elsõ
alkalom Magyarország, és
talán Európa történelmé-
ben is, hogy egy történel-
mi zsinagóga ismét a zsidó
közösséghez kerüljön, és
eredeti közösségi-hitéleti
funkcióját nyerje vissza.
Az eseményt bel- és kül-
földön egyaránt nagy fi-
gyelem kíséri.

Ünnepélyes megnyitót
és felszentelést szeptem-
ber 5-én 16.30 órakor
tartanak, melyre a nagy-
közönséget is várják.

A megnyitót több neves
hazai, valamint nemzetkö-
zi, vallási és világi vendég
is megtiszteli jelenlétével.
A zsinagóga felszentelési
szertartását Izrael országos
fõrabbija, Jona Metzger
vezeti. Az izraeli kor-
mányt Jákov Mergi, val-
lásügyi miniszter képviseli
az eseményen.

Megújul Óbudán Budapest legrégebbi,
190 éves zsinagógája

A Szent Donát Kápolna búcsúját augusztus 5-én tartot-
ták a Farkastorki úti kápolnában. Szentmisét mondott
Tavas Gellért plébános. Az eseményen részt vett Bús Ba-
lázs polgármester

Hamarosan befejezõdik az óbudai Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom rekonstruk-
ciója. Ennek egyik fontos mozzanata volt a templom csúcsára állított kereszt megál-
dása, melyet dr. Khirer Vilmos pápai prelátus végzett július 29-én. A keresztet ezt kö-
vetõen daruval emelték a helyére

„Vallomások hitrõl és élet-
rõl” alcímmel jelent meg a
Heti Válasz Kiadó új könyve.
Az interjúkötetben huszon-
két olyan hazai személyisé-
get szólaltatnak meg az új-
ságírók, akiknek érdemi
mondanivalója van Istenrõl,
valamint az emberlét alapve-
tõ kérdéseirõl. 

Huszonkét élethelyzet
- ugyanennyi vallo-

más hivatásról és küldetés-
rõl, hitrõl, egyházról, útke-
resésrõl, szenvedésrõl.
Mûvészek, orvosok, jo-
gász, rabbi és számítógé-

pes nyelvész; lelkészek és
civilek, katolikusok és
protestánsok beszélnek
életükrõl. Az emberélet
csodája, ahogy mondani
szokták, tabuk nélkül;
egyenes kérdések és
õszinte, olykor megrendí-
tõ válaszok. Legjobb ha-
gyományainkból merítve
nem afféle „gyertyafényes
hangulatú” idilli beszélge-
téseket fûztünk egy cso-
korba. AHeti Válasz mun-
katársai ehelyett olyan in-
terjúkat készítettek, me-
lyekbõl hitelesen kibonta-
kozhat egy hús-vér ember

személyisége, s a lélek
mélyére pillantva beava-
tást nyerhetünk az élet oly-
kor drámai küzdelmeibe
is. Beszélgetõtársaink nem
bûn és hiba nélküli embe-
rek - hogyan is lehetnének
azok! Az egyes interjúk
azonban arról tanúskod-
nak: járja meg valaki akár
a poklok poklát, tévelyeg-
jen bár hosszú évekig, a
legkilátástalanabb helyzet-
bõl is van kiút. Mert mit ad
Isten: aki jól sáfárkodik a
rá bízott talentumokkal,
annak még a legnagyobb
rossz is a javára válik.
(Idézet a kötet elõszavá-
ból.) 

Felemelõ olvasmány,
nemcsak vallásos embe-
reknek. 

A Külsõ-Bécsi úti Filoxéra kápolna búcsúmiséjét
szeptember 5-én 16 órakor tartják. A kápolna meg-
közelíthetõ a 218-as autóbusszal, a sorompónál
(volt orosz laktanya) kell leszállni.

Búcsúmise

A Heti Válasz új kötete

Mit ad Isten?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A kerékpár 
kultúrtörténete
„FreeCikli - A kerékpár
kultúrtörténete” címû ki-
állítást Závada Pál író
nyitja meg szeptember
4-én 15 órakor a BTM
Kiscelli Múzeumában. A
megnyitó napján, 10
órától a tárlathoz kap-
csolódó programokat
tartanak. (Megtekinthe-
tõ: november 14-ig a
Kiscelli utca 108. szám
alatt.)

IceCream buli 
Ismét otthonában, a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban játszik az
IceCrem Blues Band
szeptember 4-én 20
órától. Mûsoruk reper-
toárja bõvül, az under-
ground blues zenén kí-
vül swinges dalokkal,
amire táncolni lehet. A
felsoroltakon kívül jazz-
rockot is játszanak.

Hódmezõvásárhelyiek
a Krúdy Körben

Vezetõségi ülést tarta-
nak szeptember 9-én
15.30 órától az óbudai
Krúdy Gyula Irodalmi
Körben, melynek a
Kéhli vendéglõ ad ott-
hont. * A hódmezõvá-
sárhelyi Kárászi József
Irodalmi Kört Fehér Jó-
zsef elnök mutatja be
16.30 órától. Házigaz-
dák: Kanizsa József és
Tárkányi Imre. (Cím:
Mókus utca 22.)

A középkorból az elsõ fel-
jegyzés, mely óbudai fürdõ-
höz kapcsolódik, 1187-re da-
tálódik. Ez a feljegyzés az el-
sõ óbudai kórházról, ispo-
tályról tájékoztat. 

Amai Lukács és Csá-
szárfürdõk helyén

esztergomi johanniták ala-
pították meg a Szent Há-
romság Kórházat. Ezt a te-
rületet akkor Felhévíznek
hívták. Az elnevezés nem
véletlen, hiszen ez a város-
rész bõvelkedett (bõvelke-
dik) meleg vizû források-
ban, melyeknek gyógyha-
tása régóta ismert volt. A
középkori ispotályokban a
vizet (gyógyvizet) elsõsor-
ban nem tisztálkodásra,
hanem gyógyításra hasz-
nálták. 1255-ben alapítot-
ták meg a Nyulak szigetén
(Margitsziget) a második
johannita ispotályt. Ebben
a betegházban segített az
elesetteken IV. Béla király
leánya, a késõbb szentté
avatott Margit is. Bizonyo-
san felhasználták a betegek
gyógyításához a sziget for-
rásvizeit. 1330-ban kezdte
meg mûködését a harma-
dik óbudai kórház a mai
Szentendrei úton. Afrancia
alapítású Szent Lélek
Rend alapította és a nevét
is innen kapta. Mátyás ki-
rály uralkodásának idején
(1458-1490) is híres fürdõ-
hely volt Óbuda. A török
hódítással megváltozott az
itteni fürdõk szerepe.

Óbudán a török korban
(1541-1686) ismét fellen-

dült a fürdõélet. Az iszlám
vallásban a rituális fürdõ-
nek komoly szerepe van. A
Korán tanítása szerint a
muszlim hívõknek napon-
ta háromszor kell mosa-
kodniuk. A rituális tisztál-
kodásnak három fokozata
van, így lehet megszaba-
dulni a „három személyes
szennytõl”. Elsõ lépcsõben
a szájat és a szakállt kell
megmosni. Második lép-
csõben a könyöktõl az ujj-
hegyig kell mosakodni, va-
lamint a homlokot, ismét a
szakállt és a bajuszt kell
megtisztítani. A harmadik
lépcsõ a teljes fürdõ, me-
lyet hetente egyszer (lehe-
tõleg a szent napon, pénte-
ken) kell elvégezni. 

Atörökök a fejlett fürdõ-
kultúrát a római-bizánci
elõdöktõl vették át, tanul-
ták meg. A török fürdõk
méretüket tekintve ugyan
jóval kisebbek voltak, mint
az ókori római fürdõk, de

gyakorlatilag ugyanaz a
felépítésük. Ezekben is volt
öltözõ, hideg és meleg vi-
zes medence, gõzfürdõ.
Fürdõiknek a „Haman” ne-
vet adták, melynek jelenté-
se: meleget árasztó. Afürdõ
központi része a „hararet”
volt. Ez egy négyszögletes
helyiség kupolával lefedve,
melynek közepén egy 6
vagy 8 szögletû márvány-
lap állt. A márványt alulról
fûtötték és folyamatosan
kellemes meleget árasztott.
Itt pihentek a fürdõbe láto-
gatók, ahol az alkalmazot-
tak megmasszírozták õket,
majd szappanos vízzel
megmosdatták az igazhitû-
eket. Ezt követte egy hideg
vizes fürdés, öblítés. A für-
dõ épületének falában min-
denhol ülõfülkéket építet-
tek, melyeket párnával tet-

tek kényelmesebbé. A tö-
rök fürdõket egyaránt hasz-
nálták férfiak és nõk. A na-
gyobb fürdõkben két külön
részt biztosítottak a fürdõ-
zõk számára. A kisebb für-
dõk esetében pedig meg-
szabták, hogy vagy bizo-
nyos napokon, vagy bizo-
nyos napszakban felváltva
használhatták a fürdõt a
nõk és a férfiak. 

Óbuda (Buda) területén
a legfontosabb török fürdõ
a Császár uszoda, illetve a
Lukács fürdõ helyén állt.
Szokollu Musztafa bég
építette, aki országszerte
16 fürdõt emeltetett saját
költségén. A török hódolt-
ság végével Óbuda (Buda)
területén nem szûnt meg a
fürdõélet, csak átalakult.

Horváth Péter
történész

Kupcsik Adrián munkái augusztus 29-ig láthatók a Fõvárosi Képtár Kiscelli Múzeum Ora-
tóriumában. (Nyitva: keddtõl vasárnapig, 10-tõl 18 óráig a Kiscelli utca 108. szám alatt.)

Fürdõk a közép- és a törökkorban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A most 20 éves budapesti
Block csoport, illetve a
berlini Fluss alkotócso-
port „Swop II.” címmel in-
dított nemzetközi projek-
tet: képzõmûvészeti kiállí-
tásokat tekinthetnek meg
az érdeklõdõk. 

A 2008-as berlinit kö-
vetve, Óbudára szer-

veztek most „Swop II.”
címmel egy hasonló kiál-
lítást, melyet szeptember
5-ig láthatnak a Budapest
Galéria Kiállítóházában
(Lajos utca 158.). A tárla-

tot a Magyarországon is
jól ismert Christoph Tan-
ner, a berlini Künstlerhaus
Bethanien igazgatója nyi-
totta meg. A nemzetközi
projekt célja, megtalálni
azokat a pontokat, melyek
a képi gondolkodás és al-
kotás folyamatában kelet-
keznek és hasonlóságot
mutatnak, másfelõl a kul-
turális integrációt szeret-
nék ezzel elõsegíteni.
(Nyitva tartás: hétfõ kivé-
telével minden nap 10-tõl
18 óráig.)

(mezei)

Block és Fluss csoport
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� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõ-
mûvesmunkák, szobafestés, parkettás-
munkák, gipszkartonozás, lambériázás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés anyagbeszerzéssel!
Határidõre, garanciával! Tel.: 06(30)960-
4525 www.mindentegykezben.hu
� PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes ki-
szállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-
998-0928

� Bádogos munkák, vízvezeték-szerelés, csa-
pok WC-ék cseréje, tetõfelújítások, pala-cse-
rép javítások. Tel.: 06(20)391-5982; 291-9239
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Csempeburkolást, szobafestést, mázolást,
laminált parkettázást, kisebb gipszkartono-
zást vállalok, korrekt áron. Tel.: 06(70)220-
3443

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizsgá-
lata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35 éves
gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812
� Lakásfelújítás AZ-ig, anyagbeszerzéssel,
garanciával, rövid határidõre. www.hoger.hu
Tel.: 06(30)251-8862; 06(20)943-7075
� 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
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Több éves tapasztalattal vállaljuk társashá-
zak közös képviseletét, lakásszövetkezetek
könyvelését. Tel.: 06(20)572-8235 www.tarsas-
hazaknak.hu
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyenes kiszállással. Tel.:  06(20)943-
7075, 06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Öntözõrendszerek tervezését, telepítését
vállaljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal,
valamint már meglévõ rendszerek átépítését,
folyamatos szervizelést, téliesítést. Tel.:
06(30)203-4109
� Rács, kerítés, korlát, lépcsõ, kapu automa-
tizálva, redõny, napellenzõ, rovarháló. Tel.:
06(70)278-1818
� Kõmûvesmester vállal kisebb-nagyobb
munkákat, épületburkolást, szigetelést stb.,
közületnek is. Tel.: 06(20)591-1367
� Ruha szerviz és Méretes Szabóság Bécsi
úton. Tel.: 240-7140, 06(20)942-3741
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, és mûszaki bizományi. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.:243-
2730, 06(20)997-2747
� Bútorasztalos! Konyha, gardrób, háló,
fürdõszoba, nappali bútor készítése méretre.
Tel.: 06(20)310-9131

� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagy-
ker áron. Tel.: 06(20)552-5894
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Zárszerviz. Ajtó-, ablakzár javítás, mûsza-
ki ajtónyitás, zárcsere, hevederzár szerelés. 3
év garancia. Rácsok készítése. Tel.:
06(30)251-8862; 06(20)943-7075;
� Redõny, reluxa, szúnyogháló készítése, ja-
vítása. Kedvezõ áron. Felmérése ingyenes.
Tel.: 06(70)558-9293

� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Kínai masszázs minden krónikus beteg-
ségben szenvedõnek. Fájdalomcsillapítás.
Bejelentkezés: 06(20)274-4070 Kovács
Magdi
� Fogtechnikus hölgy vállal fogsorkészítést,
javítást garanciával. III. ker. Ágoston u. 1.
Tel.: 06(30)873-5017
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Szerda 16-19 óra.
Tel.: 06(20)481-4646
� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba (Bécsi út 67.).
Békásmegyeren szombaton rendelünk. Beje-
lentkezés: 06-70-271-98-67
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-95-90-134

� Egyetemista lány angol nyelvbõl korrepe-
tálást vállal Óbudán, kedvezõ áron. Tel.:
06(30)477-2994
� Angol órák nyelvvizsgáztató nyelvtanár-
nál - nyelvvizsga, érettségi felkészítés, közép-
iskolai felzárkóztatás a HÉV-vonalán. Tel.:
06(70)230-4162 jmarosy2@gmail.com
� Német nyelvtanítást, nyelvvizsgára, pót-
vizsgára felkészítést  tanárnõnél a Római la-
kótelepen 06(20)285-0713
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478

� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Nyáron is. Pótvizsgafelkészítés. Tel.:
367-0256
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angol magánórák diplomás nyelvtanártól
Kaszásdûlõn. Intenzív nyelvvizsga felkészí-
tés. Tel.: 06(20)529-3511
� Zongoratanítás, szolfézs korrepetálás ta-
pasztalt zenetanárnál az EuroCenterhez kö-
zel. Tel.: 06(30)370-7165

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

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

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

�Eurocom Studio nyelviskola. Beiratkozás
õszi tanfolyamainkra augusztusban kedvez-
ménnyel. Bp., III. Amfiteátrum u. 3. Tel.:
240-9320 www.eurocomnyelvstudio.hu

Oktatás

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: +36(30)201-9198

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bé-
csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõor-
vos. Bejelentkezés: 317-0631

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

Egészség

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-,
GÁZ-, VILLANYSZERELÉS, GÉPI DU-
GULÁSELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES
KÖRÛ KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GA-
RANCIÁVAL. Tel.: +36-70-535-6071

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

�Érzelmi intelligencia-szint felméréssel
egybekötött regisztráció a PuncsHáz Társ-
közvetítõnél. Tel.: 06(70)423-8747

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

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

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

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Zongoratanítás iskoláskortól kezdõ, fel-
nõtteknek is. Szolfézs, zeneelmélet, csoporto-
san Gaspel gyermekkórusba jelentkezés. Tel.:
06-70-281-6454
�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123
� Hagyaték-, gyûjtemény-, (pénz, bélyeg,
képeslap stb.), régiségfelvásárlás. Hétvégén
is! Magángyûjtõ. Tel.: 06(20)947-3928

� ÖKO-ház! Energiatakarékos, új családi
házak értékesítése Veresegyházon 19,9 millió
forint + áfa áron. 120 nm alapterületû épület
napkollektorral, falfûtéssel + garázs, terasz.
Kedvezõ hitellel, havi 68 ezer forintért. Tel.:
06-30-941-3568; www.originltd.hu

� Õrbottyánban családi okok miatt, baba-
barát, parkosított, medencés, 1135 m2-es kert-
tel, 110 m2-es, 2 szintes családi ház eladó.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-20-565-6876
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Erdélyi befektetési lehetõségek! Telek,
ház, lakás, nyaraló, szõlõs, gyümölcsös, me-
zõgazdasági terület! Egyedi megoldások, tel-
jes körû ügyintézéssel! Cégalapítás! Tel.:
06(30)954-9554 www.erdelyibefektetesek.hu
� Pilisvörösvár belterületén 1200 nm köz-
mûves telek, telephelynek, kereskedelmi, ker-
tészeti tevékenységre alkalmas eladó. Ir. ár.
4,5 mill.Tel.: 06(20)995-5859
� Pacsirtamezõ úton 2 szobás lakás eladó.
Tel.: 06(20)911-8689
� Óbudán 1254 nm-es telek 21 nm-es pincé-
vel eladó. Díszkertbõl, gyümölcsösbõl, kony-
hakertbõl áll. Villany, gáz, kút van.Tel.:
06(70)510-5664
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeleti lakás. Irányár
8,5 MFt. Tel.: 06(30)914-0686
� Szentendrei úton 68 nm, 3 szobás, szép,
panellakás eladó. Tel.: 06(20)911-8689

� Sürgõs! Eladó, cserélhetõ 2006-ban épült
74 nm, kertes tehermentes lakás Marton-
vásáron. 12,9 millió. Tel.: 06(20)544-6357
� Óbuda központjánál VI. emeleti, egyszo-
bás, 22 nm-es és három szobás 66 nm-es köl-
tözhetõ panellakás 170.000 nm irányáron el-
adó. Tel.: 06(20)925-4118
� Pilisszentiván központjában (Budapesttõl
cca. 20 km-re), fenyõerdõhöz, halastóhoz, busz-
megállóhoz közel 997 nm-es telek elsõ részén 80
nm-es, 1+2 szobás, közp. fûtésû, 10 nm-es te-
rasz, melléképület, azonnal költözhetõ családi
ház, hátul beépíthetõ telekkel eladó. Ir.ár: 22,5
MFt. Érd.: 06(20)310-8476, 06(20)470-0529 .
� II. Fazekas utcában 1 szoba hallos lakás
eladó. Tel.: 06(20)911-8689
� Csillaghegyen - sík terepen - 150-es telken
régi ház eladó 37 millió Ft-ért. Tel.:
06(20)911-9842
� Fehérvári úton, a XI. kerületben, a Kon-
dorosi uszodánál másfél szobás, beépített er-
kélyes, 45 nm-es panellakás, jó állapotban el-
adó. Tel.: 387-1647
� III. ker. Attila u. rómaifürdõi oldalán, kb.
170 nm felújítandó családiház 519 nm-es tel-
ken, 36 milliós irányáron eladó. Tel.:
06(20)943-9718
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Csúcshegyen önkormányzati, 720 nm-es,
gondozott zártkerti bérlemény téliesített ház-
zal átadó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Eladó Budakeszin, zöldövezetben másfél
szobás, gázkonvektoros, IV-i tehermentes
öröklakás, lift nincs. Jánoshegyi kilátó a kö-
zelben. Közlekedés 5 percre van. Ir. ár: 12
millió Ft. Tel.: 06(20)419-6012
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingat-
lanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Eladó Szentendrei úton egy 31 nm-es, er-
kélyes, beépített konyhabútoros, légkondicio-
nált, jó állapotú lakás a 8. emeleten,. Busz-
végállomás, kiváló parkolás. Ár: 7.500.000.
Tel.: 06(30)231-8147

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; +36-20-575-74-35 
� Iskolabüfébe keresek tulajdonosi szemlé-
lettel rendelkezõ, nem dohányzó munkatársat,
kora reggeli mûszakkezdéssel. Tel.:
06(20)384-5548
� Takarítónõt keresünk 6 órás munkára bé-
kásmegyeri élelmiszeripari nagykereskedés-
be. Fényképes önéletrajzát küldje a Békás
Kft. 1039 Budapest, Ipartelep u. 1/b. címre
� 50-es, humán értelmiségi nõ háztartásban,
ügyvédi irodában délelõtti munkát vállal.
Tel.: 06(30)850-2075

� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)287-4269

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

� Rómain másfél szobás, összkomfortos,
gázfûtéses, emeleti, lakás, garázs kiadó. Tel.:
06(30)580-9815
�Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy üzletházban,
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Szoba kiadó. Csak leinformálható, maxi-
mális tisztaságszeretõ lánynak, hölgynek. Be-
rendezett, DVD-s tv-vel, fürdõszoba, konyha
használattal, bruttó 35.000 Ft/hó, egy havi fog-
laló. Hosszú távra, a III. kerületben. Tel.:
06(30)341-2350

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Vas és színesfém hulladékát megvásárol-
nám díjtalan kiszállással. Tel.: 06(30)682-
1016
� Fekete, gurulós szövetbõrönd. Mérete:
75x55x35 cm-es. Ára: 3.500 Ft. Érdeklõdni a
06(20)310-8476-os mobilon lehet.

� Figyelem! Ingyenes kiszállás, szakbecslés,
szállítás, helyszíni kp. fizetéssel vásárolok min-
denféle régi tárgyat, bútort, festményt, porce-
lánt. Tel.: 0620-403-0315; 0620-777-1914

� 100 nm-es külön bejáratú szuterén garázs
Csillaghegyen, Dunához közel, fûthetõ (WC,
zuhany), raktárnak, mûhelynek (csendes tevé-
kenység) hosszú távra is kiadó. Tel.:
06(20)825-8843, 240-8201
� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában el-
adó vagy kiadó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-13-ig

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel!
Leveleket, könyveket, dipl. munkákat, költ-
ségvetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821

� Fõiskolás lány Békásmegyeren szeptem-
bertõl albérletet keres. 1 szoba, fürdõszoba,
konyha használattal. Tel.: 06(30)242-2083

Albérlet

Egyéb

Üzlet

Régiség

Elad-vesz

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

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

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

Kiadó

Állás

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

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

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Közelben horgásztó. Tel.: +36-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

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

� Pomáz kertvárosi részén kiadó (90
ezer Ft) vagy eladó (23,9 millió Ft) egy
80 nm-es, erkélyes, saját kertre nézõ, fel-
újított sorházszerû lakás, 15 nm-es táro-
lóval, mosókonyhával és 18 nm-es ga-
rázzsal. Luxus, alacsony rezsivel. Klíma,
riasztó, beépített, gépesített konyha,
duplakomfort. Tel.: 06-30-2126-127

Ingatlan

Az Aranyág Alapítvány és a
III. kerületi Curves Kolosy és
Curves Római nõi fitnesz klu-
bok az árvíz alatt súlyosan
megsérült Kovácsvágási Óvo-
da számára pénzgyûjtést szer-
vez az újjáépítéshez.

Kérünk minden kedves olva-
sót,  ha teheti, támogassa akción-
kat, akár személyesen a Bokor
utca 15/II. vagy a Római tér 3/I.
alatti klubokban, akár az Aranyág
Alapítvány számlaszámán:

10200847-32414347-00000000.
Kérjük, feltétlenül írja be a
közlemény rovatba az adóiga-
zoláshoz szükséges adatain kí-
vül a CURVES szót is. Azok
számára, akik személyesen a
klubban adják át az adományu-
kat, egy apró meglepetést ké-
szítettünk. A gyûjtés augusztus
30-tól október 4-ig tart.

Az akcióról bõvebben a
www.curves-magyarorszag.hu
oldalon olvashat.

Tisztelt Választóim!
2009 tavaszán nem sikerült Dávid Ibolya helyére
Almássy Kornélt az MDF elnökének megválaszta-
ni, ezért 20 éves tagság után elhagytam a pártot.
Azóta függetlenként vagyok Óbuda-Békásmegyer
képviselõje. Az új kormány eddigi munkája meg-
erõsített reményekkel táplál, hogy az ország em-
berközpontú, keresztény, nemzeti irányba halad.
A 2010. október 3-ai önkormányzati választáson
csökkennek és változnak a választókörzetek. Az
én választókörzetemben Puskás Péter és Török
Ferenc lesz a FIDESZ-KDNP képviselõjelöltje.
Kérem, ajánlócédulájukkal és szavazataikkal õket támogassák!
Tisztelettel köszönöm 16 éves támogatásukat, szavazataikat. Ezután az
ÓBE (Óbudáért-Békásmegyerért Egyesület) tagjaként veszek részt a
közéleti munkában.
Mindannyiuknak biztonságot, jó közérzetet és jó egészséget kívánok!

Az Ön képviselõje: Tolnai Zoltán

Jótékonysági felhívás

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Nyári rendelések • A Csobánka téri rendelõben a sebészeten, a
röntgen osztályokon, a gyógytorna rendelésen augusztusban a rendelési idõk a
következõk: hétfõn, szerdán, pénteken 8-tól 14, kedden és csütörtökön 14-tõl 20
óráig. • A Tüdõgondozóban augusztus 27-ig módosul a rendelési idõ: hétfõn,
szerdán 14-tõl 20 óráig, betegfelvétel 13.30-tól 18.30 óráig.Kedden, csütörtökön,
pénteken 8-tól 15 óráig, betegfelvétel 8.30-tól 13 óráig.
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Sziget Fesztivál

Hetvenhat hektáron, öt-
venöt színpadon naponta
200-250 rendezvénnyel
várták az érdeklõdõket az
augusztus 9-tõl 16-ig ren-
dezett Sziget Fesztiválon. 

A „mínusz egyedik”
napon, augusztus

9-én adta búcsúkoncert-
jét az ország egyik leg-
népszerûbb zenekara, a
Kispál és a Borz. Az
együttes mintegy há-
romórás koncerttel ké-
szült, fellépett velük a
régi dobos, Brautigam
Gábor, valamint zenész
barátaik is. Lovasi And-
rás és Kispál András hu-
szonkét év közös zené-
lés után folytatja külön. 

Érdekességek
• A Sziget Fesztivált ti-
zennyolcadik alkalom-
mal rendezték meg,
várhatóan idén is nye-
reséges lesz.
• A „teljes levonulás”
nyolc-tíz nap alatt tör-
tént meg, ezalatt több
ezer köbméter szeme-
tet kellett eltávolítani.
• A hetijegyesek 75 szá-
zaléka külföldi, a napije-
gyesek 80 százaléka
pedig magyar, így a
fesztivál végére nagyjá-
ból elmondható, hogy
fele-fele arányban ér-
keztek a magyar és kül-
földi látogatók a feszti-
válra.
• Közbiztonság: a Szi-
geten mindig kevés volt
a súlyos bûncselek-
mény. Ráadásul a biz-
tonsági szolgálat jól tel-
jesített a felderítések-
kel. Több sátorfosztoga-
tót és zsebtolvajt is si-
került elfogniuk.
• Az idei újítások közül
kiemelendõ a kártyás fi-
zetési lehetõség, mely
technikailag jól vizsgá-
zott, így van jövõje a
fesztiválon.

Számokban 
a Szigetrõl

• 8000 dolgozó szor-
goskodott a Hajógyári-
szigeten a fesztivál ide-
je alatt, hogy minden lá-
togató jól és persze biz-
tonságban érezze ma-
gát. Nekik a Sziget el-
sõsorban nem buli, ha-
nem munka volt.
• 2000 emberbõl állt
megközelítõleg a biz-
tonsági õrök csapata.
Ez volt a legnagyobb
létszámú team a feszti-
válon.
• 400-500 ember dolgo-
zott közvetlenül a Szi-
get Kft.-nek. Õk jellem-
zõen a jegykezelõk,
pénztárosok és a kö-
zönségszolgálati dolgo-
zók.
• 49 000 látogató volt a
nulladik napon, amikor
még nem mûködött az
összes színpad. Ennyi
embert kellett ellátnia,
szórakoztatnia, bizton-
ságban tudnia a Sziget
„munkahadának”.

Reggae, dzsessz és
Cseh Tamás dalai

töltötték meg augusztus
10-én a Szigetet: másod-
szor rendezték a Magyar
Jazz Napját, Bob Marley
születésének 65. évfordu-
lójára emlékezve a Nagy-
színpadon reggae-bandák
váltották egymást. A ma-
gyar mezõnyt a Krsával
és a Paso Brass-szel kie-

gészült Ladánybene 27
képviselte, az esti fõsáv-
ban a Wailers és a UB40
zenéltek. 

A Cseh Tamásra emlé-
kezõ koncerten olyan
bandák álltak a Világze-
nei színpadra, mint a
Heaven Street Seven, a
Quimby, a Csík zenekar,
de ott volt Lovasi And-
rás és Palya Bea is.

Véget ért a nagyüzem a Hajógyári-szigeten

Fõhajtás Cseh Tamás
mûvészete elõtt

Európai üzenõfa 
Az Európai Unió trió-elnökségét jelképezte az
augusztus 11-én a Szigeten felavatott European
Trio Tree. Az unió soros elnökségét a következõ
másfél évben viselõ három ország - Spanyolország,
Belgium és Magyarország - elképzeléseire hívta fel
a figyelmet az interaktív kortárs mûvészeti alkotás a
Sziget Fesztiválon.

Turistainfo 
A Sziget bejáratánál, a Szigetinfo standjától nem
messze, a fõút mentén idén is turistainformációs
szolgálat várta a szigetlakókat 12-tõl 20 óráig.
Ingyenes Budapest és környéki kiadványok,
nyelveket beszélõ informátorok segítették az érdek-
lõdõket.

Az Orpheus Állatvédõ
Egyesület a Sziget

2010 civil részlegén, a
Zöld Udvarban környe-
zettudatosságot segítõ in-
formációs standdal színe-
sítette a fesztivál látoga-
tók élményeit. Az egyesü-
let ingyenes kiadványokat
osztott, beszélgetéseket
szervezett. Segítõ prog-
ramjukkal a felelõs állat-
tartás fontosságára hívták
fel a figyelmet.

Az Orpheus Állatvédõ
Egyesület mellett a Fair

Trade, és a Védegylet a
méltányos kereskedele-
mért, a Green Peace a ter-
mészet megóvásáért, a
bocs.hu a klíma védelmé-
ért, a Humanisták és az
Útilapu Hálózat a békéért
emelt szót.

A Zöld Udvar a Sziget
2010 fesztiválon a Civil
Sziget része, amit naponta
látogatók ezrei a koncer-
tektõl mentes idõszakok-
ban oázisként kerestek fel,
hogy ismereteket és aján-
dékokat gyûjtsenek be.

Állatvédõk a Szigeten

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ
SE negyedik éve rendez sikeres nap-
közis sport és kézmûves tábort a Ki-
rályok útjai Kiserdei mûfüves pályán,
és mellette, parkosított, hûs erdei
környezetben. Ez sok mozgáslehetõ-
séget jelent szellemi kikapcsolódás-
sal kiegészítve. 

Fõ koncepció a többféle sporto-
lási lehetõség, így a futball, te-

nisz, úszás, kerékpározás, tollas-
labda, asztalitenisz. Mellette min-
dennap négy órás kézmûves fog-
lalkozáson vehettek részt a gyere-
kek, változatos, érdekes módsze-
rekkel lekötve kicsiket-nagyokat,
fiúkat-lányokat egyaránt. 

Anapi játékok során a gyerme-
kek sorjátékokban,
biciklis vetélkedõk-
ben vehettek részt,
számháborúztak az
erdõs részen, métáz-
tak, csocsóztak, ko-
sárra dobhattak, te-
kézhettek, játszóte-
rezhettek, csendespi-
henõ idején házi mo-
zizhattak, társasjáté-
kozhattak, szórakoz-
tató qvíz játékokat
játszhattak.

A naponta többszöri futball
foglalkozást edzõ irányította, az
úszásoktatás képzett oktatókkal
folyt. Tenisz és asztalitenisz ok-
tatást is biztosítottak, bicikliki-
rándulást rendeztek 15-30 kilo-
méteres távokon. 

A tábort Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, a Keve-Kis-
erdei Általános Iskola, a Monte
Cristo Hotel évek óta támogatja. 

Szeptembertõl várják a tenisz,
futball, pingpong iránt érdeklõ-
dõket csillaghegyi, békásmegye-
ri, téli-nyári helyszíneken.

(Érdeklõdni Kelen Balázsnál
lehet a 06-70-314-0021-es tele-
fonszámon. www.csillaghegy-
sport.hu)

Sport és kézmûvesség erdei környezetben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bi-
zottsága egyfordulós pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában álló,
nem lakás céljára szolgáló, üres helyisé-
gek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban 2010. au-
gusztus 30-án 16 óráig lehet benyújtani a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató

Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoz-

nia kell a megajánlott bérleti díjról, a pá-
lyázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül
meg kell adnia a helyiségben folytatni kí-
vánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivona-
tot és aláírási címpéldányt kell becsatolni.
A külön engedélyhez kötött tevékenység
végzésére való jogosultságát a pályázat
mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell iga-
zolnia.

A helyiségek esetében csak a pályázati
kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pá-
lyázni.

Nem adhat be pályázatot az a magán-
személy és cég, akinek - amelynek - az ál-
landó lakása, illetve székhelye szerinti ön-

kormányzattal szemben adó vagy adók
módjára behajtható köztartozása van.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak
vállalnia kell:

* az önkormányzati rendeletben a bérle-
ti jog megszerzésének ellenértékeként elõ-
írt - megszerzési díj - önkormányzat felé
történõ megfizetését. A megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három
havi összege.

* 3 havi bérleti díjnak megfelelõ össze-
gû óvadék megfizetését a bérbeadó részé-
re. A nyertes által befizetett bánatpénz ösz-
szegét az óvadékba beszámítják.

* határozott idejû, 5 év idõtartamú bérle-
ti szerzõdés megkötését.

* szükség szerint a helyiségbe önálló
elektromos- és mellékvízmérõk kiépítését.

A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgy-
év elején az elõzõ évi infláció KSH által
közzétett mértékével emeli. A pályázat ér-
tékelésénél a megajánlott bérleti díj alap-
ján történik a döntés.

A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázat benyújtásának határ-
idejéig a bérleti jog biztosítására a bánat-
pénzt befizetik. A bánatpénzt a CELER
Kft. pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér
7. félemelet) készpénzben kell letétbe he-

lyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell
letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc na-
pon belül a nem nyertes pályázók részére a
bánatpénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben
nem tesz eleget a pályázati kiírásban elõírt
valamennyi feltételnek. Az érvényesen be-
nyújtott pályázatokat az önkormányzat tu-
lajdonosi és közbeszerzési bizottsága

2010. szeptember 30-ig elbírálja, és annak
eredményérõl a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy
a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kér-
hetõ a CELER Épületfenntartó és Szolgál-
tató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjá-
nál (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., fszt.
12. Telefon: 430-3468 és 430-3469), félfo-
gadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-
tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a fenti telefon-
számokon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

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

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vétel-
árat, a fizetés módját (átutalás vagy kész-

pénz) és idejét. A pályázó az ajánlatát a be-
nyújtástól számított 60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat letéti számlájára.
Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.,
12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot 2010. szeptember 9-én (csütörtök)
12 óráig, a pályázatokat zárt borítékban,
1 eredeti példányban, hivatalos cégszerû
aláírással, az adott pályázatra utaló jelzés-
sel, személyesen, vagy meghatalmazott út-

ján 2010. szeptember 13-án (hétfõn) 12
óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán. (1033 Bp., Fõ tér 1. I. 19.) 

A pályázatok bontása 2010. szeptem-
ber 13-án (hétfõn) 12 órakor, jogtanácsos
jelenlétében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I.
19. szám alatt, a vagyonhasznosítási osz-
tály hivatalos helyiségében történik. A pá-
lyázaton résztvevõket haladéktalanul írás-
ban tájékoztatjuk a pályázat eredményérõl.
A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a
legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû lici-
tet tartson, illetve a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a Bp., III. kerületi Ön-
kormányzat Vagyonhasznosítási Osztály
Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-8673-
os vagy a 437-8800-as telefonszámokon. 

III. kerületi Önkormányzat 
Vagyonhasznosítási Osztály

Bp., III. ker. Szentendrei út 274. fszt. 2.
31 m2 alapterületû, fszt-i lakás, a közös tu-
lajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú föld-
területtel.  Az eredetileg 1 szoba, konyhából
álló ingatlan korábban teljesen kiégett,
majd szakszerûtlen átalakítás következté-
ben egylégterûvé vált. Újjáépítést igényel. 
Tulajdoni hányad: 31/517.
A telek összközmûves, a közmûvek a lakás-
ba beköthetõek.
Minimál ár: 3.691.000 Ft (áfa mentes).
Bánatpénz: 369.100 Ft.
Hivatalos megtekintés 2010. augusztus 31.
(kedd) 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 telek/épület összközmûves.
Minimál ár: 5.270.000 Ft (áfa mentes).
Bánatpénz: 527.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: 2010. szeptember 2.
(csütörtök) 10-11 között.
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Nyár a javából
Rejtvényünkben Tóth Árpád: Forró nyári nap címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a füg-
gõleges 16. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: M. N. F. K.).
14. Bibliai személy. 15. Dalféle. 16. Frissek, csinosak. 17.
Angol lég. 19. Egyiptomi származású amerikai színész
keresztneve. 20. Ragadozó madár. 21. Régiesen ijedsz.
23. Azonos mássalhangzók. 24. Magyar, osztrák autók je-
le. 26. Szerelem nyilasa. 27. Fennsík. 29. Ennivalók. 32.
Földet forgat. 33. Kicsinyítõ képzõ. 34. D. A. F. 35. Egy-
fajta juhaik. 37. P-vel a végén talajburkoló. 39. Mezõgaz-
dasági eszköz. 40. Kettõs betû. 41. Görög betû. 42. Birkák
lakhelye. 43. Partközeli vízinövényzet. 45. Füzet. 46. Õsi
föld. 47. Olasz és kubai autók jele. 48. Spanyol hír, újság.
50. Mely személyt. 52. Apró zaj fordítva. 54. Mobilon
küldhetõ. 55. Arcra adják. 57. Egyik bányaaknával kap-
csolatos. 59. Nagyon kedvelni.
FÜGGÕLEGES: 2. O. E. I. 3. Az OTI utódja. 4. Vizsgá-
ra felkészítõ anyagok. 5. Igefajta. 6. Geometriai fogalom.
7. Fordított mutatószó. 8. Ilyen a konzervhal többnyire. 9.
Angol hosszmérték. 10. Kulacs része! 11. Tengeri képzõd-
mény. 12. Fél kamara! 13. Belsõ lényeg, névelõvel. 16. Az
idézet második része (zárt betûk: E. I. Z.). 18. I. E. R.
21. Fohászok. 22. Sóvárogj. 25. Hauptmann színmûve.
28. Névelõs pinceszag. 30. Kálium, cérium és deutérium vegyjele.
31. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helységbe való. 33. Kicsinyí-
tõképzõ. 36. Szintén. 37. Villanyvasút típus. 38. Elõször fõangyal
volt. 41. Vajon friss? 44. Juttatnám. 45. Rím betûi keverve. 49.
Nem göröngyös, fordítva. 50. Száraz növény. 51. Fogadási játék.
53. E. B. A. 55. Brit kisállat. 56. Azonos mássalhangzók. 58. Kam-
bodzsai és spanyol autók jele. 60. Kettõs betû. 61. I. Y.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon szeptember 6-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet
szerkesztõségünkben vehetnek át. Az augusztus 10-én megjelent,
„Föld, föld” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Megváltó
Krisztus szobra; New York-i szabadságszobor; Machu Pichu”.
Nyertesek: Marek Julianna, Pacsirtamezõ utca 22/b.; Bóka
Béláné, Kerék utca 24.; Kerekes Ferenc, Toboz utca 5.
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Sport

Serli Sándor közel negyven
éve egyengeti az ifjú labda-
rúgók pályafutását. Elsõsor-
ban nevelõedzõnek tartja
magát, amit az is bizonyít,
hogy eddig többnyire után-
pótlás korú csapatokkal fog-
lalkozott. Jelenleg a III. ke-
rületi TUE U1 14 együttesével
ér el sikereket.

A65 éves szakedzõ a
Ferencvárosnál eltöl-

tött 21 éve alatt a legkiseb-
bektõl a kiöregedõ ifjúsá-
giakig minden korosztály-
nál tevékenykedett, több-
nyire dobogós helyeken
végzett csapataival. ASerli
csapatok 21 év alatt 17
arany-, 3 ezüst- és 1 bronz-
érmet szereztek, vagyis
minden évbe érmes helyen
végeztek. Miközben csa-
pataival sikert sikerre hal-
mozott, az MLSZ-ben is
felfigyeltek munkájára: 12
évig a korosztályos válo-
gatottak mellett dolgozott.
Többek között pályaedzõ-
ként Bicskei Bertalannal
Európa-bajnoki gyõzelem-
re vezették az ifjúsági vá-
logatottat. 

Erre az idõszakra így
emlékszik a mester: - Szin-

te verhetetlen volt az a kor-
osztály. Kitûnõ játékosok,
igazi sportemberek alkot-
ták az együttest, a moszk-
vai gyõzelem csak az el-
lenfelek számára volt meg-
lepetés, mert nem ismerték
a fiúk képességét. A csapat
tagjaival ma is tartom a
kapcsolatot. Ha beszélge-
tünk, Zsivótzky Gyula,
Limperger Zsolt, Pintér At-
tila, Szabics Imre, Urbán
Gábor, Repka Gábor és a

többiek szívesen idézik fel
a régi emlékeket.

Serli Sándor a BVSC-
ben és Szegeden is kipró-
bálta magát, és amikor a
nõi foci még gyerekcipõ-
ben járt hazánkban, a lá-
nyokat is tanítgatta a játék
tudományára. A „leckék”
olyan hatásosak voltak,
hogy a Ferencvárosi Lász-
ló Kórház együttesével
NB I-es bajnokságot nyer-
tek. A hosszú évek alatt

megszerzett tudással, gaz-
dag tapasztalattal érkezett
a Kerülethez. Ötödik éve
tanítja és neveli a rábízott
fiatalokat. A klub jól járt a
már-már visszavonulni
akaró edzõvel. Mindenki
elégedett a munkájával:
kollégái elismerik tudá-
sát, a gyerekek rajonga-
nak érte, a szülõk pedig
örülnek, hogy egy lelkiis-
meretes, elhivatott szak-
ember gondjaira bízták

csemetéjüket. Az U14 Sa-
nyi bácsi irányításával
egyenletesen fejlõdik, az
5., majd 3. helyezés után a
2009-2010. évi bajnokság-
ban már csak az MTK tud-
ta megelõzni õket.

- Ez a korosztály tele
van tehetséges gyerekkel,
velük nagy öröm együtt
dolgozni - dícsérte csapa-
tát az edzõ. - Németh
Márk, Miklósvári Kornél,
Komenda István a csapat
húzóemberei, de a többiek
is sokra vihetik. Sajnos, az
a probléma, hogy ma már
lényegesen kevesebb fia-
tal akar híres labdarúgó
lenni, ezért hamar megun-
ják a kemény edzéseket és
lemorzsolódnak. Ez a ke-
ret is sokat változott,
évente új játékosokat kell
felkutatnom. Elmúlt az az
idõ, amikor a toborzások
biztosították a kellõ lét-
számot, ma már menni
kell a gyerekek után. Én
nem sajnálok idõt, energi-
át játékosok keresésére,
ezért soha nincs létszám-
gond a csapataimnál.
Edzõi hitvallásom: szeret-
ni kell a gyerekeket, és
mindent megtenni annak
érdekében, hogy jó játé-
kossá és késõbb a civil
életben is értékes emberré
váljanak.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Labdarúgók nevelõedzõje

21 éve érmes helyen

Serli Sándor az utánpótlás nevelésre tette fel életét

Befejezõdött a 2009-2010-es
NB I-es kosárlabda-bajnok-
ság, ahol a kaszások gárdá-
ja férfi NB I-es csapatával a
keleti csoportban 7. helyen
végzett az alapszakaszban,
majd a rájátszásnál a 9-16.
helyezésért játszva, a 11.
helyet szerezték meg.

Ö sszesen 30 leját-
szott mérkõzéssel,

45 ponttal, 15 gyõzelem-
mel és 15 vereséggel zár-
ták a 2009-2010-es baj-
nokságot kosarasaink.
Utolsó mérkõzésüket ha-
zai pályán, a Ceragem
Kozármisleny SE ellen
játszották, ahol 106:66-ra
nyertek a Kaszások.

Idei évadjukon láthat-
tunk szép és kevésbé szép

mérkõzéseket, de egy bi-
zonyos, a csapat számta-
lan esetben bebizonyította,
ha jó edzésmunkát végez,
akkor képes bárkit legyõz-
ni, akár bajai, hódmezõvá-
sárhelyi vagy egri legyõ-
zésérõl legyen szó. Emel-
lett sajnos több olyan mér-
kõzésük is volt, melyek el-
vesztése fájó emlékeket
ébreszthet bennük (a
MAFC, Szolnok, Debre-
cen, Eger, Pápa ellen). 

- A csapatot az 7. és a
10. hely közé vártam a
bajnokságban, és mint lát-
ható, erre lett volna reális
esélyünk, ha egész évben
kiegyensúlyozott edzés-
munkát tudtunk volna
folytatni, és nem futottunk
volna bele emiatt egy-két

felesleges vereségbe - írta
a Kaszások honlapján ér-
tékelõjében a vezetõedzõ a
vezetõedzõ, Peremiczki
István. 

A bajnokság közben az
év elején lejátszott Hepp-
Kupa 3. helyezése is szép
eredményként könyvelhe-
tõ el a csapat számára, hi-
szen az NB I.B-s csapatok
közül a Jászberény és a
Bonyhád tudott csak elõt-
tük végezni, akik szinte
profi játékosokkal rendel-
keztek és az NB I. B-s baj-
nokság 2. és 3. helyén vé-
geztek az idei évadban.

Remélem a jövõ sze-
zonban a csapat még
jobban összeérik, és a fi-
atalok is be tudják majd
bizonyítani, lehet rájuk

számítani és építeni, mi-
közben a rutinos játéko-
saink továbbra is képe-
sek lesznek vezéregyé-
niségek lenni a csapat-
ban, tanítani a fiataljain-
kat, hogy minél ügye-
sebbek lehessenek - tet-
te hozzá Peremiczki.

Kiemelkedõen szere-
pelt játékosok az össze-
sített ranglistákon: Tóth
Levente (legtöbb táma-
dólepattanó), Drevenka
Dávid (legtöbb szerzett
labda) Nagy Bálint (leg-
több dobott pont).

Mezei Péter

Kosárlabda-bajnokság 

Kaszások az NB I. 11. helyén

OVIS FOCI. A III. kerületi TUE Labdarúgó Szakosztá-
lya várja azokat a nagy mozgásigényû, 2002-ben és
2003-ban született fiúk jelentkezését, akik szeretik a
labdát és a játékos foglalkozásokat. Az óvodás cso-
port edzéseit Lilik József vezetõedzõ és segítõi tart-
ják. Az edzések helye: Váradi utcai általános iskola
tornaterme, kedden és csütörtökön 16 órától. (Érdek-
lõdni Lilik Józsefnél lehet a 06-70-866-7812-es tele-
fonszámon, illetve a TUE sportirodában: 454-1260.)

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Gyurta Dániel csodálatos
eredménnyel, 2:08:95 má-
sodperces idõvel diadal-
maskodott a 200 méteres
mellúszás augusztus 22-ei
döntõjében, a margitszigeti
úszó Európa-bajnokságon.  

Aférfiak 200 méteres
mellúszó döntõjé-

ben a szám tavalyi világ-
bajnoka, Gyurta Dániel
és Molnár Ákos is rajtkõ-
re állt, elõbbi 2:10:11-
gyel, leggyorsabbként
biztosította helyét a
nyolc között, utóbbi
2:12:08-cal csapott a cél-

ba, ezzel hetedikként ju-
tott a fináléba.

A mezõnyben ott tem-
pózott a legutóbbi eind-
hoveni Eb ezüstérmese, a
norvég Alexander Dale
Oen, a vb-12. német
Marco Koch, a vb-6. olasz
Edoardo Giorgetti, illetve
az olimpiai és Európa-baj-
noki bronzérmes francia
Hugues Duboscq is.

Az elsõ 50-en a száz
méter aranyérmese, Oen
fordult az élen Gyurta és
Molnár elõtt, de féltáv-
nál Gyurta már 11 szá-
zadmásodperces elõnyre

tett szert. Az utolsó
hosszra 0,73-as, egy
testhossznyi elõnnyel

fordult, végül 2:08:95-
ös idõvel diadalmasko-
dott. Molnár a 8. lett.

Éremesõ a Margitszigeten

Gyurta Dániel leiskolázta az Eb mezõnyét

Írhatnánk ezt is, hiszen
egy új, színes hajó jelent
meg nemrégiben a Duna
római-parti szakaszán. Új
szabadidõsportágat mu-
tattak be a BKV ELÕRE SC
vízitelepén. A sportklub
célja, hogy minél széle-
sebb körben megismertes-
se ezt a sportot a környé-
ken élõ emberekkel, csa-
ládokkal.

A sárkányhajó sport-
ág Dél-Kínából

származik. Több, mint
2000 éves története Qu
Yuan legendájához kap-
csolódik. Qu Yuant a kí-
naiak által nagyon sze-
retett  költõt és államfér-
fit hamis vádak alapján,
pusztán féltékenységbõl
hazaárulással vádolták
és számûzték. Végsõ el-

keseredésében a Mi Lo
folyóba vetette magát. A
kínaiak soha nem felej-
tették el ezt a hõsies tet-
tet. A legenda szerint, a
költõ holttestének meg-
mentésére induló halá-
szok teremtették meg a
sportág alapjait. Azért
versenyeztek, hogy
megtalálják a testet, mi-
elõtt a halak felfalják.

Innen ered a hagyo-
mány és tart napjaink-
ban is. Kínában azóta is
minden évben - az ötö-
dik holdhónap 5. napján
- megtartják a sárkány-
hajó ünnepet, amely
nemcsak vízi versenyt,
de hatalmas ünnepséget,
színpompás felvonulást
is jelent.

A sárkányhajó egy
olyan speciális, hagyo-

mányos terv alapján
megépített 12,5 méter
hosszú kenu típusú hajó,
melyet elöl sárkányfej,
hátul pedig sárkányfa-
rok díszít.

A versenyeken 18-20
lapátos két oldalt arccal
elõre ülve egytollú kenu
lapáttal, dobos adta
ütemre és kormányos
irányításával hajtja elõre
a hajót. A dobos háttal a
menetiránynak ülve elöl
foglal helyet, a kormá-
nyos pedig hátul a hajó
farában áll és a rögzített
kormánylapáttal kormá-
nyoz.

A sárkányhajózás egy
olyan közösség teremtõ
és fejlesztõ sport,
amelyben egyszerre,
egy célért több mint 20-
an küzdenek. Egy em-
berként kell mozogni,
azonos ütemre, így a
leggyorsabb a hajó. 

Sárkány a Dunán
Párbajtõr fiú diákolimpia V. korcsoport Miskolc: 1.

Tallár Ákos (Árpád Gimnázium Budapest). 2.

Csák Dániel (Batsányi Gimnázium, Tapolca). 3.

Berta Dániel (Pécsi Református Kollégium Gim-

náziuma, Pécs). 3. Hudek Dávid (Templomdombi

Általános Iskola, Szentendre). 5. Sáfár Cirill (Vaj-

da János Gimnázium, Keszthely). 6. Kranabet

Regõ (Batsányi Gimnázium, Tapolca). 7. Paluch

Dávid (Fodor József Élelmiszeripari Szakközép-

iskola). 8. Mihalik Zoltán (Árpád Gimnázium,

Budapest).

Párbajtõr fiú csapat diákolimpia V. korcsoport

Miskolc: 1. Batsányi Gimnázium, Tapolca. 2. Ár-

pád Gimnázium, Budapest. 3. Cr. Nagy Lajos

Gimnázium, Pécs. 4. Vajda János Gimnázium,

Keszthely. 5. Avasi Gimnázium, Miskolc. 6. Bolyai

Gimnázium, Szombathely. 7. Fazekas Mihály

Gimnázium, Debrecen.

Párbajtõr leány diákolimpia V. korcsoport Mis-

kolc: 1. Várnai Vivien (Szécheny István Gimnázi-

um, Szolnok). 2. Gonda Borbála (Veres Péter

Gimnázium, Budapest). 3. Gecsényi Viktória

(Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest). 3.

Szabó Edina (Varga Katalin Gimnázium, Szol-

nok). 5. Kravaricsek Mónika (Ady Endre Gimná-

zium, Budapest). 6. Bacsó Zsófi (Kossuth Lajos

Gyakorló Gimnázium, Debrecen). 7. Arday Gréta

(Avasi Gimnázium, Miskolc). 8. Tarnóczi Anna

(Bolyai János Gimnázium, Salgótarján).

Párbajtõr leány csapat diákolimpia V. korcsoport

Miskolc: 1. Veres Péter Gimnázium, Budapest.

2. Bólyai János Gimnázium, Salgótarján. 3. Né-

meth László Gimnázium, Budapest. 4. Janus

Pannonius Gimnázium, Pécs. 5. Tóparti Gimná-

zium, Székesfehérvár. 6. Petõfi Sándor Gimnázi-

um, Budapest. 7. Avasi Gimnázium, Miskolc. 8.

Varga Katalin Gimnázium, Szolnok.

A párbajtõr diákolimpia eredményei

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Polgármesteri fogadóóra
Bús Balázs polgármes-
ter és országgyûlési kép-
viselõ elõzetes bejelent-
kezés alapján tartja foga-
dóóráját. További infor-
mációért hívja a polgár-
mesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
Alpolgármesteri 

fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
•Puskás Péter (Fidesz) al-
polgármester elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja
fogadóóráját (tel.: 437-
8688) a polgármesteri hi-
vatalban (Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna alpol-
gármester minden hónap
elsõ hétfõjén 15-tõl 18
óráig tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szobá-
ban. (Elõzetes bejelentke-
zés a 437-8583-as tele-
fonszámon.) 
• Szegner László al-
polgármester   minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)
Fogadóóra-változás
Menczer Erzsébet önkor-
mányzati és országgyûlési
képviselõ fogadóórája
megváltozott. Tisztelettel
kérjük a kedves polgáro-
kat, hogy a Fidesz 03.
valasztókerületi irodáján
(367-8791) egyeztesse-
nek idõpontot, mivel a par-
lamenti munka miatt a szo-
kásos, minden hónap elsõ
hétfõi fogadóóra az Árpád
Gimnáziumban a jövõben
nem tartható meg.
Fõvárosi képviselõk

fogadóórája
• Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu
• Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ foga-
dóóráját a 368-9464-es
számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

• A Fidesz Budapest 3. számú választókerületi irodájában (Kaszásdûlõ utca 7.) augusztusban nem lesz
ingyenes jogi tanácsadás. Az ügyvéd legközelebb szeptember elsõ szerdáján (szeptember 1-jén) tart
tanácsadást. Megértésüket köszönjük!
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján
(legközelebb szeptember 1-jén) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-
15.), minden hónap második szerdáján (legközelebb szeptember 8-án) 17-tõl 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.), dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legkö-
zelebb szeptember 15-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban tart ingyenes jogsegélyt. (Be-
jelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt,
vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart a Budapest, II. kerület Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütör-
tökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es
számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kap-
csolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes ta-
nácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

„ÓBUDA - EGY VÁROS HÁROM ARCA”. A megújult Óbudai
Múzeum új, állandó kiállítása interaktív elemekkel gaz-
dagított tárlat, mely Óbuda történetének három jelentõs
korszakát, három egymástól markánsan elkülöníthetõ ar-
cát, a középkori királyi, királynéi székhelyet; a Zichy kor-
szaktól a szanálásig tartó idõszakot; a városrész mai ar-
cát, a panelvilágot eleveníti meg. (Nyitva tartás: keddtõl
vasárnapig 10-tõl 18 óráig, hétfõn zárva. Cím: Fõ tér 1.)

Kosárfonást és mézeskalács festést tanulhattak az idõsek és a fiatalabbak a Harrer
Pál utcai nyugdíjasházban 

A SISZA Intézet Politikus-
képzõ Iskolája (PKI) szep-
tember 18-án  indul az
Óbudai Kulturális Központ-
ban. A harmadik éve mû-
ködõ iskolában kifejezet-
ten gyakorlatorientált
képzés folyik. Várják
mindazok jelentkezését,
akik már politikusok, vagy
azok szeretnének lenni.

A z egyénre szabott
gyakorlatokat or-

szágosan ismert szak-
emberek és egyetemi
oktatók vezetik: Csath
Magdolna, Borókai Gá-
bor, Fricz Tamás, Ha-
lász Zsuzsa, Kubatov
Gábor, Németh Erzsé-
bet, Németh Miklós Atti-
la, Obersovszky Péter,

Perjés Zoltán, Pesty
László, Schöpflin György,
Simon János, Szabó
Krisztina Mária, Tóth
Gy. László, Zárug Péter
Farkas, Wermer András.

A hetente, szombaton-
ként 20-25 fõs csopor-
tokban folyó gyakorlati
foglalkozások során a
résztvevõk képessé vál-
nak önállóan politikai
kampányok szervezésé-
re, pártépítési feladatok
elvégzésére, politikai
kommunikációs és mé-
diaszereplésekre. 

A képzés helye: Óbu-
dai Kulturális Központ
(San Marco utca 81.).
További információ:
www.sisza.hu, vagy 06-
70-250-5840. 

Politikusképzés Óbudán

AFõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Békás-

megyeri Könyvtára Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatával együttmû-
ködve a III. kerületi rá-
szoruló, fogyatékkal élõ -
mozgásukban korlátozott,
lakásukhoz kötött - lako-
sok részére vállalja köny-
vek, hangoskönyvek, fo-

lyóiratok házhoz szállítá-
sát. (A szolgáltatás ingye-
nes. Telefon: 245-3409. E-
mail: fszek0305@fszek.hu)

Könyvet házhoz

CUKORBETEGEK KLUBJA
A Margit kórházban mûkö-
dõ Óbudai Cukorbetegek
Klubjában szeptember 14-
én 16 órától lesz összejö-
vetel. „A diabéteszes láb”
címmel dr. Halászlaki Csa-
ba belgyógyász szakorvos
tart elõadást. (Cím: Bécsi
út 132.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
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Pályázati felhívás a III. kerületi alap-
és középfokú oktatási intézményei-
ben jól tanuló és jól sportoló diákok
2010-2011. tanévben történõ támo-
gatására.

A pályázat kiírója és bonyolítója:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Sport Közalapítvány, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata kiemelt tá-
mogatásával.
A pályázat célja: segíteni, támogatni
azokat a diákokat, akik a tanulás és az
egészséges életmód, sportolás össz-
hangját kiemelkedõ módon gyakorol-
ják, így példaképekké válhatnak tanu-
lótársaik elõtt, ösztönözve õket hason-
ló célok elérésére. 

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki:
7., 8., 9., 10., 11., 12. osztályba beirat-
kozott a III. kerület oktatási intézmé-
nyeibe; * a 2009-2010. tanévben ta-
nulmányi eredménye elérte a 4-es átla-
got, vagy a fölötti; * III. kerületi alap-

vagy középfokú oktatási intézmény-
ben tanul, és a III. kerület lakosa; *
2009. szeptember 1.-2010. augusztus
31. közötti idõben rendszeres sporto-
lás mellett elért sporteredménnyel ren-
delkezik.
a) Értékelhetõ sportversenyen elért
sporteredmény kizárólag a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság által elismert
olimpiai programon lévõ sportágak-
ban: korosztályos világ- és Európa-
bajnokság; * országos korosztályos
bajnokság; * országos diákolimpiai
bajnokság; * Budapest bajnokság; *
kerületi bajnokság.
b) Az a) pontban felsorolt versenye-
ken elért 1-6. helyezés közül a legjobb
eredményt veszik figyelembe.
c) Az alábbi 11 sportágat a pályázat el-
bírálásának sporteredmény értékelésé-
nél dupla értékkel veszik figyelembe.

Jelzett sportágak 
Egyéni olimpiai programon lévõ
sportágak (versenyszámok) közül: at-
létika, cselgáncs, kajak-kenu, ökölví-

vás, ritmikus gimnasztika, úszás, ví-
vás.
Csapat sportágak közül: kosárlabda,
labdarúgás, röplabda, kézilabda.
Elnyerhetõ pályázati támogatás össze-
ge: 12 hónap figyelembe vételével
5.000 Ft/fõ/hó értékben nyerhetõ el.
(Összértékben 60.000 Ft/fõ).
Pályázati támogatást elnyerhetõk szá-
ma minimum 25 fõ. Továbbá az arra
érdemesek elismerõ oklevélben része-
sülnek a kuratórium külön döntése
alapján.
A pályázatot évenként ismételten kiír-
ják.
A pályázati támogatás idõpontja:
2010. szeptember 1. - 2011. augusztus
31. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje:
2010. szeptember 14-én 12 óráig.
A pályázatot az oktatási intézmé-
nyek részére 2010. szeptember 1-

jéig megküldött pályázati lap kitöl-
tésével (a lap az értékelési számí-
tási módot is tartalmazza) és az
azon megjelöltek aláírásával kell
igazoltan megküldeni 2 példány-
ban az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat Sport Közalapít-
ványhoz: 1037 Budapest, Rádl
árok utca 1.
A pályázat elbírálását követõen az
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat Sport Közalapítvány a döntésrõl
írásban értesíti a pályázót az érintett
oktatási intézményen keresztül.
A közalapítvány kuratóriuma egy-
hangú döntése, hogy az értékelés-
nél a változtatás jogát fenntartja.
(A pályázattal kapcsolatban infor-
máció kérhetõ Gálházi Tündétõl, a
sport közalapítvány titkárától a
388-9770-es telefonszámon.)

Az ÓBSK Kuratóriuma 

Pályázat jól tanuló, jól sportoló diákoknak

Óvodapedagógusok felvétele

A Napraforgó Mûvészeti Óvoda (1039 Budapest, Pais Dezsõ utca

2.) a következõ álláshirdetést teszi közzé:

2 fõ, határozatlan idejû óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: óvodai nevelés, az „Óvodai Nevelés a

Mûvészetek Eszközeivel” elnevezésû pedagógiai program

alapján. A munkavégzés helye: Napraforgó Mûvészeti Óvoda és

a Hétszínvirág Mûvészeti Tagóvoda. Illetmény, juttatások: a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény ren-

delkezései alapján.

Pályázati feltételek: fõiskolai, óvodapedagógusi végzettség;

egészségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása során elõnyt

jelent mûvészeti területeken való jártasság. A pályázat részeként

benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél; szakmai önélet-

rajz; végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolata. A pályáza-

tok benyújtási határideje, postai úton: 2010. szeptember 20.

A pályázatok elbírálási határideje: 2010. szeptember 21.

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betöl-

thetõ. (Érdeklõdni lehet Somodiné Kiss Terézia óvodavezetõnél.

Telefonszám: 243-2948.)

Levelezõlista civil szervezeteknek. Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata levelezõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ civil szerveze-
tek számára. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés kere-
tén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk
elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati le-
hetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos információk-
ról. Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek je-
lezni Zsuppánné Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi referens-
nél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.
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Mozaik – Hirdetés

Új együttmûködési megállapodást
kötött augusztus 9-én az önkor-
mányzat és a RÁSE (Rászorultak
Megsegítésére) Alapítvány.

A z önkormányzat az Óbudai
Gondozási Központon ke-

resztül átvállalja a Meggyfa utca
33. szám alatt mûködõ helyiség

üzemeltetési költségeit, másrészt a
közeljövõben bõvíti az itt elérhetõ
szolgáltatások körét. Mindemellett
az alapítvány zavartalanul folytat-
hatja tevékenységét: élelmiszer
utalványokkal segíti a rászorulókat,
rendezvényeivel, klubdélutánjaival
pedig színesebbé teszi a környéken
élõ idõsek mindennapjait.

Rászorultakon segít a RÁSE

Elsõ alkalommal ren-
deztek utcabált au-

gusztus 14-én az Arany
utca lakói közösségépítõ
és hagyományteremtõ
céllal. Az esten minden
lakó részt vett, mindenki

elhozta konyhája specia-
litását. Volt leves, sült, to-
ros káposzta, fasírt, pizza,
számtalan desszert. A leg-
finomabbat Arany Kanál-
díjjal jutalmazták a lakók.
A gyerekek trambulinon

ugrálhattak kedvükre,
míg a felnõttek beszélget-
tek. Mindenki remekül
érezte magát! Az ese-
ményt jövõre is megren-
dezik augusztus harma-
dik hétvégéjén.

Bús Balázs polgármester és Németh Gábor, a RÁSE Alapítvány képviseleté-
ben írta alá a szerzõdést

Arany-est az Arany utcában Hallotta már? Elindult a
kerület családbarát in-
formációs weboldala.

Aktuális progra-
mok: szeptem-

ber11-én családi Pók-
emberek napot szer-
veznek Óbudán. Raj-
zolás, színezés, vers-
mondás, éneklés, arc-
festés, lufi hajtogatás,
origami, egyensúly-
próba, ugróasztal, pó-
nilovak, tûzoltóautó.
A programok ingye-
nesek, itt lehet rá je-
lentkezni: pokembe-
rek@ freemail.hu 

Októberben kö-
zös buszos kirán-
dulások szervezé-
se, most éppen
szüretelésre. * No-
vemberben film-
klub indítása a Pla-
tán könyvtár köz-
remûködésével. 

(Részletes, friss in-
formációk a pok-
emberek.hu webol-
dalon találhatók. )

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

Pókemberek nap 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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