
Gróf Széchenyi István halálának 150. évfor-
dulója alkalmából dombormûves emléktáblát
állítanak a Hajógyári-szigeten.

Környezetvédelemmel foglalkozó elõadások
lesznek minden hónap harmadik csütörtö-
kén az Óbudai Egyetemen. 

A III. kerületben is megnyílnak egyes intéz-
mények kapui az érdeklõdõk elõtt szeptem-
ber 18-án és 19-én.28

Kulturális Örökség Napjai Óbudán

XVI. évfolyam 17. szám              Megjelenik kéthetente           2010. szeptember 13.
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Dombormû Széchenyinek

3
Indul az Óbudai Zöld Szabadegyetem

Az Óbudai Egészségolimpia záró rendezvényeire szeptember 18-án, szeptember 19-én és szeptember 26-án várják a lakosokat. A nagyszabású
eseményeken nemcsak ingyenes szûréseken és fittségi felmérésen vehetnek részt az érdeklõdõk, de egyénre szabott életmódtanácsokat, étren-
det vagy edzésprogramot is kérhetnek a szakértõktõl. Képünkön: az augusztus 28-án szombaton tartott ingyenes egészségügyi szûréseket nagy
érdeklõdés kísérte a Csobánka téri szakrendelõben.                                                                                                             INFORMÁCIÓK A 6. OLDALON

Csinálják a fesztivált a Flóriánon

Megmozgatja a kerületet az Egészségolimpia

Ajelenlegi választási ciklus-
ban utoljára ültek közös

asztalhoz ebben az összetétel-
ben a III. kerület képviselõi
szeptember 2-án a Városháza
tanácskozótermében. Az ülésen

több rendeletet módosítottak,
döntöttek támogatásokról és el-
fogadták a 2010-es év I. félév-
ének költségvetési beszámoló-
ját is. 

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

A ciklus utolsó ülése

Október 3-án önkormányzati választások

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

T udományos konferenciát
rendezett augusztus 31-én

és szeptember 1-jén az Óbudai
Egyetem, Szent István koroná-
zásának 1010., az Óbudai Egye-
tem újjáalapításának 600. évfor-

dulója alkalmából az intézmény
Bécsi úti központi épületében. 

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Államalapítástól egyetemalapításig

Választással kapcsolatos in-
formációkat a 7-17. oldalon
közlünk.

Finisben a kampány
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Önkormányzat

Takács Lászlóné: - Rendkívül
jó dolognak tartom ezt a test-
edzési lehe-
tõséget, hi-
szen a kü-
lönbözõ ál-
l o m á s o k
m o z g á s r a
csábítják az
erre sétáló-
kat. Egyszer
kipróbáltam, azóta rendszere-
sen felkeresem a parkot, negy-
ven-ötven perc alatt kellemesen
elfáradok és utána jól érzem
magam. Eddig néha befizettem
kondícionáló tornára, de mivel
ezt ingyen használhatom, in-
kább ide járok.

Fenyves László: - Nekem fõ-
nyeremény ez a park. A közel-
ben lakom,
csak egy ug-
rás és már
nyúzhatom
is a szereket.
Sokkal jobb
itt a szabad-
ban mozog-
ni, mint ott-
hon a szobában bámulni a té-
vét. Eleinte hamar elfáradtam,
de minél többször gyakorlok,
annál hosszabb ideig bírom a
terhelést. Ha idõm engedi, mi-
nimum egy órát a parkban töl-
tök, ahol egyre több „törzstag-
gal” találkozom.

Takács László: - Õszintén örü-
lök, hogy olyan kerületben la-
kom, ahol az
önkormány-
zatnak fon-
tos a lakosok
egészsége,
és ezért tesz
is. A leg-
újabb ötlet, a
fitness park,
igazi telitalálat. Már az átadás
óta használom és ugyanúgy él-
vezem, mint eddigi szenvedé-
lyemet, a kerékpározást. Szük-
ség van ilyen helyre, amely
szép természeti környezetben
épült és változatos testedzést
kínál.

Szíjj Lajos: - Kerékpározás köz-
ben vettem észre a parkot. Meglát-
tam, érdekes-
nek találtam
és kipróbálás
után mindjárt
megszeret-
tem. Lehetõ-
ség nyílik itt a
jó kondíció
megszerzésé-
re, nekem ez éppen kapóra jön. A
tájékoztató táblán lévõ használati
utasítás megkönnyíti a gyakorlást,
érthetõek a feladatok, könnyen
öszsze lehet állítani az edzésprog-
ramot. Barátaimnak, ismerõsök-
nek is ajánlani fogom.

Kép és szöveg: L. A.

AZ UTCA HANGJA

Mi a véleménye az országban elsõként Óbudán megépült kültéri fitness parkról?

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

Koszorúzás a Kerényi
emléktáblánál

Kerényi Grácia 85. szüle-
tésnapja alkalmából ko-
szorúzási ünnepséget ren-
dezett szeptember 9-én a
Fõ téren elhelyezett em-
léktáblánál Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
és a III. kerületi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat.
Beszédet mondott Szabó
Magdolna alpolgármester.
Ezt követõen emlékülést
tartottak „Kerényi Grácia a
lengyelség magyar ajka”
címmel az Óbudai Társas-
körben. Az eseményen
bemutatták Csisztay Gizel-
la: Szerelmem Varsó címû
könyvét.

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
szeptember 27-én, hét-
fõn jelenik meg! Újsá-
gunk a www.obuda.hu
honlapon is olvasható.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudományos konferenciát
rendezett augusztus 31-én és
szeptember 1-jén az Óbudai
Egyetem, Szent István koro-
názásának 1010., az Óbudai
Egyetem újjáalapításának
600. évfordulója alkalmából
az intézmény Bécsi úti köz-
ponti épületében.

Schmitt Pál, a Magyar
Köztársaság elnöke,

Erdõ Péter bíboros, prí-
más, Esztergom-budapesti
érsek és Juliusz Janusz ér-

sek, Magyarország Apos-
toli Nunciusa fõvédnöksé-
gével tartott konferencia
elsõ napján a szentistváni
intelmek a mai kor embe-
rének szóló üzenetét, az ál-
lamalapítás, a koronázási
jelvények, a korai törvé-
nyeink hagyományozódá-
sa témaköreit tûzték napi-
rendre. Ehhez kapcsoló-
dott a „Koronázási jelvé-
nyek: Szent Korona, koro-
názási palást és jogar” cí-
mû kiállítás az egyetem

aulájában, Szelényi Károly
fotómûvész koronázási jel-
képeket ábrázoló fotóiból. 

Bemutatták a konferen-
cián a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi
Egyetemen 2000-ben kiál-
lított Szent Korona holog-
ram-vitrint, melyet a fizika
tanszék holográfia csoport-
ja készített.

A tanácskozás második
napján az Óbudai Egyetem
újjáalapítása 600. évfordu-
lójának állítottak emléket.
A program az egyetemmel

szemben, az Óbudai Egye-
tem parkban Zsigmond ki-
rály szobrának leleplezésé-
vel kezdõdött. Zsigmond
király szobrát, a Képzõ-
mûvészeti Egyetemen ké-
szült Csányi Katalin szob-
rászmûvész alkotását a
mai Óbudai Egyetem állít-
tatta Óbuda-Békásme-
gyerÖnkormányzatával,
valamint a Zsigmond Ki-
rály Fõiskolával közösen.

A tanácskozáson szere-
pelt többek közt a város-
alapítás-egyetemalapítás,

az Óbudai Egyetem és a
középkori magyar egye-
temjárás, a középkori ma-
gyar állam jelképei, vala-
mint az Óbudai Egyetem
címere témaköre. A prog-
ramot színesítette az
egyetem által öszszeállí-
tott, „A középkori Óbudai
Egyetem” címû tablóso-
rozat, mely eredeti doku-
mentumok bemutatásával
idézte fel a Zsigmond ki-
rály által alapított, négy
fakultásból álló Universi-
tas Budensis-t. 

Államalapítástól egyetemalapításig

Bús Balázs polgármester, Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora és Bayer József, a
Zsigmond Király Fõiskola rektora leplezte le Zsigmond király szobrát szeptember 1-jén
az Óbudai Egyetem parkjában. Óbuda-Békásmegyer polgármestere beszédet mondott
a felsõfokú intézményben Szent István koronázásának 1010. és az Óbudai Egyetem új-
jáalapításának 600. évfordulója alkalmából

A tudományos konferencián az egyetem által összeállí-
tott, „A középkorú Óbudai Egyetem” címû tablósorozat
különlegessége volt a Vatikáni Titkos Levéltár másola-
taként fennmaradt 1410-es pápai bulla, melyet elõször
mutattak be Magyarországon

A z elsõ elõadás a
szélenergia fel-

használásáról szól
szeptember 16-án 17
órától. Megnyitja Bús
Balázs polgármester és
prof. Dr. Fodor János,
az Óbudai Egyetem tu-
dományos rektorhe-
lyettese, valamint Dor-
sánszki Zsolt, az Ener-
giahatékony Önkor-
mányzati Szövetség

ügyvezetõ titkára. Elõ-
adók: dr. Kádár Péter,
az Óbudai Egyetem do-
cense, a Villamosener-
getikai Intézet igazga-
tója és dr. Tóth Péter, a
Széchenyi Egyetem
docense, a Magyar
Szélenergia Társaság
elnöke. 

Az elõadáson szó lesz
a széljárásról, az elõre-
jelzési módszerekrõl.

Bemutatnak kis- és
nagyléptékû szélturbina
konstrukciókat. Hallhat-
nak a külföldön és ha-
zánkban létesített szél-
erõmû parkokról, a vil-
lamosenergia-termelés
lehetõségeirõl és korlá-
tairól is.  (További infor-
mációk: www.zolde-
gyetem.obuda.hu) 

Hogyan használható fel a szélenergia?

Indul az Óbudai Zöld Szabadegyetem
Bús Balázs polgármester és prof. Dr. Rudas Imre, az Óbu-
dai Egyetem rektora együttmûködési megállapodást írt
alá a közelmúltban az Óbudai Zöld Szabadegyetemrõl.
Ennek értelmében minden hónap harmadik csütörtökén,
fenntarthatósággal, környezetvédelemmel foglalkozó
elõadásokat rendeznek az Óbudai Egyetem épületében
(Bécsi út 96/b. F 09-es elõadóterem).

Szeptember 2-án, a regge-
li órákban hatalmas dugó
alakult ki a Bécsi út azon
szakaszán, melyet tavaly
új burkolattal látott el a
Fõvárosi Önkormányzat.

A z volt tapasztalha-
tó, hogy a szerel-

vények, fedlapok kör-
nyezetét felbontották,
ezzel több szakaszon
egy forgalmi sávba
kényszerült a forgalom.

Tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy a munkála-
tokat a Fõvárosi Önkor-
mányzat végeztette, va-
lószínûsíthetõen garan-
ciális javítások miatt. A

munkálatokról kerüle-
tünk önkormányzatát
nem értesítették, semmi-
féle egyeztetés nem volt
ez ügyben.

A polgármesteri hiva-
tal mûszaki osztálya
szeptember 2-án, a reg-
geli órákban felszólítot-
ta a Fõvárosi Önkor-
mányzat Közlekedési
Ügyosztályát, hogy a
forgalmat akadályozó
munkálatokat fejezze
be, és a további munká-
kat egyeztesse a kerület-
tel.

A III. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 

Mûszaki Osztálya 

Káosz a Bécsi úton

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl – Önkormányzat

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Napirend elõtt több kép-
viselõ is elköszönt a tes-
tülettõl, mivel nem je-
löltetik magukat az ok-
tóber 3-ai önkormány-
zati választásokon. El-
hangzott, a búcsú csak a
döntéshozatali munká-
ról szól, a kerület életé-
ben továbbra is aktívan
részt vesznek.

Október 14-én és 15-
én burgonyaakció
A képviselõk többsége

szavazatával támogatta,
hogy a helyi költségve-
tésben közel 31 milliós
keretösszegben biztosít-
sanak fedezetet az októ-
ber 14-én és 15-én tar-
tandó burgonyaakció-
hoz. A városrészben ki-
lenc helyszínen, mintegy
324 tonna (18 ezer zsák)
burgonyát osztanak szét
a nyugdíjasok és a rend-
szeres szociális ellátás-
ban részesülõk közt.

Mocsárosdûlõ egybe-
függõ zöldterületén, az
illegális hulladéklera-
kók és a környéken lete-
lepedett hajléktalanok
miatt a III. kerületi
Önkormányzat, a Fõvá-
rosi Önkormányzat, a
Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt., valamint
az Aquincum-Mocsáros
Egyesület is rendszere-
sen gyûjti a szemetet. A
probléma kezelése nem
könnyû feladat, mivel
Mocsárosdûlõ területén
mintegy 14, kisebb-na-
gyobb, jármûvel átjár-
ható bejárat található.
Ezért döntöttek úgy a
képviselõk, hogy a kriti-
kus utcákban behajtást
gátló mûtárgyakat tele-
pítenek.

Együttmûködési
megállapodások

A közoktatásról szóló
törvény szerint a helyi
önkormányzatoknak

minden tanévre intézke-
dési tervet kell készíte-
niük - ezt most is jóvá-
hagyta a képviselõ-tes-
tület. A terv tartalmazza
a 2010/2011-es tanévre
vonatkozóan az intéz-
ményrendszer mûködte-
tésével, fenntartásával,
fejlesztésével, átszerve-
zésével összefüggõ el-
képzeléseket, melyeket
a Fõvárosi Önkormány-
zatnak is elküldenek.

Együttmûködési meg-
állapodásról döntöttek
az önkormányzat és az
Óbudai Sportegyesület
közt. Ennek alapján a
sportegyesület vállalja
az Óbuda-Békásmegye-
ren élõk számára a rend-
szeres sportolás biztosí-

tását, az egészséges élet-
mód iránti igény felkel-
tését, a lakossági testne-
velés és sporttevékeny-
ség szervezését. Az ön-
kormányzat ugyanakkor
az egyesület ingyenes
használatába adja a
Rozgonyi Piroska utcai
vízitelepet, a Huszti
úton lévõ kondicionáló
teremként használt in-
gatlanra pedig kedvez-
ményes díjszabású bér-
leti szerzõdést köt a
sportszervezettel.

Tekintettel arra, hogy
az Óbudai Judo Club
200 tanítványával a Ma-
gyar Judo Szövetség
legnagyobb létszámú
egyesülete és a kerület
négy iskolájában, vala-
mint két óvodában tart
rendszeresen judo tanfo-
lyamot, három általános
iskolával pedig szerzõ-
dése van judo törzs-
anyagú testnevelés okta-
tására, a képviselõ-tes-
tület hozzájárult, hogy
az anyagi ellehetetlenü-

lést elkerülendõ, a club
díjmentesen használhas-
sa a Farkastorki úti in-
gatlant.

A testület jóváhagyta
a Kamasztér Alapít-
vánnyal kötendõ együtt-
mûködési megállapo-
dást is. 

Az önkormányzat csat-
lakozott a Bursa Hungar-
ica Felsõoktatási Ösztön-
díjpályázathoz, a képvi-
selõk hozzájárultak,
hogy a pályázat 2011. évi
kereteként 8 millió forin-
tot biztosítsanak. Az ösz-
töndíjjal a már felsõokta-
tásban tanuló vagy a to-
vábbiakban tanulni kívá-
nó, szociálisan hátrányos
helyzetû, III. kerületi, ál-
landó lakcímmel rendel-
kezõ fiatalokat támogat-
ják. A Nemzeti Erõforrás
Minisztériuma az önkor-
mányzat által megállapí-
tott összeget a helyi tá-
mogatással megegyezõ
mértékben, maximum 5
ezer forint összeghatárig
kiegészíti.

A ciklus utolsó ülése

Burgonyaakció, ösztöndíjpályázat 

Október 1-je az Idõsek Vi-
lágnapja. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata és
Bús Balázs polgármester
szeretettel hívja és várja a
III. kerület idõskorú pol-
gárait, hogy ezt a napot az
Óbudai Kulturális Központ-
ban (San Marco utca 81.)
vidám, zenés mûsorral és
állófogadással ünnepel-
hessék meg. 

E lsõsorban azok
részvételére számí-

tunk, akik nem tagjai a
kerületben mûködõ idõ-
sek klubjainak, és nem

veszik igénybe az Óbu-
dai Gondozási Központ
szolgáltatásait. 

Az idõsek klubjaihoz
tartozó nyugdíjasoknak
az önkormányzat az el-
múlt évekhez hasonló-
an, az idõsek klubjaiban
biztosítja e jeles nap
méltó megünneplését.

A programokon való
részvétel minden idõs
ember számára ingye-
nes.

A kerületi rendez-
vényre a belépés csak
meghívóval lehetséges,
melyet a jelentkezõk

szeptember 20. és 24.
között 10-tõl 15 óráig a
gondozási központok-
ban vehetnek át a követ-
kezõ címeken: I. sz.
Gondozási Központ
1033 Bp., Harrer Pál ut-
ca 4.; 1036 Bp., Kisko-
rona utca 3.; II. sz. Gon-
dozási Központ 1037
Bp., Harang utca 1.; III.
sz. Gondozási Központ
1038 Bp., Víziorgona ut-
ca 12.; IV. sz. Gondozá-
si Központ 1039 Bp.,
Hatvany L. utca 1.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Vidám, zenés mûsor az Idõsek Világnapján

Levelezõlista civil szervezeteknek. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üze-
meltet a kerületben mûködõ civil szervezetek szá-
mára. Az önkormányzat által végzett napi pályázat-
figyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre fo-
lyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levele-
zõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati
lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról. Ha igénylik az önkormány-
zat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni
Zsuppánné Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyen-
lõségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail
címen!

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

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.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ismét
meghirdeti a veszélyes hulladékok ingyenes
begyûjtését a lakosság részére.

S zeptember 25-én a kerület déli felén,
október 2-án az északi részen jelöl-

tünk ki begyûjtõ pontokat, ahol 8-tól 14
óráig bárki leadhatja mûködésképtelen,
vagy leselejtezett elektromos és elektroni-
kai hulladékát, használt gumiabroncsokat
és az alábbi típusú veszélyes hulladékokat.

Savas akkumulátorok; szárazelemek,
gombelemek; fényforrások; folyékony és
szilárd növényvédõ- és rovarölõszerek; le-
járt szavatosságú gyógyszerek; festék- és
lakkmaradékok, szerves oldószerek, festé-
kes textíliák, ecsetek; festékespatronok; fá-
radtolaj, olajszûrõk, levegõszûrõk, olajos
textíliák, olajos flakonok; használt sütõzsí-
rok és olajok.

Helyszínek 2010. szeptember 25.
(szombat) 8-14 óráig

1. A Szõlõ utcai nagy parkolóban, a sze-
lektív hulladékgyûjtõ sziget mellett.

2. A Kolosy téri parkoló (a piac elõtt).
3. A hegyvidék buszvégállomásai: a 137-

es busz Erdõalja úti végállomása; a 137-es
busz Máramaros úti végállomása; a 37-es
busz Jablonka úti végállomása.

Helyszínek 2010. október 2. (szombat)
8-14 óráig

4. BÉKÁSMEGYER-DUNA-FELÕLI
OLDAL: Heltai Jenõ tér - Juhász Gyula ut-
ca sarkánál található parkoló.

5. BÉKÁSMEGYER-HEGY-FELÕLI
OLDAL: az orvosi rendelõ mögötti parko-
ló.

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

7. MOCSÁROSDÛLÕ, Gladiátor utca,
a Családi pihenõpark (játszótér) elõtti par-
koló. (Itt csak E+E és gumiabroncsok
adhatók le!)

8. PÓK UTCAI LAKÓTELEP, Római téri
parkoló. (Itt csak E+E és gumiabroncsok
adhatók le!)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
együttmûködõ partnere az E+E hulladék in-
gyenes begyûjtésben az ÖKOMAT Kht., a
használt gumiabroncsok ingyenes begyûjté-
sében a Körkoor Kht. 

Kérjük, éljenek a lehetõséggel környeze-
tünk tisztasága és megóvása érdekében!

Szabó Magdolna
alpolgármester

Újra leadhatják rossz háztartási gépeiket 
és veszélyes hulladékaikat

Szeptember 15-e a helyi adók
befizetésének határideje

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

III. kerületi Polgármesteri Hivatal

Szeptember 6-tól már bírságot is kiszabnak a
közterület-felügyelõk a fõvárosi aluljárókban
dohányzókra, miután lejárt az egy hónapos
türelmi idõ.

A Fõvárosi Közgyûlés június elején dön-
tött arról, hogy megtiltja a dohányzást

az önkormányzat, illetve a BKV tulajdoná-
ban lévõ 72 aluljáróban. Az errõl szóló ren-
delet augusztus 5-én lépett életbe, a Fõváro-
si Közterület-felügyelet viszont úgy határo-
zott, hogy türelmi idõt ad, és egy hónapig
csak figyelmez-
tetik a tilosban
dohányzókat.

Szeptember
6-tól azonban
helyszíni bírsá-
got szabhatnak
ki a közterület-
felügyelõk. A
bírság be nem
fizetése esetén
feljelentést is
tehetnek, ez
után az illetékes
jegyzõi hivatal
jár el, az pedig
akár 30 ezer fo-
rintos bírságot
is kiszabhat. 

Már büntetik 
a dohányzást

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Egészségügy

Aszûrések célja nem-
csak az esetleges be-

tegségek felderítése, ha-
nem a meglévõ egészség-
ügyi kockázatok korai fel-
mérése. A magas vérnyo-
más és a túlsúly ugyanis
életmódváltással gyorsan
kezelhetõ, elhanyagolva
azonban életveszélyes
szívbetegséghez vezethet.
A jelenleg gondozás alatt
álló több százezer szív-, ér-
rendszeri betegségben
szenvedõ és daganatos be-
teg többsége az elmúlt
húsz, harminc év egész-
ségtelen életvitelének vagy
fel nem ismert rizikóálla-
potoknak az áldozata. 

Legfontosabb
a megelõzés
Az Óbudai Egészség-

olimpia ezért az elmúlt két
évben a megelõzésre, a
kockázatok felismerésére,
valamint az egészséges,
egészségtudatos életmód-
ra hívta fel a III. kerületi
lakosok figyelmét. Az el-
végzett szûrések és az
Egészségolimpián részt-
vevõk életmódváltozásai
mérhetõ eredményeket
hoztak a helyi közösség
egészségügyi állapotában. 

A kétéves programban
tavaly több mint 30 ren-
dezvényen vehettek részt a
városrész lakosai és Óbuda
vendégei. Civil szerveze-
tek, a rendelõintézet és az
önkormányzat együttmû-
ködésében megvalósult
többek közt a száz neve-
zéssel elindított Csillaghe-
gyi futóverseny, a római-
parti Trapp party, ahol óvo-
dások is nekiveselkedtek a
számukra kitûzött 300 mé-
teres távnak, a közéleti sze-
mélyiségeket és olimpiko-
nokat is megmozgató Dr.

Faragó Sándor emlékver-
seny, valamint több diák
életmód-tábor elõ-olimpia,
azaz ingyenes szûrõ- és
sportnap. 

A program részeként,
„Elindulni az úton” cím-
mel tanácsadó kötet jelent
meg, mely
az egészsé-
ges élet-
mód alap-
jait ismer-
teti hasz-
nos recep-
tekkel. He-
ti két alka-
lommal in-
gyenes tor-
nán vehet-
nek részt
az óbudai-
ak, rajzpá-
lyázatot ír-
tak ki álta-
lános isko-
lásoknak
„Az egész-
ség a ke-
z e d b e n
van” cím-
mel, vala-
mint idén
októbertõl decemberig
folytatódik a két éve tartó,
heti egyszeri „egészséges
rendelés”, azaz életmód-
dal, szûrésekkel kapcsola-
tos tanácsadás csütörtö-
könként a Szent Margit
Rendelõintézetben.

Dohányzás elleni
küzdelem

Az Óbudai Egészség-
olimpia szervezõi által ki-
tûzött célok közt hangsú-
lyosan szerepel a dohány-
zás elleni küzdelem, ezzel
kapcsolatosan a megelõ-
zés, felvilágosítás, illetve a
már dohányzók esetében a
leszokás segítése. A pre-
venciós cél támogatása ér-

dekében, tavaly a program
részeként a Gallup Intézet
egészségre és életmódra is
kitérõ kutatást végzett a
kerület valamennyi iskolá-
jában. Az „Elszívtál-e leg-
alább már egy szál cigaret-
tát (vagy pipát, szivart)?”
kérdésre adott válaszokból
kiderül, hogy míg az ötö-
dik évfolyamon a dohány-
zást már kipróbáltak ará-
nya még elenyészõ, 6 szá-
zalék alatti, a 8-9. évfolya-
mon már eléri az 50 száza-
lékot, és a középiskolák
végzõseinek már több,
mint kétharmada túlvan
legalább az elsõ szál ciga-

rettáján. 

Százból 23-an
túlsúlyosak,

heten kórosan
soványak

A program ideje alatt
végzett vizsgálatokat ösz-
szesítve, meglepõ eredmé-
nyeket találtak a szakem-
berek. Ahogy a köztudat-
ban folyamatosan jelen
van a túlsúly és annak ve-
szélyei, úgy az alultáplált-
ságról, a kóros soványság-
ról kevés szó esik. Atesttö-
meg- és testzsír-mérést te-
kintve például az általános
problémaként kezelt túl-
súly mellett kiderült, az
óbudai lakosság körében

veszélyt jelent az alultáp-
láltság is: a méréseken
résztvevõk 7,7 százaléká-
nak a normálisnál alacso-
nyabbak az értékei. A leg-
többen ugyanakkor mégis
a kilók gyarapodásával
küzdenek: a megvizsgált
óbudai hölgyek 30,6, a fér-
fiak 38,6 százaléka enyhén
túlsúlyos. Összességében a
jelentõs túlsúlyú csoport
aránya 21,9 százalék, míg
a már közvetlen veszélyez-
tetettséget kifejezõ jelentõs
túlsúlyú személyek aránya
2 százalék. Összességében
a jelentõs fölösleggel küz-
dõ csoport aránya 21,9

százalék, míg a már jelen-
tõs túlsúlyú személyek ará-
nya 2 százalék. A szakem-
berek elemzései szerint az
ideális súly eléréséhez a
vizsgált óbudai lakosok
közül csaknem minden
másodiknak fogynia kelle-
ne néhány (10-40) kilo-
grammot. 

Az Óbudai Egészség-
olimpián a felismerés mel-
lett tanácsokat, megoldást
is nyújtanak a résztvevõk-
nek. A szakemberek felis-
merték, hogy a téveszmék
ellenére nincsenek fogyó-
kúrás csodák, a tartós és az
egészséget nem veszélyez-
tetõ testsúlycsökkenés
csak fokozatos, tartós, a

táplálkozási és testmozgási
szokásokat egyaránt meg-
változtatva érhetõ el. A
résztvevõk számára ezért
egyénre szabott, az egyéni
élettani, kórélettani értéke-
ket figyelembe vevõ diétá-
kat, edzésprogramot állí-
tottak össze. 

Az Egészségolimpia
õszi programjai

Szeptember18-án 8-tól
17 óráig általános iskolás
diákok vehetnek részt az
olimpiai eseményeken a
Kalap utcai sportpályán.
A vizsgálatokat itt szájüre-
gi szûrés egészíti ki. Emel-
lett a rendõrség drogpre-
venciós programot tart. A
fiatalokat 11 órától saláta-
bárba várják, majd 14.30
órától a Crystal együttes
szórakoztatja õket. 

Szeptember 19-én is-
mét minden óbudai lakost
várnak Egészségolimpia
szervezõi a Flórián térre.
A szûrések és felmérések
10-tõl 18 óráig vehetõk
igénybe. A vizsgálatok
mellett pedig szórakozta-
tó programok, tánc- és
küzdõsport bemutatók,
minigolf, felfújható
mászófal, óriás sakk, tol-
las, röplabda, pingpong,
rajzverseny, lengõ teke,
lufibohóc, arcfestõ, gyer-
mekfoglalkoztató teszik
igazán családi eseménnyé
a napot. A nap zárásaként
a „Csináljuk a feszti-
vált” címû produkció
vendégmûvészei ismert
dalokkal szórakoztatják a
hallgatóságot.

Az eseménysorozat
szeptember 26-án az
Árpád Gimnáziumban
és az Amfiteátrumban zá-
rul, szintén egész napos
családi rendezvénnyel. A
szûrések mellett a vendé-
geket az Alma együttes és
a Budapest Bár koncertje
várja. A záróeseményen
sorsolják ki a résztvevõk
közt a fõdíjat, egy Suzuki
Splasht és egyéb értékes
ajándékokat.

(További információ a
www.obudaegészseg.hu
honlapon.) Sz. Cs.

Csinálják a fesztivált a Flóriánon

Megmozgatja a kerületet az Egészségolimpia
Az elmúlt két évben számos rendezvény, tábor, „egész-
séges rendelés” és elõadás zajlott annak érdekében,
hogy a kerület lakosai felismerjék, az egészségük meg-
õrzése és a betegségek elkerülése rajtuk múlik. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata és a Szent Margit Rendelõ-
intézet az úgynevezett „EGT-Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus” támogatásával megvalósuló kezdeményezé-
sének hosszú távú célja a megelõzhetõ betegségek mi-
atti halálozás csökkentése, valamint rendszeres álla-
potfelmérés biztosítása a III. kerületiek számára. 

PRÓBATÉTELEK ÉS RETRO BULI AZ EGÉSZSÉGOLIMPIÁN. A Hékás-Békás
programhoz kapcsolódóan ingyenes szûrések elvégeztetésével, valamint
fittségi felmérésekkel versenyezhettek az olimpiára nevezõk a Békásme-
gyeri Közösségi Házban és a Veres Péter Gimnáziumban az Óbudai Egész-
ségolimpián augusztus 28-án. A napot Katus Attila többszörös aerobik vi-
lágbajnok reggeli tornája nyitotta, ezt követõen szûréseken és olimpiai
próbatételeken vehettek részt a jelentkezõk. A közönséget Harcsa Vero-
nika, az Elsõ Emelet, valamint DJ Dominik retro bulival szórakoztatta

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

obuda_17.qxd  2010.09.10.  14:00  Page 6



2010/17. szám Önkormányzati választások 2010
7

obuda_17.qxd  2010.09.10.  14:00  Page 7



2010/17. szám8
Önkormányzati választások 2010

obuda_17.qxd  2010.09.10.  14:00  Page 8



2010/17. szám Önkormányzati választások 2010
9

obuda_17.qxd  2010.09.10.  14:00  Page 9



2010/17. szám10
Önkormányzati választások 2010

obuda_17.qxd  2010.09.10.  14:00  Page 10



2010/17. szám Önkormányzati választások 2010
11

obuda_17.qxd  2010.09.10.  14:00  Page 11



2010/17. szám12
Önkormányzati választások 2010

1. számú választókerület
Dézsi Lajos (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1980-ban születtem.Vállalkozóként az épí-
tõiparban, hazánk egyik kiugrási lehetõsé-
gét rejtõ ágazatában dolgozom. Így napi
szinten szembesülök a munkavállalók és a
polgárok kifosztásával, a külföldi tulajdonú
és multinacionális cégek gátlástalan ter-
jeszkedésével. E folyamatnak elejét akar-
tam venni, ezért 2008-ban megalapítottuk az azóta országos
hírnévre szert tett Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségét,
ahol jelenleg alelnöki pozíciót töltök be. E szervezetben har-
colunk a hazai cégekért, érdekvédelmükért, de a kilakoltatá-
sok ellen is.Szakmai tapasztalataim révén úgy érzem, hozzá
tudnék tenni a kerület fejlesztési programjaihoz, oly módon,
hogy egy élhetõ, modern városrészt emeljünk fel, a régi arcu-
lat megõrzése mellett.E munka során pedig az óbudai polgá-
rok érdekeit nem elõzhetik meg sem országos, sem nemzet-
közi vagy multinacionális elvárások.

Laczkó Szilvia (Fidesz-KDNP)
Budapesten születtem 1976-ban.Érettségi
után, 1996-ban a Kereskedelmi, Vendéglá-
tóipari és Idegenforgalmi Fõiskolán logiszti-
kai menedzser végzettséget szereztem. A
Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Fõis-
kolán 2008-ban kaptam kézhez diplomá-
mat hittanár-nevelõ szakon. 2009-tõl a Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kara igazgatási-szervezési szaká-
nak hallgatója vagyok.A Fidesznek 2003-tól vagyok tagja, az-
óta a Fidesz - Magyar Polgári Szövetségben dolgozom.A Fi-
desz Budapesti Nõi Tagozatának alelnöke vagyok 2004-tõl.
2006 óta Menczer Erzsébet választókerületi elnök politikai
munkatársaként dolgozom. 2007-ben választottak meg
egyéni önkormányzati képviselõnek a kerületben. 2008 óta
vezetem az egészségügyi bizottságot mint elnök, valamint
tagja vagyok a tulajdonosi és közbeszerzési bizottságnak is.

Mészáros István (Itt Élünk Egyesület)
1968-ban születtem, Nagykátán. Tápió-
szelén jártam általános iskolába, majd
elektromûszerészként végeztem. 1997-
ben családot alapítottam, majd felköltöztem
Budapestre.Óbudán a Lajos utcában élek,
három gyermeket nevelek. Az Óbuda 21.-
23.számú Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezetõ elnöke va-
gyok, társasházkezeléssel foglalkozom. Városi emberként
élek, de szívemben ott a honvágy, a vidéki élet szeretete.Pró-
bálom a falun szerzett pozitív tapasztalataimat beilleszteni a
városi létbe, környezetemet, lakóterünket szebbé, élhetõbbé
tenni.Terveim között szerepel az ifjúság képviselete, a kultú-
ra és sport népszerûsítése a helyiek körében. Tisztában va-
gyok a város problémáival, a munkanélküliség, a közlekedés
és a parkolás kaotikus állapotával. Maximálisan elkötelezett
vagyok a problémák megoldásában. Ehhez kérem az Ön tá-
mogatását. Bízom benne, hogy elnyerem bizalmát és felha-
talmazást kapok arra, hogy párt és politikamentesen az elkö-
vetkezõ négy évben önkormányzati képviselõje lehetek.

Orosz Antal (Lehet Más a Politika)
43 éves vállalkozó vagyok. 3 éves ko-
rom óta lakom Belsõ-Óbudán, fõiskolai
diplomámat is itt szereztem. Képviselõ-
ként azért fogok dolgozni, hogy egy
egészségesebb és élhetõbb város-
részt alakíthassunk ki.

Szûcs Zsuzsanna (Magyar Szocialista Párt)
26 éves szociálpolitikus vagyok. A Ma-
gyar Országgyûlésben és az Európai
Parlamentben is dolgoztam, ahol a ki-
sebbségben élõk beilleszkedésének
kérdéseivel foglalkoztam, jelenleg az
MSZP kerületi szervezetének irodáját
vezetem. Brüsszelben szerzett tapasz-
talataim alapján úgy látom, hogy Óbuda alig él az Euró-
pai Unió nyújtotta lehetõségekkel. Célom, hogy mind a
városfejlesztés, mind pedig az oktatás, esélyegyenlõség
megteremtésének területén jelentõs pályázati forrásokat
tudjunk megszerezni és felhasználni. A parkokat és ját-
szótereket végre fel kell újítani és valódi közösségi terek-
ké, pihenõhelyekké változtatni. Nem várhat tovább a kul-
turált ebtartás feltételeinek megteremtése sem, jóval több
kutyafuttatóra és rendszeres takarításra van szükség. Eh-

hez modernebb gondolkodású és szorgalmasabb város-
vezetés kell - én ezért fogok dolgozni.

2. számú választókerület
Dr. Bán Béla (Lehet Más a Politika)
1965-ben születtem Óbudán. Ügyvéd-
ként dolgozom, emellett üzemeltetek
egy kiskocsmát az óbudai Fõ téren. Kép-
viselõként célom lenne a kerület tulajdo-
nában lévõ cégek és ingatlanok optimá-
lis hasznosításának elõsegítése.

Bartók György Ádám (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1988-ban születtem.Célom, hogy a „panel-
lakás” lealacsonyító értelmezését mûszaki
fejlesztésekkel eltüntethessük a közfelfo-
gásból. Nekünk a III. kerületben komoly ér-
tékeink vannak: nagy parkok, jobb levegõ,
kisebb zajterhelés. Építész és városfejlesz-
tõ kollégák segítségével ezekre az értékek-
re alapozva képzelem el kerületünk továbbfejlesztését. Ha a
környezet szép és biztonságos, ha a hivatalokban rend van,
ha az emberek szívében elégedettség lakozik, ha kerületi és
országos szinten is adott a jövõbe vetett hit, bizonyos vagyok
benne, hogy megnõ a magyar asszonyok gyermekvállalási
kedve, és megállítható lesz a népesség, így Óbuda fogyása
is. Választókerületemben gyakran hallok panaszt parkolási
gondokra. Bár szerintem is szükség van P+R parkolókra, de
semmi esetre sem a meglévõ sportpályák rovására.

Bugán Adél (Magyar Szocialista Párt)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
irodalmat, történelmet, klasszika archeoló-
giát tanultam. 1994-tõl régészként dolgoz-
tam az Aquincumi Múzeumban. Két gyer-
mekem van, a fiam 16 éves, gimnazista, a
lányom 4 éves és óvodába jár. Meggyõzõ-
désem, hogy a környékünk gazdasági fejlõdése alapvetõ fel-
tétele annak, hogy a kerületiek, fõként a gyereket nevelõ szü-
lõk közeli munkalehetõséget, reménytelennek tûnõ helyzet-
ben támogatást kapjanak.Több bölcsõdei férõhelyre és gon-
dozónõre van szükség. Gondolnunk kell végre a babakocsi-
val és kerekesszékkel közlekedõkre is, legyenek akadály-
mentesek közintézményeink, járdáink. Támogatom a köz-
munkaprogram kiterjesztését, hiszen így többen juthatnak
tisztességes munkához, fizetéshez. Váljon ez a városrész a
fiatalok számára is vonzóvá és szerethetõvé - ennek megva-
lósításához kérem a támogatásukat. Programunkról bõveb-
ben olvashatnak a www.szocialistak.hu oldalon.

Csapó Harold Gábor (Fidesz-KDNP)
Az Egyesült Államokban születtem 1977-
ben. Gyermekkoromat Los Angelesben töl-
töttem, itt érettségiztem. Az ezt követõ év-
ben jöttem Magyarországra, amikor meg-
kaptam a magyar állampolgárságot. A Ma-
gyar Televízióban 1996-ban operatõrként
helyezkedtem el. Jelenleg is a médiában dolgozom, 2002 no-
vemberétõl kameramanként. Munkám mellett több önkor-
mányzati szakpolitikai képzésen vettem részt a Polgári Ma-
gyarországért Alapítvány által szervezett Fidesz Közéleti Aka-
démián. Ez idõ alatt aktívan részt vettem a politikai életben. A
Polgári Körök önkéntes szervezõje, rendezõje vagyok, 2004
óta a Fidesz tagjaként az óbudai 3.országos egyéni választó-
kerületben tevékenykedem. 2006-tól pedig az önkormányzat
média- és az oktatási bizottság külsõs tagjaként igyekszem
segíteni a munkát. Boldog családi hátterem van: feleségem-
mel és 13 éves Gábor fiammal kiegyensúlyozottan élünk.

Somogyi Gábor (Itt Élünk Egyesület)
1981-ben születtem Budapesten. 25 éve
költöztünk a Gázgyári lakótelepre. 1999-
ben az Arany János gépészeti szakközép-
iskolában végeztem, mint gázvezeték- és
készülékszerelõ. 2004-ben nõsültem, fele-
ségem is tõsgyökeres óbudai lakos. Jelen-
leg a Flórián téren élünk. Gyermekeink ide járnak közösség-
be, itt vásárolunk, ide járunk orvoshoz, játszótérre, így nap
mint nap szembesülök azokkal a problémákkal, amikkel Ön
is. Fontos számomra Óbuda fejlõdése, az emberek elége-
dettsége, gyermekeink biztonsága. Szeretném, a kerület jó
adottságait kihasználni, és így a mindennapjainkat is jobbá
tenni. Megtiszteltetés lenne, ha az Itt Élünk Egyesület tagja-
ként az Ön érdekeit képviselhetném.

3. számú választókerület
Bihary Gábor (Magyar Szocialista Párt)
Tizenkét éve dolgozom környékünkért az
önkormányzatban. A baloldal polgármes-
terjelöltjeként és képviselõjelöltként is
ugyanaz a célom: lakás- és épületfelújítási
programot indítani minél több lakóközösség
számára. A korszerûsítést, a pályázatokon
való részvételt az önkormányzatnak minden lehetséges esz-
közzel segítenie kell.El fogom érni, hogy a kerület zöldterüle-
tei, parkjai, játszóterei karbantartásáról megfelelõen gondos-
kodjon. Sürgõsen felújításra szorulnak a járdák, mert - habár
sok helyen akadálymentesítették az utcasarkokat - a burkola-
tok balesetveszélyesek az idõsek, és járhatatlanok a kisgye-
rekesek számára. Itt az ideje annak is, hogy megszûnjön a
Fõtáv Zápor utcai fûtõmûve, hiszen ennek minden feltételét
megteremtettük már. Mindezek megvalósításához számítok
az Önök támogatására. Kérem, látogassanak el honlapomra
is, a www.biharygabor.hu-ra.

Désiné Németh Éva (Fidesz-KDNP)
Mérnök vagyok, kétgyermekes családanya.
Beruházások lebonyolításával foglalkozom.
Mérnöktanári diplomám is van. Mûszaki el-
lenõri és beruházás lebonyolítói szakvizs-
gákkal és jogosultsággal rendelkezem. Fi-
am idén végez statikusként, lányom har-
madéves egyetemi hallgató. 1994 óta vagyok önkormányza-
ti képviselõ. Munkámban elsõsorban pénzügyi és városfej-
lesztési kérdésekkel foglalkoztam a választókörzetemben és
a kerületben élõk érdekeit szolgálva. A képviselõ-testület
megbízott a fõvárosi kapcsolattartással, melynek során igye-
keztem felvetni a kerületet érintõ, megoldásra váró problémá-
kat. A CELER Kft. felügyelõ bizottsága elnökeként fokozott fi-
gyelmet fordítottam a kerületi lakásállomány gazdálkodási és
üzemeltetési kérdéseire. Az Óbudai Környezetvédõ Egyesü-
let elnökhelyettese vagyok. Az elmúlt években az önkor-
mányzat vezetésével közösen léptünk fel a nyugalmunkat za-
varó légiforgalmi zajhatás csökkentéséért.

Keleti Nikoletta (Lehet Más a Politika)
38 éves mérnök vagyok. Generációkra
visszavezetve Óbudán élek és nevelem
gyermekeimet. Szeretem a környezetem,
ezt kívánom minden lakosnak, aki ottho-
nának nevezi Óbudát. Biztonság, kultúra,
tisztaság!

Kövesdy Csaba (Itt Élünk Egyesület)
1972-ben születtem Budapesten, 1977 óta
élek a III. kerületben. Több éven keresztül
laktam Békásmegyeren, Kaszásdûlõn és
Rómaifürdõn is. Négy általános iskolás
gyermekem van.A Tanítóképzõ Fõiskola el-
végzése óta folyamatosan Óbudán és Bé-
kásmegyeren tanítok. Az évek során több III. kerületi iskolá-
ban megfordultam óraadóként. Jelenleg az Óbudai Nagy
László Általános Iskolában tanítok a Zápor utcai és a Váradi
utcai épületben. Idõközben elvégeztem a háztartás-ökonó-
mia, életvitel szakot.Ezzel a diplomával most felsõs gyereke-
ket tanítok gyakorlati ismeretekre. 1990 óta mûködik egy lab-
darúgó utánpótlással foglalkozó egyesület, az Atlétikai Sport-
egyesület Rómaifürdõ, melynek alapító tagja és elnöke va-
gyok.Az egyesület húsz év alatt több mint 200 gyermek spor-
tolását biztosította. Az önkormányzat munkáját elsõsorban a
sport és az oktatás területén tudnám segíteni.

Vraskó János (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1955-ben születtem Budapesten. Nehez-
ményezem, hogy bár sok a kihasználat-
lan terület Óbudán, ezeket eddig nem nyi-
tották meg a tömegek számára, valamint
nem tették õket zöld területként
tömegsportra alkalmassá. Emelt szintû
szerszámkészítõ hivatásom ellátása
során azzal szembesültem, mennyire fontos lenne a szak-
iskolák visszaállítása, az, hogy rendes szakmát, tudást ad-
junk a fiatalok kezébe.E nélkül nehezen kezdhetõ el az élet.
Ahogy a kedvezõ hitelek által könnyebben elérhetõvé tett la-
kások nélkül is lehetetlen, ezért ezek elérhetõvé tételét min-
den eszközzel támogatom. Elkötelezett természet- és
környezetbarátként igyekszem munkavégzésem során jó
példával elöl járni. 18 éves hulladékgazdálkodásom és 5
éve annak újra felhasználása kapcsolódik Földünk

Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
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védelméhez és céljaimhoz. A szelektív hulladékgyûjtés
fejlesztését kiemelten fontosnak tartom.

4. számú választókerület
Kovács Dorottya (Itt Élünk Egyesület)
22 éves vagyok.Egész gyermekkoromat és
ifjúságomat a Római-parton töltöttem, és a
Dunán kenuztam.Így természetes volt, hogy
kajak-kenu sportoktató lettem.4 éve sportok-
tatóként veszek részt a dunai vízi életben és
az ingyenes evezésoktatáson segítem a
gyermekek felkészítését. Szeretem a civil életet, az önkéntes
munkát, mert a természet védelmét és szeretetét így tudom leg-
jobban átadni a fiataloknak. Óbudai képviselõként az ifjúság
problémáival szeretnék foglalkozni, saját példámon keresztül a
sportra nevelést tartom az egyik legfontosabb értéknek.

Molnár Áron (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1984-ben születtem.Hazámat a Jobbik mel-
lett a Magyar Nemzeti Gárdán keresztül is
segítem. Helyben lakó jelöltként elsõként a
BKV járatok botrányos mûködésén változtat-
nék, hiszen a menetsûrûség teljességgel
elégtelen, a menetidõket pedig nem tartják
be. A Hármashatár-hegy csúcsára ráadásul
már nem jut el a tömegközlekedés, így kiesik egy fontos turisz-
tikai célpont. Ez nem lehet Óbuda érdeke. Megelégeltem a
Demszky Gábor által „karbantartott”utakat is, valamint azt, hogy
a gyalogosok számára nincs mindenütt járda, téli idõszakban
pedig gyalog közlekedni néhol életveszélyes. A hegyoldalban
ráadásul elsõdleges szempont kell, hogy legyen a zöldenergiá-
ra épülõ területfejlesztés. Egy jellemzõen erdõs területen erõs
létjogosultsága van a napkollektorok, szélenergia és geotermi-
kus energia rendszerének, melyet támogatni kellene.

Nagy László Gyula (Lehet Más a Politika)
Versenyzõi szinten kenuztam, így fontos-
nak tartom az egészséges, élhetõ környe-
zetet. A jogilag jól átlátható viszonyokat az
önkormányzatban csak kitartó együttmû-
ködéssel érhetjük el, amihez elengedhetet-
len a párbeszéd, a civil megmozdulások.

Dr. Simonka Csaba (Magyar Szocialista
Párt) 37 éves jogász vagyok. A közigazga-
tás szinte minden ágában dolgoztam. Hét
éve Óbudán élek, lakókerületem szeretem,
problémáit ismerem. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának 2000 óta, jelenleg is
tagja vagyok. A szociális területen végzett
munka során megismertem a kerület problémáit, és konkrét
elképzeléseim vannak a visszásságok feloldására. Az óbudai
nyugdíjasok is megérdemlik a törõdést. Ezért szorgalmazom,
hogy bevált, budapesti példa nyomán vezessük be az
Óbuda60+ programot, amely vásárlási kedvezményeket, érté-
kes idõtöltést és közösségi eseményeket kínál a nyugdíjasok-
nak. Vallom, hogy az önkormányzati vagyon közvagyon, az
óbudaiak java, ezzel gazdálkodni olyan felelõsség, amely mel-
lõz minden más érdeket. Én a képviselõ-testületben minden
esetben a választókerületemben élõk érdekeit képviselem, ha
kell, tûzön-vízen át - ehhez kérek most felhatalmazást.

Szepessy Tamás (Fidesz-KDNP) Miskolcon
születtem 1964-ben. Édesanyám pedagó-
gus, édesapám agrármérnök. Felsõfokú ta-
nulmányaimat már Budapesten végeztem el
az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolán.Városgaz-
dasági üzemmérnöki diplomát szereztem és
Óbuda-Békásmegyer polgármesteri hivatal
építési ügyosztályán kezdtem el dolgozni. Elõször elõadóként,
majd az ügyosztály vezetõjeként végeztem munkámat csak-
nem 10 évig. Már fõiskolás koromban házasságot kötöttem és
három lány édesapja vagyok. Zsófi 21 éves, a Budapesti Mû-
szaki Egyetem hallgatója. Orsolya 20. életévében jár és elsõ-
éves joghallgató, míg Dóra 17 éves és az Óbudai Gimnázium-
ba jár.Politikai pályafutásomat 2002-ben kezdtem, amikor a Fi-
desz tagja lettem, és az óbudai képviselõ-testületbe is beválasz-
tottak. A kerület városfejlesztési bizottságát vezettem, mint már
egy beruházó cég mûszaki munkatársa.Közben a Fidesz óbu-
dai szervezetének alelnöke, majd elnöke lettem, három éven át
a képviselõ-testületben a frakcióvezetõi teendõket is elláttam.
Alapító tagja vagyok a Széchenyi Körnek. Az elmúlt négy esz-
tendõben az óbudai önkormányzat alpolgármestereként a vá-
rosfejlesztés, a beruházás és az oktatás tartozott hozzám.

5. számú választókerület
Kalmár Tibor (Lehet Más a Politika)
Mérnökként végeztem, informatikusként dol-
gozom. Pár éve költöztünk a III. kerületbe,
mert itt szeretnénk felnevelni a gyermekein-
ket. Az LMP az egyetlen olyan párt, amely-
ben nyugodt lelkiismerettel tudok részt venni.
Önöknek is ajánlom magam és az LMP-t.

Kis Márton (Magyar Szocialista Párt)
Tettre kész, baloldali egyetemistaként sze-
retném közelebb hozni a politikát az embe-
rekhez, és megválasztásom esetén tevé-
kenységemet a lakosság pillanatnyi és
hosszú távú igényeihez alakítani. Szabad-
idõmben önkéntesként szociális munkát
végzek. Meggyõzõdésem, hogy minden tehetséges, de ne-
héz anyagi körülmények között élõ fiatal megérdemli a közös-
ség támogatását. Ennek érdekében kezdeményezni fogom,
hogy az önkormányzat jelentõsen növelje az erre a célra
szánt pályázati összeget. Képviselõként sem feledkezem
meg a panelházakban élõkrõl és a közterületek rendben tar-
tásáról, mert tudom, hogy a parkok, játszóterek gondozása,
bõvítése élhetõbbé teszi a lakóhelyünket. A Panelprogram
adta lehetõségek hatékonyabb kihasználását pályázatokkal
segíteném. Így szebbé, energiatakarékosabbá és olcsóbban
fenntarthatóbbá válhatnak a panellakások.Találkozzunk sze-
mélyesen szeptember folyamán a kerület forgalmas részein
felállított információs pontjainknál, vagy keressenek meg a
marton.kis@mszp.hu e-mail címen.

Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP)
Több mint két évtizede élek Óbudán, lakó-
telepen.Mondhatom: igazi lokálpatriótának
tartom magam. Mindig is éreztem felelõs-
séget a környezetemben élõkért és hi-
szem, hogy csak az képes igazán máso-
kon segíteni, aki maga is közöttük él.Nyolc
éve állok az óbudaiak szolgálatában önkormányzati képvise-
lõként. Az itt élõk bizalmából most már országgyûlési képvi-
selõként is képviselhetem az óbudaiak érdekeit.Megtisztelte-
tés s egyben óriási felelõsség számomra, hogy mind parla-
menti, mind önkormányzati képviselõként dolgozhatok az
emberekért. Önkormányzati képviselõként mindig megpró-
báltam az emberek napi problémáin segíteni, s szeretném
ezt a munkát az itt élõk szolgálatában továbbra is - tudásom
legjavát adva - végezni. A jövõben is támogatom Belsõ-Óbu-
da térfigyelõ-rendszerének kialakítását, amely sok települé-
sen már nagy mértékben javította a közbiztonságot.Oktatási
bizottsági elnökként kiemelkedõen fontosnak tartom kerüle-
tünk oktatási színvonalának megõrzését, s a lehetõségekhez
mérten intézményeink teljes körû felújítását.

Somogyi Attila (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1964-ben születtem, azóta élek Óbudán, a
Vörösvári úton.Aggodalommal tölt el, hogy
a kerület számára ígért fejlesztések vagy
elmaradnak, vagy nem az ígért formában
valósulnak meg.Ezzel párhuzamosan sze-
met szúró az is, hány telket és mekkora te-
rületeket adtak el idegen cégeknek és ma-
gánszemélyeknek.E folyamatnak gátat kívánok szabni.A ka-
tasztrofális állapotban lévõ, besüllyedt, tört, helyenként szó
szerint elporladt utak rendbetétele szintén halaszthatatlan fel-
adat. Ne feledjük azt sem, hogy a kerületnek lenne egy szép
parkja is: a Hajógyári-sziget, melyet rendben és magyar kéz-
ben kell megtartani. Elérném a közlekedés elosztásának át-
gondolását, a sportpályák ingyenes tömegsportra alkalmas-
sá tételét, az orvosi rendelõkben történõ indokolatlanul hosz-
szú várakozás racionalizálását. Szorgalmaznám, hogy több
kerületi, közös fórumra kerüljön sor.

6. számú választókerület
Benedetti Péter (Lehet Más a Politika)
1977 óta élek Óbudán. Tíz éve foglal-
kozom kiállítások, koncertek és feszti-
válok szervezésével, lebonyolításával.
Fontosnak tartom Óbuda szociális és
kulturális fejlõdését, a kerület adottsá-
gaiban.

Czeglédy Gergõ (Magyar Szocialista Párt)
Okleveles közgazdász vagyok, nõs, két gyermek édesapja.
Szakterületem a terület- és településfejlesztés, munkám so-

rán sokrétû közigazgatási tapasztalatot sze-
reztem. Vezetõ beosztásban dolgoztam
többek között a Fõpolgármesteri Hivatalban
és a Környezetvédelmi Minisztériumban is.
Célom, hogy Óbuda egy a mainál biztonsá-
gosabb, egészségesebb és élhetõbb hely
legyen. Szülõként fontosnak érzem, hogy
gyermekeink egy zöldebb, családbarát Óbudán nõjenek fel.
Ennek érdekében lakókörnyezetünket rendbe kell tennünk. Itt
az ideje, hogy végre a mi kerületünk is részesüljön az uniós
forrásokból! Szeretnék az önkormányzatban ezért dolgozni,
programom megvalósításához kérem az Ön támogatását.
Találkozzunk személyesen, s ezúton ígérem, hogy a követke-
zõ négy évben én elérhetõ leszek választóim számára. Ké-
rem, keressen a 06-1-368-9464-es telefonszámon vagy e-
mailben, a gergo.czegledy@gmail.com címen.

Galambos Imre (Itt Élünk Egyesület)
42 éves vagyok, három fiú édesapja. 1990
óta lakom és 1992 óta dolgozom saját vál-
lalkozásomban, Óbudán. Itt lakóként rész-
ben ismerem a 6. választókerületben élõk
gondjait, problémáit. Ezen ismereteimet
megválasztásom esetén folyamatosan sze-
retném bõvíteni, több közremûködõ segítségével és elsõsor-
ban a személyes kapcsolat minél bõvebb kialakításával. Indít-
ványaimat és döntéseimet elsõsorban ezek alapján kívánom
meghozni, kizárva mindenféle pártpolitikai indokokat. Szeret-
ném, ha valóban az itt lakók érdekei érvényesülnének az ön-
kormányzat munkájában. Fontosnak tartom az egészség-
ügyi, szabadidõs, kulturális kérdéseket, de konkrét elképzelé-
seim és javaslataim vannak üzemeltetési, karbantartási kér-
désekben is, melyek alapján jelentõs összegek szabadulhat-
nak fel és válhatnak más célra hasznosíthatóvá. Kérem, tá-
mogasson szavazatával, hogy elképzeléseimet valóra vált-
hassam!

Horváth László (Fidesz-KDNP)
Tokodon születtem 1938-ban. Gyõrben, a
Révai Miklós Gimnáziumban érettségiztem
1956-ban. Még abban az évben az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudo-
mányi Karán folytattam tanulmányaimat és
1961-ben vegyész diplomát szereztem.Né-
hány évig a gyógyszeriparban és egy mezõgazdasági kísér-
leti intézetben dolgoztam, majd 1967-tõl 1993-ig az MTA Izo-
tópkutató Intézetének tudományos munkatársa voltam.1972-
73-ban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjával
angliai tanulmányúton jártam.Már nyugdíjasként, 1997-2004
között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Püspökkari
Titkárságán dolgoztam, idegen nyelvû levelezõ adminisztrá-
torként. Alapító tagja vagyok a Kereszténydemokrata Nép-
pártnak, jelenleg a III. kerületi szervezet elnöke vagyok.
MSZMP-nek, KISZ-nek és semmilyen más pártnak tagja
nem voltam. Családommal 1982-óta lakunk Óbudán. Két fel-
nõtt lányunk és négy unokánk van.

Szabó Zsolt Ferenc (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1990. február 7-én születtem Budapesten.
A Jobbikba 2010 februárjában léptem be,
abból az okból, hogy a munkámmal segít-
sek az országnak, a kerületnek és az itt élõ
embereknek. A párton belül az Ifjúsági Ta-
gozatban találtam meg a helyem. Lokálpat-
rióta vagyok.Bár fiatalnak tartottam magam
a képviselõjelöltséghez, mégis az indulás
mellett döntöttem, mert úgy látom, hogy a testületben nincse-
nek megfelelõen képviselve az óbudai emberek. Amennyi-
ben bejutnék az önkormányzatba, a legnagyobb figyelmet a
panelban élõkre és a panelházak közötti zöld területek rend-
ben tartására fordítanám, mivel választókerületem szinte tel-
jes egészében ilyen terület. Az elhanyagolt közterületeket
rendszeresen gondozni kell, mivel ez a záloga a városi kör-
nyezet élhetõ színvonalon tartásának.

7. számú választókerület
Danis Zoltánné Havadi Elza (Fidesz-
KDNP)1968-ban születtem Erdélyben,
Erdõszentgyörgyön. A családom a mai na-
pig Erdélyben él, Havadtõn.22 évvel ezelõtt
mentem férjhez, azóta Magyarországon,
Óbudán élek,boldog házasságban.Egy kis-
lányom van, aki 14 éves. Általános és kö-
zépiskolai tanulmányaimat Erdélyben vé-
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geztem. Saját vállalkozásom van, természetgyógyászattal
foglalkozom.Szabadidõmben operetteket énekelek.2004 óta
tevékenykedem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségben.
2007 óta kísérem figyelemmel a kaszásdûlõi lakótelepen élõk
mindennapjait. Tekintettel arra, hogy magam is lakótelepen
élek, ismerem az emberek problémáit.Érzékenyen érint az itt
élõk közbiztonsága, az utak állapota, a zöldövezet meg-
tartása, a nyugdíjasok, fiatalok, családosok, gyermekek jövõ-
je. Fontos számomra a kiszámítható jövõ, a munka becsüle-
te, a család tisztelete, az idõskor méltósága. Megválasztá-
som esetén ígérem, hogy  becsülettel fogom szolgálni az
óbudaiak érdekeit, tudásom legjavát adva!

Igaz Katalin (Lehet Más a Politika)
50 éves közgazdász vagyok. 3 gyereket
neveltünk fel Óbudán. Szerintem a legfon-
tosabb, hogy felnõttként álljunk közös cél-
jainkhoz, részt vegyünk a minket érintõ
döntésekben, tiszteljük és hallgassuk meg
egymást. Így lehet eredményesen együtt-
mûködni!

Rácz Béla (Magyar Szocialista Párt)
20 éve lakom a kerületben, egészségügyi
végzettségemet a Pécsi Tudományegyete-
men szereztem. 2002 óta vagyok lakóhe-
lyem, Kaszásdûlõ önkormányzati képvise-
lõje. 1998 óta dolgozom az Önkormányzat
Egészségügyi Bizottságában, és az MSZP
Egészségügyi Tagozatának alelnöke vagyok. Újdonsült apa-
ként legfontosabb feladatomnak a kerületi orvosi és gyermek-
orvosi ellátás javítását tartom. Eddigi önkormányzati mun-
kámban is mindig a beteg és segítségre szoruló emberek
boldogulásáért dolgoztam. Köszönöm eddigi bizalmát, s ha
újra megtisztel vele, a jövõben is azon leszek, hogy az óbu-
dai emberek lakókörülményei javuljanak és jóval kényelme-
sebb, hatékonyabb egészségügyi ellátásban részesüljenek.
Részletes programunkat megtalálja a www.szocialistak.hu ol-
dalon.Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk a szeptem-
berre megszervezett személyes találkozások alkalmával.

Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1981-ben születtem, azóta Óbudán élek.A
Jobbikkal elõször 2003-ban kerültem kap-
csolatba, mikor a keresztállítási misszió-
ban vállaltam segítséget.A kerületben fon-
tos problémának tartom a közlekedési
gondokat, melyeket nem lehet csupán a
körgyûrû folytatásával orvosolni. Sok apró-
sággal, figyelmességgel javítani lehetne a közlekedési mo-
rált, csökkenteni a dugókat, melyek napról napra súlyosab-
bak. Választókerületemben a lakótelepi környezet élhetõbbé
tételét tartom fontosnak. Kutyafuttatókra van szükség, hogy
ne a játszóterek legyenek kerítés mögött, hanem az ebek.
Szorgalmaznám a Hévízi út kiszélesítését a Vörösvári útig,
hogy az autósok ne a lakótelepen kényszerüljenek keresztül-
hajtani.Az utóbbi idõben Kaszásdûlõn is elszaporodtak a be-
törések, ezért biztonságunk érdekében kezdeményezném a
városõrség felállítását, mely járõrszolgálatot is adna.

Veégh Viktor (Itt Élünk Egyesület)
1985-ben születtem, családom közel 50
éves óbudai múlttal rendelkezik. 2002-óta
Kaszásdûlõn, a választókerületemben
élek. Fõiskolámat az Általános Vállalkozá-
si Fõiskola üzletviteli szakán végeztem,
majd a békásmegyeri Zsigmond Király Fõ-
iskola Politológia szakán folytattam. Jelenleg rendezvény-
szervezéssel, vendéglátással foglalkozom. Az Itt Élünk
Egyesület alapító tagjaként a nagysikerû karácsonyi ruha és
játékgyûjtés szervezésével kezdtem meg az egyesületi tevé-
kenységem. Elképzelésem szerint Óbudának olyan új, a
kaszásdülõi HÉV-megálló megújulásához hasonló átalaku-
lásra van szüksége, ami új színt visz a mindennapok szürke
„HÉV-megállóiba”. Kaszásdûlõn a közvilágítás, a közrend, a
parkolóhelyek, és az átmenõ autóforgalom rendezése az el-
sõdleges feladat. Én itt élek. Ez az én városom.

8. számú
választókerület

Borzon Gyula (Független) Szavazzon
rám, a független jelöltre! Elérhetõségek:
www.borzongyula.5mp.eu; www.borzon-
gyula.hupont.hu;Tel.: 06-30-750-4531 

Dudás Tibor (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1961-ben születtem egy kis, ma már nem
létezõ falucskában, Izsófalván. Sok-sok fel-
táratlan régészeti terület van alattunk, tulaj-
donképpen az  egész III. kerület az. Ennek
megismerését szorgalmazom. Sportedzõ-
ként a kerület sportéletéért, az egészsége-
sebb, derûsebb életért tudnék sokat tenni.
Választókerületemben fontosnak tartom az új ingatlanok épí-
tési engedélyeinek revízióját, mivel a hegyen rengeteg luxus-
villáról sejthetõ, hogy vagy engedély nélkül, vagy „fura” körül-
mények között kiadott engedélyekkel épült. A földutakat fel
kell számolni és a csatornahálózatot teljes körûen ki kell épí-
teni. Az utak rendbetételének elsõ lépése a valós telekhatá-
rok és a létezõ kerítések vonalának összevetése kell, hogy le-
gyen. A már megvalósult és a még csak tervezett lakópark
beruházásokat is felülvizsgálnám.

Hermann Tivadar (Lehet Más a Politika)
Kezdetektõl figyelem az LMP munkássá-
gát, és most úgy éreztem, részt kell ven-
nem az eseményekben.Pénzügyi oktatás-
sal foglalkozom, így mind a kerület gazda-
sági, mind oktatási kérdése nagyon fonto-
sak számomra.

Pintér Dóra (Itt Élünk Egyesület)
23 éves közgazdász vagyok.Több, mint 20
éve élek Óbudán. Tanulmányaimat a
helybéli Krúdy Gyula Általános Iskola és
Gimnáziumban kezdtem és ide jártam kö-
zépiskolába is.Mindig érdekelt a gazdaság
és a vállalkozások mûködése, ezért felsõ-
fokú tanulmányaimat az Általános Vállalkozási Fõiskolán vé-
geztem.Jelenleg az egyesületi munka mellett mesterképzés-
re járok az egyetemi fokozat megszerzése érdekében.Amió-
ta megismerkedtem a civil szervezetek munkájával, látom,
mennyire fontos, hogy minél többen részt vegyünk a közös-
ségi életben, mert így pártoktól mentesen, függetlenül való-
ban az emberekért dolgozhatunk. Úgy gondolom, igenis fon-
tos, hogy a civil szervezetek ellenõrzésük alatt tartsák a poli-
tikai pártok munkáját és ellenõrzési lehetõségükkel erõsítsék
a demokráciát. Önkormányzati képviselõként, fiatalos lendü-
lettel szeretném Óbudát egy fejlõdõ, biztonságos, tiszta, és
nyugodt kerületté tenni.

Dr. Prazsák Zoltán (Magyar Szocialista Párt)
Jogász vagyok, a Miskolci Egyetem jogi
karán végeztem 2005-ben.Az egyetem el-
végzése elõtt és azt követõen ügyvédi iro-
dában dolgoztam.Munkám során több jog-
területtel is foglalkozhattam, így magánjogi
és közjogi tapasztalatokat egyaránt szerez-
tem.Sportszervezõi képesítéssel is rendel-
kezem. Személyes tapasztalatból tudom, hogy a sport a diá-
kok számára elengedhetetlenül fontos, ezért szorgalmazni fo-
gom, hogy pályázati forrásokkal támogassa az önkormány-
zat a rászoruló gyerekek testedzését. Közös érdekünk, hogy
mielõbb teljes egészében járható legyen az M0-ás körgyûrû.
Emellett a lég- és zajszennyezés csökkentése érdekében
sürgõsen át kell gondolni a nagyobb tehergépjármûvek be-
hajtásának korlátozását is. Szorgalmazni fogom, hogy a ke-
rékpározás, mint környezetbarát közlekedési alternatíva mind
jobban elterjedjen. Támogatását kérem, hogy a következõ
években egy egészségesebb Óbudáért dolgozhassak.

Sáringer Kálmán (Fidesz-KDNP)
55 éve, születésem óta lakom az Erdõalja
úton.Tanulmányaimat a helybéli II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában kezdtem, majd
a kerületi Kõrösi Csoma Sándor Gimnázi-
umban és a Budapesti Mûszaki Egyetem
villamosmérnöki karán folytattam.1978-ban
diplomáztam. Elsõ munkahelyem a Villamosipari Kutató Inté-
zetben volt.Önálló vállalkozásunkat 1983-ban alapítottuk, és a
mai napig is itt dolgozom.Cégünk teljesítményelektronikai be-
rendezések tervezésével és létrehozásával foglalkozik. 1983-
ban nõsültem, feleségem közgazdász, két gyermekünk van.
Villamosmérnöki munkám mellett immár több mint 30 éve fog-
lalkozom népzenegyûjtéssel, a hagyományos pásztorhang-
szerek megszólaltatásával, és a kezdetektõl fogva a tanítással
is, a budakalászi zeneiskolában. A négy évvel ezelõtti válasz-
tásokon a körzet egyéni képviselõje lettem. 1989-tõl 2005-ig
az MDF tagja voltam, jelenleg a KDNP tagja vagyok.

9. számú választókerület
Bárány Balázs (Magyar Szocialista Párt)
23 éves politológus vagyok. Elhivatott de-
mokrataként léptem politikai pályára. A leg-
fiatalabb politikusnemzedék képviselõje-
ként hiszek az egyén szabadságában, az
integrációban és a társadalmi igazságos-
ságban. Lelkiismeretes, becsületes munká-
val és hittel az Ön képviselõjeként ennek
szellemében fogok tevékenykedni. Célom, hogy kerületünk
olyan hellyé váljon, ahol minõségi életet lehet élni, ahol jó dol-
gozni, ahová jó hazatérni. Ehhez ki kell terjeszteni a panel-
felújítási programot, anyagi és ügyintézésbeli segítséget kell
nyújtani a pályázni akarók számára. Közparkjaink és játszó-
tereink rendbetétele sem tûr halasztást. Ismerkedjünk meg
személyesen is: szeretettel várom a családi napon szeptem-
ber 26-án, vasárnap délelõtt 10 órakor a Sulyok utcában.Ké-
rem, tiszteljen meg bizalmával, hogy a következõ négy évben
Önért dolgozhassak!

Bulla György (Fidesz-KDNP)
54 éves vállalkozó vagyok. Már nagyszüle-
im is Óbudán éltek.Én is itt születtem, jelen-
leg is ebben a kerületben élek feleségem-
mel és három gyermekemmel, akik 18, 25
és 33 évesek. A Földes Ferenc Kereske-
delmi Szakközépiskolában érettségiztem,
majd ezt követõen felsõfokú kereskedelmi és ingatlanforgal-
mazási képesítést szereztem.Jelenleg több vállalkozásom is
mûködik Óbudán (kereskedelem, vendéglátás és ingatlanfor-
galmazás). 2002 óta vagyok önkormányzati képviselõ. A tu-
lajdonosi és közbeszerzési bizottság tagjaként több olyan
kérdéssel foglalkoztam, amelyek közvetlenül érintik az Óbu-
dán tevékenykedõ vállalkozókat és az itt élõ polgárokat. Ja-
vaslatomra az önkormányzat mérsékelte a helyiség bérbevé-
telnél fizetendõ megszerzési díjat. Jobboldali képviselõtársa-
immal kezdeményeztük a parkfenntartásra fordított összegek
emelését, mert fontosnak tartom a zöldterületek fokozottabb
karbantartását.

Gartai Zoltán Tamás (Független)

Harkai Balázs (Lehet Más a Politika)
32 éves építõmérnök vagyok, mûemlékvé-
delmi szakmérnök. Generációk óta élünk
családommal Óbudán. A problémákra a
megoldást csak közösen, nem mellébe-
szélve lehet megtalálni.A kerület összes la-
kóját képviselve erre törekszem.

Huszárné Kõváry Szilvia (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom)
1973-ban születtem.18 éve élek boldog há-
zasságban, egy 15 éves fiam és egy 12
éves lányom van. Azért harcolok a Jobbik
soraiban, hogy zöldebb parkok színesítsék
Óbudát és Csillaghegyet, valamint a város-
rész ne csak élhetõbbé váljon, de végre rendelkezzen a tö-
megsport széles körû lehetõségeivel, a jövõ generációinak
egészsége érdekében. Tisztában vagyok választókerületem
neuralgikus pontjaival.A lakótelepen élõk a magas közüzemi
díjak mellett naponta ütköznek parkolási gondokba, de a jár-
dák és a közvilágítás helyzete is beavatkozást igényelne. A
Mocsárosdûlõ a cigánybûnözés melegágya. Itt a térfigyelõ
kamerák és a járõrözés vezetne eredményre. Az Ürömhegy
és Aranyhegy az utak és a tömegközlekedés hiányától küzd.
A környék a kóbor kutyák és a közvilágítás tekintetében is ra-
dikális változásokra vár.

Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület)
31 éves vagyok. A közélet mellett rendez-
vényszervezéssel foglalkozom. 1988 óta
lakom a Római lakótelepen. Iskoláimat is
itt, az Óbudai Gimnáziumban, majd a Mû-
szaki Fõiskola Gazdasági karán végez-
tem. Már gyerekként is rendkívüli módon
vonzott a közösségi élet. Kezdetben az iskolaújság szer-
kesztése, a diák- és késõbb a fõiskola hallgatói önkormány-
zatában vállalt szerep elégítette ki ez irányú érdeklõdése-
met. Munkahelyem mellett az elmúlt 8 évben képviselõként
a kerület környezetvédelmének, civil- és sportéletének ki-
emeltebb szerepéért, a következetes és minõségi városfej-
lesztésért dolgoztam. A szívemhez legközelebb álló terület
a sport. Meggyõzõdésem, hogy az erre fordított figyelem és
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befektetés hosszú távon, kézzel fogható módon térül meg.
Ha folytathatom képviselõi munkámat, továbbra is azért kí-
vánok dolgozni, hogy lakókörnyezetünkben mielõbb meg-
szûnjenek a tátongó kátyúk, a fokozódó parkolási problé-
mák és az elhanyagolt parkjaink, sétányaink végre megújul-
hassanak.

10. számú választókerület
Baranya Ákos (Lehet Más a Politika)
Pszichológia szakos hallgató vagyok. Bu-
dapest az otthonom, itt születtem 1986-
ban, itt élek és tanulok. Fontos számomra
egy élhetõbb, zöld Budapest, ahol mind-
annyian hozzá tudunk szólni a város fontos
kérdéseihez, közösen alakítva jövõnket.

Baumann Irén (Fidesz-KDNP)
Soroksári sváb családba születtem. A Pat-
róna Hungariae Római Katolikus Leány-
gimnázium elvégzését követõen mûszaki
rajzoló, majd felsõfokú szerkesztõi iskolákat
végeztem, így pályám elején e területen
dolgoztam. Levelezõ tagozaton vállalati
könyvelõi, tervezõi, illetve statisztikusi szakképesítést is
szereztem.1975 óta a turizmus területén dolgozom. 1990-
ben önálló irodát nyitottam, melynek fõ profilja a kongresz-
szus- és konferenciaszervezés, rendezvények szervezése,
szakemberek beutaztatása Magyarországra, illetve kiutazta-
tása. Ezt az irodát a mai napig tulajdonosként és ügyvezetõ
igazgatóként mûködtetem. 2003 óta veszek részt az óbudai
képviselõ-testület munkájában, mint a kulturális és turisztikai
bizottság külsõs tagja. Az Önök támogatásával, az eddig
szerzett tapasztalatommal és tudásommal szeretnék hozzá-
járulni az itt élõ polgárok életkörülményeinek javításához.

Halmos Kristóf (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1980-ban születtem Budapesten, felesé-
gemmel Rómaifürdõn élek. A politika iránt
2002-ben kezdtem érdeklõdni.Úgy gondo-
lom, hogy a számomra fontos nemzeti- és
keresztény értékekért csakis határozottan,
megalkuvást nem tûrve érdemes küzdeni.
Meglátásom szerint, ami az országos poli-
tikai- és társadalmi helyzetre jellemzõ, az megtalálható ,,kicsi-
ben”, Budapest III. kerületében is.A vezetõk részérõl aggasz-
tó az emberi- és környezeti érdekekkel szemben a pillanatnyi
pénzérdek elõtérbe helyezése, a társadalom részérõl pedig
hiányzik a felelõsségérzet egymás és a jövõnk iránt.A Pók ut-
cai lakótelep és a Római-part legsúlyosabb problémáinak az
árvízvédelmet, a közterületek tisztaságát, a panelházak felújí-
tását és a közbiztonságot tartom.

Horváth Ferencné (Itt Élünk Egyesület)
1960 óta élek Rómaifürdõn. Egy felnõtt lá-
nyom van, õ is itt él. 1972-ben érettségiz-
tem, késõbb szakirányú végzettségeket
szereztem. 1998 óta foglalkozom társas-
házkezeléssel. 2003-ban - férjemmel
együtt alakított - saját cégemben kezelem
a társasházakat, nagyobb részben a Ró-
mai lakótelepen. Munkámból adódóan jól ismerem az itt élõ
emberek gondjait, problémáit. Az Itt Élünk Egyesület alapító,
valamint a LEJOB egyesület tagja vagyok. Mindkét civil szer-
vezet tagjaként képviselni szeretném a kerületben élõ embe-
rek érdekeit és megoldást szeretnék találni a felmerülõ prob-
lémáikra.Legfõbb célom, hogy minden esetben az itt élõk vé-
leményét figyelembe véve alakuljon Óbuda és Rómaifürdõ
jövõje.Politikai és pártérdekek nélkül kívánok részt venni a la-
kóhelyünk és környezetünk kialakításában.

Dr. Sebõk Zoltán (Magyar Szocialista Párt)
32 éves jogász vagyok, 2003 óta óbuda-
békásmegyeri lakos. Hosszú távra terve-
zek a III. kerületben, szeretnék itt családot
alapítani és boldog lennék, ha gyermekeim
itt nõhetnének fel. A legfontosabb feladat-
nak az itteniekkel való közös cselekvés elõ-
mozdítását és a helyi lakosokat érintõ, min-
dennapi problémák megoldását tartom.Törekedni fogok a la-
kóközösségekkel való fokozottabb együttmûködés elõsegíté-
sére, a lakótelepi környezet további rehabilitációjára, köztisz-
tasági viszonyainak javítására. Fontos célom a szelektív hul-
ladékgyûjtés kiterjesztése is.Biztonságosabbá kell tenni vég-
re a lakótelepet és közvetlen környezetét. Ezt a leghatéko-

nyabban a kerületrész térfigyelõ-rendszerének azonnali kiala-
kításával lehet elérni.Kérem, támogasson szavazatával októ-
ber 3-án, hogy a fenti célokat önkormányzati képviselõként
megvalósíthassam.

11. számú választókerület
Burján Ferenc (Lehet Más a Politika)
54 éves üzemgazdász vagyok.26 éve élek
Óbudán a családommal. Helyi lakosként
és civil egyesületi tagként szerzett tapasz-
talataimat kívánom felhasználni a kerület
lakói érdekében, hogy lakóhelyünk zöl-
debb, tisztább, barátságosabb legyen.

Búzás Antal Gyõzõ (Magyar Szocialista Párt)
Születésem óta, 37 éve a kerületben élek,
ismerem a választókerület megoldásra vá-
ró problémáit. A Miskolci Egyetem Állam-
és Jogtudományi Karán tanulok.A 2002-es
és 2006-os önkormányzati választásokon
független jelöltként indultam. A Római-par-
tért Egyesület egyik alapítója és elnöke va-
gyok, környékünk érdekeinek védelmét mindig az egyik leg-
fontosabb feladatomnak tartottam. Képviselõként azért fogok
dolgozni, hogy a Duna-parton árvízi védmû építésével végre
lendületet kapjon a terület hagyományainak megfelelõ és
színvonalas fejlesztése.Legyen megfelelõ tere a vízi sportok-
nak, az idelátogató turistáknak és a pihenni vágyó kerületiek-
nek is.Támogatását kérem, mert tenni akarok azért, hogy a
lakosság akarata érvényesüljön a kerület jövõjét meghatáro-
zó döntésekben. Lépjen velem kapcsolatba az MSZP III. ke-
rületi irodáján (+36-1-368-9464), vagy a következõ e-mail cí-
men: gyozo.buzas@gmail.com

Horváth „Indián” Pál (Itt Élünk Egyesület)
Gyermekeim felnevelése után az Óbudai
Sport Egyesület elnökeként, majd 1998-tól
önkormányzati képviselõként 8 éven ke-
resztül az íróasztal melletti munka helyett a
sportéletben kezdtem neki kerületünk felvi-
rágoztatásához. Elindítottam az óbudai in-
gyenes evezésoktatást. Ezt a kerület isko-
láinak, óvodáinak nyújtott ingyenes római gályás útjainkkal
egészítem ki. A képviselõ-testület, és a polgármester támo-
gatásával sikerült naponta akár 240 gyermekkel is megismer-
tetnem a dunai vízi élet szépségeit, ezáltal több mint 2100-an
jutottak élménygazdag nyárhoz. A vízi élet nemcsak az eve-
zés élményét adja, hanem egy olyan társadalmi igény kielé-
gítése is folyik, mint a becsületességre, a tisztességre neve-
lés, valamint az együtt végzett tevékenység adta öröm. Kép-
viselõjelöltként a megkezdett munkámat szeretném folytatni,
hogy a pártpolitizálás mindennapjai helyett legyen olyasvala-
ki, aki gondol az itt élõkre is.

Huszár Péter (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1970-ben születtem, 18 éve vagyok házas,
15 éves fiamat és 12 éves lányomat a
szebb jövõnek neveljük. Mint itt élõ polgár,
pontosan látom az önkormányzati vezetés
eddigi hibáit, a fejlesztés lehetõségeit. Mi-
vel a kertvárosi részen nagyrészt magán-
tulajdonban lévõ családi házak sorjáznak,
és ezen a területen húsz éve lényegében semmilyen beruhá-
zás, környezetünket érintõ fejlesztés nem történt, képviselõ-
ként ezen a rossz gyakorlaton szeretnék változtatni.A kertvá-
rosi résznek járható járdákra, utakra és tisztességes közvilá-
gításra van szüksége. A vadprivatizáció visszaszorításával
meg kívánom védeni a Római kemping tervezett beépítését.
A Római-part gátrendszerét az ésszerû fejlesztésnek és nem
az illegálisan épült lakóparkok védelmének rendelném alá. A
közpénzek mozgásának átláthatóvá tételével megakadályoz-
nám annak pocsékolását.

Török Ferenc (Fidesz-KDNP)
Tiszántúli református családban születtem.
A középiskolát és az egyetemet Debrecen-
ben végeztem. Agrármérnöki diplomám
mellé növényvédelmi szakmérnöki vizsgát
tettem, majd késõbb mérnök-közgazdász
képesítést is  szereztem.Munkám nyugdíja-
zásomig a vegyiparhoz kötött. Több mint negyven éve élek
Óbudán.Mindig szívesen vettem részt a közéletben.A politikai
változások kezdetén aktív részese voltam a nemzeti-polgári ér-
tékek mentén szervezõdõ mozgalomnak, melyhez Fidesz tag-

ként ma is kötõdöm.1994 óta vagyok önkormányzati képvise-
lõ. 1993-ban megszerveztem és azóta is vezetem az Óbudai
Kaszások Kosárlabda Egyesületet. Képviselõként a Római-
part és Csillaghegy keleti részén élõk érdekeit igyekszem kép-
viselni.„Hátországom”, vagyis feleségem, három felnõtt fiam és
öt unokám a munkámhoz minden támogatást biztosít.

12. számú választókerület
Borbély László (Itt Élünk Egyesület)
34 éves vagyok, negyedszázada a III. kerü-
let az otthonom. Kommunikációs, levéltáros
és tanári diplomám van. Feleségemmel,
kisfiammal és két kutyámmal élek. Régóta
dolgozom a közösségért, mint sportvezetõ
és edzõ. 1994 óta közel 100 gyereket és fi-
atalt neveltem, oktattam a labdarúgásra. Tavaly óta az Itt
Élünk Egyesület elnökeként is tevékenykedem, mert úgy lá-
tom, egyre nagyobb szükség van a civilekre, hogy az itt élõk
ügyeit a helyi polgárok oldják meg. Nem hiszem, hogy egy
„pártkatona” többet tud tenni a közösségért, mint egy hangos,
tettre kész civil - és ha bizalmat szavaznak nekem, mindezt
szeretném bebizonyítani. A „változatos” összetételû 12. szá-
mú választókerületben is vannak megoldásra váró közös
ügyeink: köztereink, játszótereink és útjaink állapotában, a
csatornázásban, a csapadékvíz elvezetésében, vagy a par-
kolási nehézségekben. Oldjuk meg ezeket közösen!

Korányi József (Független)

Kovács Tibor (Lehet Más a Politika)
Az önkormányzat mûködésének és ügyin-
tézési folyamatainak egyszerûsítését, to-
vábbá a helyi (kis)vállalkozók mûködési fel-
tételeinek maximális támogatását kívánom
elérni, hogy nagyobb öröm legyen a kerület-
ben élni és dolgozni a jövõben.

Máth András (Magyar Szocialista Párt)
29 éves technikus vagyok.Családi hátterem
és életutam alapot ad arra, hogy ismerjem
és átérezzem, mi mindennel küzdenek a ne-
héz körülmények között élõ óbudai, békás-
megyeri emberek.Ezért a városházán azok-
nak az érdekeit szeretném képviselni, akik
még vagy már nem tudják megvédeni a magukét.Meggyõzõ-
désem, hogy sokak problémáira jelentene megoldást a tisz-
tességes szakmunka becsületének helyreállítása. Pályavá-
lasztási tanácsadással, támogatott képzésekkel sokat tehe-
tünk azért, hogy minél többen találjanak munkát.Ki kell széle-
sítenünk a közmunkaprogramot is, hogy többen juthassanak
tisztességes munkához, tisztességes fizetéshez. Várom ja-
vaslataikat, véleményüket szeptember hónapban a kerület for-
galmas részeinél lévõ információs pontjainkon. Kérem, támo-
gasson szavazatával, hogy októbertõl önkormányzati képvi-
selõként tehessek minden óbudai lakos azonos esélyéért.

Puskás Péter (Fidesz-KDNP)
1975-ben születtem a III.kerületben.Boldog
házasságban élek feleségemmel, Panni
kislányom 3 éves. 1998 óta dolgozom kép-
viselõként. Aktív kosárlabdázó pályafutáso-
mat befejezve kezdetben sport tanácsnok-
ként felügyeltem a kerület sportéletét, majd
a tulajdonosi bizottság elnökeként vettem részt az önkor-
mányzat gazdálkodásának irányításában. 2007-ben alpol-
gármesterré választottak. Munkám során koordináltam a tér-
figyelõ kamerarendszer békásmegyeri kiépítését, melyet -
terveink szerint - a kerület családi házas övezeteire is kiter-
jesztünk. Büszke vagyok arra, hogy a Szent Margit Rendelõ-
intézet munkatársaival együtt elértük, hogy a fõváros egyik
legszínvonalasabb egészségügyi ellátórendszere alakuljon ki
a kerületünkben. A Szõlõ utcai Faluház panelfelújítási és
energetikai mintaberuházás irányításával szerzett tapasztala-
taimat hasznosítva is szeretnék hozzájárulni a jövõben Bé-
kásmegyer megújulásához.

Szentpéteri Gábor (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1967-ben születtem, felsõfokú rendszerin-
formatikus vagyok. „Élhetõ paneleket” sze-
retnék látni - valódi panelprogram kell, nem
csak szavak.Támogatom a kerületi strand-
fürdõk helyzetének megnyugtató és végle-
ges rendezését. Csillaghegy lehessen is-
mét az ott lakóké, megszüntetve a környé-

Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
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ken uralkodó áldatlan közlekedési és parkolási állapotokat.
Kiemelt feladatnak tekintem Békásmegyer-Ófalu problémái-
nak megoldását, különösen az illegális lakásfoglalók vissza-
szorítását, a megfelelõ vízelvezetõ árkok, az itt található utak
rendbetételét, valamint a csatorna és ivóvíz bevezetését szá-
mos lakóingatlan esetében. Elengedhetetlennek tartom az
egyházakkal való kapcsolat kiteljesítését a kerületben, hit- és
erkölcstan-oktatás, elõadások, kurzusok támogatását.

13. számú választókerület
Dr. Horuczi Mihály (Magyar Szocialista Párt)
Ingatlanfejlesztési szakember, jogász vagyok. Pályám során
az ingatlanfejlesztés, vagyongazdálkodás
területén vezetõ pozíciókban tettem ma-
gam próbára az állami szférában és válla-
latvezetõként is. 1993 és 1995 között Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata Vagyon-
kezelõ Irodájának vezetõjeként dolgoztam.
Késõbb saját vállalkozást alapítottam, és a
közel két évtizedes tevékenységem meghatározóan a III. ke-
rülethez kötõdik. A pályázati lehetõség önmagában nem
elég: információra, adminisztratív segítségre és anyagi támo-
gatásra is szüksége van egy társasháznak ahhoz, hogy sike-
res panelpályázatot nyújthasson be. Meggyõzõdésem, hogy
az önkormányzatnak kötelessége mindezt biztosítani. Terü-
letfejlesztési, gazdálkodási kérdésekben szerzett tapasztala-
tomat, alapos helyismeretemet képviselõként is szeretném a
kerület szolgálatába állítani - ehhez kérem a támogatását.

Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP)
Budapesten születtem, gyerekkorom óta
élek Óbudán. A Budapesti Tanítóképzõ
Fõiskolán szereztem tanítói diplomát, illet-
ve az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõis-
kolán tanári diplomát.Két kamasz korú fiú-
gyermek édesanyja vagyok. 1998 óta
végzem képviselõi munkámat Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületében. Két te-
rület kötõdik hozzám szorosabban:az elmúlt években a kul-
turális és turisztikai bizottságot vezettem, emellett a civil és
kisebbségi bizottságban dolgoztam. 12 éve veszek részt te-
vékenyen a helyi képviselõ-testület munkájában. Eddigi
képviselõi munkám során lehetõségem nyílt arra, hogy
megismerhessem a kerületi lakosokat érintõ legfontosabb
problémákat, illetve hogy a hozzám fordulóknak megfelelõ
segítséget nyújtsak. Úgy gondolom, egy képviselõ ezzel te-
het legtöbbet a környezetében élõ emberekért.

Kurtán Pál (Itt Élünk Egyesület)
1956-ban születtem Berlinben. Édes-
apám a Külügyminisztériumban és a
Honvédelmi Minisztériumban, édes-
anyám egy külkereskedelmi cégnél dol-
gozott. Bátyám, Sándor egyetemi adjunk-
tus. Iskolai tanulmányaim nagy részét
édesapám diplomáciai kiküldetései miatt
Ausztriában és Finnországban végeztem. 1974-ben autó-
szerelõi szakmunkás bizonyítványt szereztem. A külföldön
eltöltött éveknek köszönhetõen a német nyelvet jól beszé-
lem. Iskoláskorom néhány évét kivéve egész életem Békás-
megyerhez köt, ma is itt élek élettársammal egy lakótelepi
lakásban. Két fiam van: Pál 33, Zoltán 31 éves. Unokám,
Krisztián 2 és fél éves.1994 óta képviselem a békásmegye-
ri lakosokat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testületében. Célom az önkormányzati választáso-
kon történõ indulással, hogy továbbra is helyi ügyeket és
problémákat oldjak meg az itt élõkkel együtt, az itt élõk ér-
dekében.

Pálos József (Lehet Más a Politika)
Óbuda szabadidõsport rendezvényein
most már háromgyerekes családa-
paként‚ csapatban indulok. Ezért is sze-
retném a Római-partot visszafoglalni az
ingatlanos terjeszkedésektõl, valamint új-
raéleszteni a szabadidõsportot.(chal-
lenge day, olimpiai ötpróba).

Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom) Budapesten szü-
lettem, 1979-ben. Bigott lokálpatrióta óbu-
dai vagyok, családom harmadik generáció
óta él itt.Parlamenti munkám során is a he-
lyi problémákat kezelem a leginkább gon-

dosan. Ennek szellemében vittem be az Országházba elsõ-
ként a Csillaghegyi strandfürdõ megmentésének ügyét, de a
Békásmegyer-Ófalut sújtó illegális lakásfoglalók és bûnözõk
kérdését is.Eddigi munkám visszajelzései arra biztatnak, hogy
ne csak a polgármesteri tisztségért, de egyéni képviselõjelölt-
ként is méressem meg magam. Itt élek, és az unokáimat is itt
szeretném látni felnõni. Komoly ambíciókkal érkeztem a politi-
kai palettára. Harmincegy évesen nem lehetek érintett az elõ-
zõ korszak bûntetteiben, tiszta, következetes világlátásommal
pedig meg kívánom nehezíteni az ügyeskedõ politikusok dol-
gát - mind a képernyõn, mind a terepmunka során.

14. számú választókerület
Balás Ádám (Magyar Szocialista Párt)
Fiatal politikusként vallom, hogy Békásme-
gyer valódi érdekképviseletet és fejleszté-
seket érdemel, ennek a városrésznek is jár
az uniós támogatásból! Célom, hogy vá-
lasztókörzetemben a panelépületek ener-
getikai korszerûsítése megtörténjen, így je-
lentõsen csökkenthetõk a lakossági kiadások, rezsiköltségek.
A Heltai Jenõ téri piac és vásárcsarnok régóta ígérgetett fel-
újítása sem várhat tovább. Minden erõmmel azon leszek,
hogy ez a fejlesztés legkésõbb egy éven belül megkezdõd-
hessen. Az utak, járdák és zöldfelületek is sürgõs rendbeté-
telre szorulnak.Vállalom, hogy képviselõként elérem az itteni,
balesetveszélyes járdák azonnali kijavítását, a közterek elha-
nyagolt padjainak, burkolatának cseréjét, felújítását.A békás-
megyeri HÉV-megálló akadálymentesítésének is sürgõsen
neki kell látni. Kérem, támogasson, hogy zöldebbé és bizton-
ságosabbá tehessük a környéket!  

Karácsony Istvánné (Itt Élünk Egyesület)
1950-ben Sátoraljaújhelyen születtem.
1980-ban költöztünk családommal Bé-
kásmegyerre, azóta is itt élünk.Három fiú-
gyermeket neveltünk fel, akik itt jártak böl-
csödébe, óvodába és iskolába is, így pon-
tosan átlátom, a gyermekes szülõk prob-
lémáit. 2001 óta a Békásmegyeri Ezüst-
hegy Lakásfenntartó Szövetkezet elnökeként, a hozzánk
tartozó 1780 lakás tulajdonosain keresztül pontosan érzé-
kelem, hogy az itt élõ emberek jelenleg milyen problémák-
kal küzdenek. Megválasztásom esetén politika- és párt-
mentesen az Itt Élünk Egyesület önkormányzati képvise-
lõjeként a testületi üléseken azokat a döntéseket kívánom
támogatni, melyek a környezetvédelemrõl, a lakóházak ál-
lagának fokozott felújításáról, az energiatakarékos intézke-
désekrõl, a szociális háló kibõvítésérõl és egy jobb, élhe-
tõbb kerület megvalósításáról szólnak.

Kelemen Viktória (Fidesz-KDNP)
1975-ben születtem Miskolcon. Több mint
egy évtizede élek Békásmegyeren, így jól
ismerem a helyi problémákat, melyek meg-
oldásában szeretnék továbbra is önkor-
mányzati képviselõként aktívan segíteni.
Az elmúlt 4 évben a szociális és lakásgaz-
dálkodási bizottság elnökeként is ezen dolgoztam: a kerület
polgárai lakhatási feltételeinek javítása érdekében lakásgaz-
dálkodási koncepciót alkottunk, számos szociális szolgálta-
tást indítottunk el, intézményeket bõvítettünk. Szociológus-
ként és szociálpolitikusként eddigi munkám során széles rá-
látást nyertem az ifjúság, a gyermekes családok, a fogyaték-
kal élõk, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a nõk problémá-
ira. Jó és konstruktív kapcsolatot alakítottam ki a kerületi szo-
ciális intézményekkel és civil szervezetekkel. Fontosnak tar-
tom, hogy az ember szeressen ott élni, ahol lakik, ezért a szo-
ciális biztonság megerõsítése az egyik legfontosabb célom.

Szabó Béláné (Független)

Szabó Lajos (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1961-ben születtem Marosvásárhelyen.Tel-
jes mértékben támogatom a Jobbik helyi
programját: növelném a zöldövezetek kiter-
jedését, emellett fontosnak tartom, hogy a
helyi vállalkozások újra megtalálják a szá-
mításukat. Elengedhetetlennek tartom a tu-
rizmus fellendítését, mely által nemcsak
Óbuda történelmi értékeinek híre terjedne a nagyvilágban, de
az önkormányzat bevételei is lehetõvé tennék a jövõbeni fej-
lesztéseket. Választókerületemben legfontosabb problémá-
nak a piaccsarnok és környékének állapotát tartom. A tisztá-

zatlan bérleti szerzõdések és a rekeszhegyek tûrhetetlenek.
Ez a környezet nem méltó a fõút túloldalán lévõ, szépen felújí-
tott Csobánka térhez. A közterek padjai, burkolata évtizedek
óta elhanyagolt, s bár felújításukért sokan fordulnak az önkor-
mányzathoz, ez a kérés eddig süket fülekre talált. Minden
erõmmel azon leszek, hogy e jogos igényt teljesítsem.

Szabó Zsolt (Lehet Más a Politika)
45 éves szállodaipari szakember vagyok.
1977 óta élek a békásmegyeri lakótelepen.
Képviselõként a lakókörnyezetünk és a pa-
nelházak meg- és felújítását, a békásiak
kórházi betegellátásának javítását tartom a
legfontosabb feladatnak.

15. számú választókerület
Barabás Géza Zoltán (Jobbik Magyarországért Moz-
galom)1961-ben születtem, végzettségem
és munkám szerint elõadómûvész vagyok.
Megválasztásom esetén kiemelt probléma-
ként kezelném a közbiztonság javítását, az
épületek energiarendszerének környezet-
barát technológiára történõ átállítását, mind
a társasházi, mind a családi házas övezet-
ben, valamint az M0-ás építésének folytatását. A körgyûrû
mentesíthet ugyan az átmenõ forgalom alól, de a helyi lako-
sok is nagy számban közlekednek személyautóval, mely bi-
zonyos idõszakokban már önmagában is túlterheli a fõútvo-
nalakat. Erre a legjobb szemléltetés az áttervezendõ békás-
megyeri keresztezõdés, ahol a délután befelé tartóknak válik
rémálommá a kanyarodósáv, mely a lakótelep és Csillaghegy
Duna felõli részeit lenne hivatott megközelíthetõvé tenni.

Csavera József (Itt Élünk Egyesület)
Csavera József vagyok, 35 éves, Budapes-
ten születtem, 1984 óta élek a III.kerületben.
16 éve dolgozom a közszférában. Az elsõ
nyolc évben közalkalmazottként, azóta köz-
tisztviselõként tevékenykedem. Élettársam-
mal Békásmegyeren élek, egy lányom van.
Szeretem a sportot, és az Atlétikai Sportegyesület Rómaifür-
dõ elnökség tagjaként próbálok is tenni érte, elsõsorban a
gyermeksportért. A sportegyesületben 1990 óta dolgozom,
különbözõ tisztségekben. Az Itt Élünk Egyesület képviselõje-
löltjeként a közügyek terén is szeretnék segíteni. Békásme-
gyeren sokszor látok cél nélkül bóklászó fiatalokat, akikért ko-
molyan aggódom. Szeretném, ha a lakótelepi gyerekek élet-
körülményei javulnának, legalább azzal, hogy sportolási lehe-
tõséget biztosítunk nekik.Békásmegyernek szüksége van fel-
újított sportpályákra és a fiatalokat összegyûjtõ éjszakai klu-
bokra, ahol vigyázni tudunk értékeinkre, a gyerekekre.

Csurgó Dénes (Lehet Más a Politika)
A Közgáz hallgatója vagyok. Több mint 12
éve lakom a békásmegyeri lakótelep szom-
szédságában.Legfontosabb célom a társa-
dalmi részvétel erõsítése, hogy a békásiak-
nak minél nagyobb beleszólásuk lehessen
az õket érintõ kérdésekbe.

Lakner Ilona (Magyar Szocialista Párt)
Budapesten születtem 1965-ben, Zsanett
lányom már felnõtt. 31 éve költöztem a ke-
rületbe szüleimmel, itt élek és dolgozom.
Gyors- és gépírói, mozigépészi és bizton-
ság-technikusi képesítésem van. Esti isko-
lában érettségiztem. Tapasztalatot szerez-
tem a takarítástól, a riasztó szerelésen keresztül a titkárnõi
feladatkörig, sõt megismertem az álláskeresés nehéz kenye-
rét is. Feltett szándékom, hogy segítsek a hozzám hasonló
„kisembereknek”, hisz köztük, a „kisemberek” problémáival
élek én is. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elsza-
lasszuk az EU kínálta lehetõségeket. Nyújtson be végre a III.
kerület is sikeres pályázatokat! Itt az ideje, hogy több figyel-
met fordítsunk a környezetvédelemre is. El kell végre tüntetni
az illegális hulladéklerakókat, és ki kell terjeszteni a szelektív
hulladékgyûjtést. Meggyõzõdésem, hogy Önökkel, Önökért
tudok dolgozni. Ehhez kérem a támogatásukat!

Dr. Pappné Dr. Nagy Judit (Fidesz-KDNP)
Budapesten születtem, 55 éves vagyok, férjezett, egy felnõtt
korú leánygyermekem van.11 éve Csillaghegyen élek a csa-
ládommal együtt. Az ELTE Állami és Jogtudományi Karán
szereztem diplomát 1978-ban. 1986 óta ügyvédként dolgo-

Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
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zom saját ügyvédi irodámban. A 2002-es
választások után léptem be a Fidesz- Ma-
gyar Polgári Szövetségbe. Elsõdleges cé-
lom az volt, hogy tevékenységemmel hoz-
zájáruljak a választások tisztaságának biz-
tosításához, mert megdöbbentettek a
2002-es választásokon tapasztaltak. Mun-
kámat elõször szavazatszámláló bizottságokban végeztem a
különbözõ választások során (2004. évi Európa Parlamenti
Választás, népszavazás 2004-ben), majd a 4. sz. országos
egyéni választókerület választási bizottságában, a 2006. évi
önkormányzati választások alkalmával pedig a Fõvárosi Vá-
lasztási Bizottságban képviseltem a pártszövetséget.Megvá-
lasztásom esetén a jövõben is szeretném a kerület érdekeit
képviselni, felhasználva ehhez jogi szakmai ismereteimet és
tapasztalataimat.

16. számú választókerület
Béres András (Lehet Más a Politika)
Célom, hogy a fontos kerületi döntések a
helyi lakosok bevonásával szülessenek
meg.Minél szélesebb körû a részvétel, an-
nál nagyobb az önrendelkezés. Célom az
igazságosság, a közjó megvalósítása. El
kívánom érni, hogy az országban elõször a
lakosok részvételi költségvetés keretében beleszólhassanak
a kerület pénzügyeibe, így a helyi beruházásokról és felújítá-
sok prioritásának meghatározásáról az itt élõk igényei alap-
ján közösen dönthessünk. Átlátható önkormányzatot szeret-
nék, melynek nyíltak a testületi ülései, és nincsenek üzleti tit-
kok az önkormányzati szerzõdésekben. Meggyõzõdésem,
hogy egyszerû, de átgondolt intézkedésekkel közösen javít-
hatunk életminõségünkön!

Kiss László (Magyar Szocialista Párt)
31 éves történelemtanár vagyok. Az elmúlt 4 évben Békás-

megyer Duna felõli részének önkormány-
zati képviselõje voltam. Büszke vagyok ar-
ra, hogy a Juhász Gyula utcai házaknak
több pályázatot is sikerült nyerniük lakókö-
zösségük fejlesztésére, hogy több mint 170
hozzám forduló állampolgárnak tudtam se-
gíteni. Nagyra becsülöm az itt élõk lelkese-
dését, akik az önkormányzati támogatás elmaradása ellené-
re is rendben tartják lakókörnyezetüket, gondoljunk csak a
Hadrianus utca 5. melletti gyönyörû kertre. Célom, hogy az
önkormányzat végre valóban támogassa Békásmegyert,
hogy ne csak beszéljünk róla, hanem legyen végre itt is mo-
dern piaccsarnok, játszótér a Hadrianus utcánál. Ki kell ter-
jesztenünk a közmunkaprogramot is, hogy az alacsony vég-
zettségûek és a régóta munkanélküliek is dolgozhassanak.
Kérem, október 3-án támogasson szavazatával, hogy olyan
képviselõje legyen, aki tesz is Békásmegyerért!

Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP)
29 éves vagyok, születésem óta Óbudán
élek. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló-
iskola nyolcosztályos gimnáziumában
érettségiztem, majd tanári és közgaz-
dász végzettséget szereztem. Jelenleg
egy pénzintézetnél dolgozom, és itt szer-
zett tapasztalataimat önkormányzati képviselõként, a kultu-
rális és turisztikai, valamint a sport bizottságban igyekszem
kamatoztatni. A helyi közélet iránt nagyon fiatalon kezdtem
el érdeklõdni, 2002-ben - 21 évesen - léptem be a Fidesz-
be és a Fidelitasba. 2006 óta tevékenykedem önkormány-
zati képviselõként.2009 óta a kerületi Fidelitas elnöke, a Fi-
desz elnökségi tagja vagyok. Az Önök önkormányzati kép-
viselõjeként azért szeretnék dolgozni, hogy Békásmegyert
minden itt élõ számára szerethetõ, nyugodt, otthonos, biz-
tonságos lakóhellyé alakítsuk. Ehhez várom javaslataikat,
segítségüket!

Stibinger Attila (Itt Élünk Egyesület)
1960-ban születtem, feleségem révén ke-
rültem a III. kerületbe, azon belül Békásme-
gyerre, ahol közel 25 éve élünk. A párom
óvónõ, én mechanikai mûszerészként
kezdtem dolgozni, de ma már egy kertésze-
ti cikkeket forgalmazó nagyáruháznál van a
munkahelyem, szintén Békásmegyer közelében. Így a mun-
kám, a kertészkedés egyben a hobbim is.Lehetõségeim sze-
rint közvetlen lakókörnyezetem füvesítésében, virágosításá-
ban már korábban is szerepet vállaltam, de legfontosabb cé-
lom, hogy javítsam közterületeink állapotát.Nem elég beszél-
ni, tenni is kell azért, hogy útjaink, tereink, parkjaink megszé-
püljenek, és valóban közösségi térré váljanak.Szomorúan ta-
pasztaltam sok itt élõvel együtt, hogy Békásmegyer Duna fe-
lõli oldala mintha háttérbe szorult volna az elmúlt években.
Azért szeretnék dolgozni, hogy a következõ négy évben ez
másként történjen.

Szabó Ferenc (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1963-ban születtem Kolozsváron. Be-
csületes, magyar családban nevelked-
tem. A nemzet fennmaradásáért a hatá-
ron túli ismerõsöket, barátokat az irány-
ban próbáltam befolyásolni, hogy a vég-
sõkig ki kell tartani a beolvadás ellen.
Képviselõként az M0-ás körgyûrû azon-
nali folytatását szorgalmaznám, a zöldterületek karban-
tartására és bõvítésére szeretném ösztönözni a testüle-
tet. A létezõ, de már használhatatlan sportpályákat fel-
újíttatnám, a teljes kerületi (de leginkább a körzetemben
található) úthálózatról állapotfelmérést készíttetnék, és a
lehetõ legrövidebb idõn belül lecseréltetném az aszfalt-
köpenyt. A panelprogramot még szélesebb rétegek szá-
mára tenném elérhetõvé, valamint szorgalmazni fogom
egy úgynevezett Óbuda-kártya bevezetését.

Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben

A szavazókörök címeinek változásáról a helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek választásáról szóló, 2010. évi L. törvény 5. § (2) bekezdés d. pont-
ja alapján, Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer egyéni választókerületei-
nek száma 21-rõl 16-ra csökkent.
A változás eredményeként a szavazóköröket is felülvizsgálták, számuk a koráb-
bi 129-rõl 120-ra módosult.
Mindezek alapján, arra kérjük a tisztelt választópolgárokat, mielõtt szavazni in-
dulnak a 2010. október 3-ára kitûzött önkormányzati választáson, feltétlenül el-
lenõrizzék, hogy a választók névjegyzékébe történõ felvételrõl szóló értesítõjü-
kön melyik intézmény szerepel a szavazókör címeként.

Helyi Választási Iroda

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

„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület

Tisztelt 
Választópolgárok!
Elérkeztünk a választá-

si ciklus végéhez és ez-
úton szeret-
ném megkö-
szönni Önök-
nek a négy év-
vel ezelõtti tá-
mogatást és bi-
zalmat. Meg-
tiszteltetés és
öröm volt szá-
momra, hogy a
7. választókör-
zetben élõkért dolgozhat-
tam. Sokukkal kerültem
közelebbi kapcsolatba, ami
képviselõi munkám során
nagy segítséget jelentett
számomra. Nem tudom
név szerint minden segítõ-
met és minden civil szerve-
zetet felsorolni - hiszen oly
sokan vannak -, de hálás
szívvel gondolok mind-
azokra, akik az elmúlt idõ-
szakban mellettem álltak
és a segítségemre voltak.
Köszönet Nekik!

Köszönettel tartozom
Bús Balázs polgármester
úrnak, aki hitt bennem és
engem bízott meg a civil
és kisebbségi bizottság
vezetésével. Neki is része

volt abban, hogy az el-
múlt 2 év alatt sikerült ko-
moly eredményeket elér-
nünk a helyi civil társada-

lom és az ön-
kormányzat
kapcsolatában.

A hamaro-
san elkövetke-
zõ választás-
hoz kívánok
Önöknek kellõ
bölcsességet és
mindannyiuk-
nak hosszú,

boldog életet, sok öröm-
ben és jó egészségben.
Végezetül engedjék meg,
hogy Orbán Viktor mi-
niszterelnök urat idézzem:

„Én maradok, fent
vagy lent, de mindig ma-
radok, mert ez nem juta-
lom, hanem hûség kérdé-
se. Engem mindig meg
fogtok találni a sikerben,
a bajban, az örömben, a
munkában.”

És én az elkövetkezõ
négy évben is együtt sze-
retnék dolgozni Önökkel,
Önökért, a Hazámért,
Óbudáért!

Csikósné Mányi Júlia
önkormányzati 

képviselõ

21 helyett 16 egyéni választókerület Óbuda-BékásmegyerenKöszönet

Budapesten születtem
1962. március 29-én, görög
származású vagyok. Óvo-
dapedagógusként dolgo-
zom 1981-tõl. Elváltam,
két gyermekem van, 28 és
18 évesek. Nagycsoportos
gyerekeknek játékosan ta-
nítom a görög táncot és a
kultúrát. Fõ érdeklõdési kö-

röm a gyermekek speciális
fejlesztése, a szabadidõ
egészséges eltöltése.
Sportversenyeken mindig
az elsõk között szerepe-
lünk. Görög rendezvénye-
ken aktívan részt vettem,
segítettem a gyermek-
programok szervezésében
és lebonyolításában.  

Packosz Mónika görög kisebbségi képviselõjelölt
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Apróhirdetés

� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat!
A csapszerétõl a fürdõszoba felújításig teljes körû
víz-fûtésszerelés. Tel.: 280-2685, 06(30)934-6473
� Villanyszerelés! Villanybojlerek szakszervize!
Hibaelhárítás! A kapcsolótól a teljes vezeték áthú-
zásig. Tel.: 280-2685, 06(30)934-6473
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi hûtõ-
gépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok
szolgálatában.(Ingyenes kiszállás). Várhidi Gábor.
Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton, Grun-
dig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel, Schneider)
Tel.: 06 (20)471-8871
�Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomago-
lás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés.
Tel.: 06 (20)972-0347,403-9357, 06 (30)589-7542 
�Lakásfelújítás, garanciával! Festés, burkolás, par-
kettázás, generál kivitelezés, ablakcsere. www.lakas-
felujitas2.hu Tel.: 280-2685, 06(30)934-6473
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén ingyenes
kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve ut-
ca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-tõl
17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és mû-
szaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az elvégzett
javításra garancia, nyugdíjas kedvezmény. 1039
Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna felõli oldalon postával
szemben). Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén is.  Rá-
kóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung, LCD, Plaz-
ma Outlet
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, fel-
újítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes kiszállás.
Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-10
köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-gépi ra-
kodással, lomtalanítás kedvezményekkel! Tel.:
06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés,
javítás, szalagfüggöny, három munkanap alatt.
Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a tel-
jes felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester.
Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021. ELMÛ által mi-
nõsített vállalkozás.
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes kiszállás
Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-998-0928

� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszerviz
garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-3411,
06(30)912-9017
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csiszolás,
laminált parkettázás, festést, tapétázást vállalunk.
Tel.: 06(20)599-6598
� Pihenõkertek, gyümölcsösök gondozása A-Z.
Elérhetõségek: 06(20)384-7397,e-mail: jooga-
bor43@gmail.com
� Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõmûves-
munkák, szobafestés, parkettásmunkák, gipszkar-
tonozás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés
anyagbeszerzéssel! Határidõre, garanciával! Tel.:
06(30)960-4525 www.mindentegykezben.hu
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726

� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítása,
felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást ingyenes takarítással, parkettalerakást, parket-
tacsiszolást, parkettajavítást, víz-gáz-gipszkarton-
szerelést, csempézést, villanyszerelést vállal kis-
iparos garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-
3800
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, tetõjaví-
tást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k bur-
kolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását válla-
lom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle
ajtók, ablakok illesztése, javítása, zárak cseréje
(pl.kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan! Tel.:
368-3604, 06(70)550-0269
� Automata mosógépek, mosogatógépek, szárí-
tók, villanybojlerek, villanytûzhelyek javítása.
Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-
0774
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek, mo-
sogatógépek bekötése, mosdók, csapok, kádak cse-
réje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel!
Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés javítá-
sa, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás csator-
navizsgálat, duguláselhárítás, garanciával, hétvé-
gén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi árakkal,
minõségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmé-
rés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Öntözõrendszerek tervezését, telepítését vál-
laljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal, valamint
már meglévõ rendszerek átépítését, folyamatos
szervízelést, téliesítést. Tel.: 06(30)203-4109
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határidõvel,
klímaberendezések beszerzése nagyker. áron. Tel.:
06(20)552-5894
� Bádogos munkák, vízvezeték-szerelés, csapok
WC-ék cseréje, tetõfelújítások, pala-cserép javítá-
sok. Tel.: 06(20)391-5982; 291-9239
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés,
burkolás, parkettás munkák magánszemélyek, kö-
zületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Több éves tapasztalattal vállaljuk társasházak
közös képviseletét, lakásszövetkezetek könyvelé-
sét. Tel.: 06(20)572-8235 www.tarsashazaknak.hu
� Asztalos munkák, konyhaszekrény, egyedi kis-
bútorok, nyílászárók felújítása, javítása, egyedi fa-
borítások, és válaszfalak . Tel.: 06(70)943-1294
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítása!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés!
Anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.: 06(20)961-
6153

� Mérlegképes könyvelõ egyéni vállalkozók és
társaságok könyvelését vállalja Békásmegyeren
számlaképesen. Zavagyel Sándorné 06(30)587-
8897
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón 2
és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek ked-
vezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ kis-
iparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természet-
gyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III. ker.

Vörösvári út 31. I/1. Szerda 16-19 óra. Tel.:
06(20)481-4646
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magánrende-
lés! Depresszió, szorongás, pánik zavar kezelése
életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik Anikó. Tel.:
+36(30)213-8052
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés 40000 Ft
plusz költségek nélkül. A javítás megvárható. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
�Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzonanciás el-
járással, az sztk-ból átköltöztünk a Bécsi udvar Gyó-
gycentrumba (Bécsi út 67.). Békásmegyeren szomba-
ton rendelünk. Bejelentkezés: 06-70-271-98-67
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559 www.callantorna.hu
� „Ollári kozmetika” Csillaghegyen, teljes körû
arc- és testkezelések, alkalmi smink, elsõ alkalom-
mal 30 % kedvezmény. Bp., 1031 Rámhegy u. 4/A.
Tel.: 06(70)383-1141
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szer-
dán 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
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lézer-
terápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kiskorona u.
20. Bejelentkezés: 387-1508. Szükség esetén ház-
nál is kezel
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti
megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, tanács-
adás, mûtéti javallat) magánrendelésén áll a bete-
gek rendelkezésére. A rendelés helye: III. Bécsi út
130. II./3. Elõzetes bejelentkezés telefonon:
06(20)773-7565.

� Dajka, kisgyermekgondozó-, gyógypedagógi-
ai, pedagógiai asszisztens gyermekfelügyelõ kép-
zés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ.
01-0064-04)
� Matematika, fizikatanítás általános és közép-
iskolások részére szaktanártól! Házhoz megyek!
06-20-95-90-134
� Angolt tanítok (gazdaságit is) a Torontói Egye-
tem képesítésével és gyakorló tolmácsként, a be-
szélgetéstõl a nyelvvizsgáig bármilyen igény sze-
rint, az Árpád hídi metrómegállóhoz közel. Tel.:
+36 (20)482-2270, 320-1825
� Úszásoktatás gyerekeknek és felnõtteknek a
Dagályon! Mélyvízhez szoktatás. 06-30-248-35-
44 www.jafcsakpeter.hu

� Német nyelvtanítást, nyelvvizsgára, pótvizsgá-
ra felkészítést  tanárnõnél a Római lakótelepen
06(20)285-0713
� Angol, német kezdõ, újrakezdõ, haladó nyelv-
tanfolyamok a Kerék Nyelviskolában! Heti 2x2 és
intenzív kis létszámú csoportok korrepetálás,
nyelvvizsga elõkészítés, kismamáknak gyermek-
felügyelet. Tel.: 06(70)212-8164, 06(70)212-8165
III., Kerék u. 6. I/5.
� Angol beszédcentrikus nyelvtanítás, pótvizsgá-
ra felkészítés Aquincumnál. Tel.: 06(20)550-2523
� Angolórák nyelvvizsgáztató nyelvtanárnál -
nyelvvizsga, érettségi felkészítés, középiskolai fel-
zárkóztatás a HÉV-vonalán. Tel.: 06(70)230-4162
jmarosy2@gmail.com
� Egyetemista lány angol nyelvbõl korrepetálást
vállal Óbudán, kedvezõ áron. Tel.: 06(30)477-
2994
� Angol, olasz, orosz minden szinten diplomás
nyelvtanárnál. Tel.: 06(30)587-8329
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga, felké-
szítés nagy tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Német beszédcentrikus nyelvoktatás korszerû
segédanyagokkal, érettségire, nyelvvizsgára, fel-
készítés, diplomás nyelvtanárnál. Tel.: 240-3907
illetve 06(20)231-9692
� Matematikából általános iskolásoknak felzár-
kóztatást, korrepetálást, versenyre felkészítést vál-
lalok, nagy gyakorlattal. Tel.: 06(30)604-9677
� OKJ-s kozmetikus- és fodrász képzés, Óbudán
elmélet és gyakorlat egy helyen. Gyakorlott szak-
oktató vezetésével. Nyilvántartási szám:
002132010. Érdeklõdni: Ollári Rita 06(70)383-
1141
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és eszté-
tika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korre-
petálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben okta-
tást, felkészítést, korrepetálást, felkészítést válla-
lok Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
�Asztrológia-önismeret kiscsoportos foglalkozások
az alapoktól kezdés szeptember vége. Jelentkezés
06(70)454-6487 e-mail: asztrologia2012@gmail.com
� Rajztanítás, gyermekarcfestés Óbudán (Fõ
térnél), angol-matematika egyénileg, csoportok-
ban, gyermekeknek, felnõtteknek. Tel.: 06(30)648-
7398
� Angolórák minden szinten, diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043.
E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt ta-
nártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Szeptember végén OKJ-s lakberendezõ-enteri-
õr és divattervezõ-Stylist tanfolyamot indítunk
www.jovenker.hu vagy 06(20)955-4357
� Matematikát korrepetálok. Nyugdíjas mérnök
közép- és általános iskolásoknak. Házhoz megyek.
Tel.: 06(30)552-1269
� Angol magánórák, felkészítés coaching, kez-
dõtõl a legmagasabb szintû céges kommunikáció-
ig, kedvezõ áron Óbudán. Tel.: 06(30)986-5269
� Zongoratanítás iskoláskortól kezdõ felnõttek-
nek is. Szolfézs, zeneelmélet, csoportosan Gaspel
gyermekkórusba jelentkezés. Tel.: 06-70-281-6454

� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Pótvizsgafelkészítés. Tel.: 367-0256

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

� Eurocom Studio nyelviskola õszi tan-
folyamaink a szeptember 13-i héten indul-
nak. Beiratkozás folyamatosan.  Bp., III.
Amfiteátrum u. 3. Tel.: 240-9320
www.eurocomnyelvstudio.hu

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

Oktatás

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

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

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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolí-
tása, gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027
Horvát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó
Katalin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

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

� 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 Szövetkeze-
tek teljes körû képviselet, üzemeltetése. Kizáró-
lag könyvelés is! Referenciák, 19 éves mûkö-
dés a III. kerületben. Tel.: 367-1373; 367-1853

�Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy
a Dr. Ugrin Tamás ügyvédi iroda új székhe-
lye a 1033 Budapest Laktanya u. 4. sz. To-
vábbi információk: 302-6533 www.ugrin.hu

� Víz, gáz, fûtésszerelés, duguláselhárítás,
javítás, karbantartás, kivitelezés garanciával.
Hívják a 06(20)804-0689 telefonszámot!

� 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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� Olasz nyelvokatás, korrepetálás, vizsgafelké-
szítés. Tel.: 242-6299; 06(30)602-3497 mpiros-
ka@enternet.hu
� Németórák Németországban élt, diplomás ta-
pasztalt tanártól a Gyógyszergyár utcánál. 4000
Ft/60 perc. Tel.: 06(30)457-1773
� Zongoratanítás, szolfézs korrepetálás tapasz-
talt zenetanárnál az EuroCenterhez közel. Tel.:
06(30)370-7165
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást, vizs-
gafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.: 242-6826,
06(30)613-2648
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten gya-
korlott középiskolai tanánál. Tel.: 06(30)264-5648
� Zongora zeneelmélet oktatás Békásmegyeren,
méltányos áron. Tájékoztatásért hívjon Tel.:
06(20)991-0550

� 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 kerttel, 110 m2-
es, 2 szintes családi ház eladó. Irányár: 19,9 MFt.
Tel.: 06-20-565-6876
� Eladó Szentendrén, Kálvária úton 900 m2-es
telken, 70 nm-es felújítandó családi ház. Irányár:
29 millió Ft. Tel.: 06(30)341-3423
� Pilisvörösvár belterületén 1200 nm közmûves
telek, telephelynek, kereskedelmi, kertészeti
tevékenysgére alkalmas eladó. Ir.ár. 4,5 mill.Tel.:
06(20)995-5859
� Szentendrei úton 68 nm, 3 szobás, szép panel-
lakás eladó. Tel.: 06(20)911-8689
� Budakalászon 180 nm-es, 6 szobás, 15 éves
igényes családi ház eladó. HÉV-tõl 6 perc, tágas,
plusz tetõtér. Két lakás megoldható, alacsony rezsi.
Irányár 46 millió. Tel.: 06(30)724-3421
� Eladó Budakeszin, zöldövezetben másfél szo-
bás, gázkonvektoros, IV-i tehermentes öröklakás,

lift nincs. Jánoshegyi kilátó a közelben. Közlekedés
5 percre van. Ir.ár: 12 mill. Tel.: 06(20)419-6012
� Építkezésre alkalmas kis telket, telekrészt, ház-
részt, nyaralót keresünk Budapesten vagy 25 km-
es vonzáskörzetében. Készpénzért, esetleg teljes
építõipari munkáért. Tel.: 06(30)960-4525. Ma-
gánszemély! 
� Óbuda szívében téglaház I. emeleti,  1 szoba-
hallos, 49 nm-es, erkélyes, parkra nézõ lakás tulaj-
donostól, költözhetõen, 13 900 000 Ft-ért eladó.
Tel.: 275-3962
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére megvizs-
gálom. Dr. Székely statikus. Tel: 06(30)900-0963
� Szentendrei úton 1 szobás 31 nm lakás, er-
kéllyel, világos konyhával, tulajdonostól eladó.
Tel.: 06(30)243-6401
� Csillaghegyen - sík terepen - 150-es telken régi
ház eladó 37 millió Ft-ért. Tel.: 06(20)911-9842
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingatla-
nokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-5390;
www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Fehérvári úton, a XI. kerületben, a Kondorosi
Uszodánál 45 nm-es, másfél szobás, I. emeleti pa-
nellakás, jó állapotban eladó. Tel.: 387-1647
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti joga
átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail: saro1970@t-
online.hu

� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformál-
ható bébiszittereket, idõsgondozókat, házvezetõ-
ket. Micimackó. Tel.:243-8280,205-8700; +36-20-
575-74-35 
� Irányításban, csoportvezetésben jártas, lehetõ-
leg diplomás 3 jelentkezõ részére felelõs beosztást
pályáztat nemzetközi vállalatcsoport. Tel.:
06(30)737-4410
� Kõmûves munkában jártas, józan életû segéd-
munkást keresek alkalmankénti munkára. Tel.:
06(30)341-3423
�Megbízható, munkájára igényes bejárónõ alkal-
mi és rendszeres takarítást vállal: 06(70)287-4269
� 50-es, humán értelmiségi nõ háztartásban, ügy-
védi irodában délelõtti munkát vállal. Tel.:
06(30)850-2075
� Takarítónõt keresünk 6 órás munkára békás-
megyeri élelmiszeripari nagykereskedésbe. Fény-
képes önéletrajzát küldje a Békás Kft. 1039 Buda-
pest, Ipartelep u. 1/b. címre
� Ügyfélszolgálati munkatársat keres élelmiszer
nagykereskedés, mintabolti értékesítésre, telefonos
rendelésfelvételre min. érettségivel, 6 és 8 órás
munkarendbe. Fényképes önéletrajzát a Békás Kft.
1039 Budapest, Ipartelep u. 1/b címen várjuk.
� Új munkalehetõség! Kötetlen munkaidõben
50-100-200 eFt/hó kereseti lehetõség, Internet
hozzáférés szükséges. Tel.: 06(20)415-0382, hét-
köznap 10-tõl 16 óráig.

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

� III. ker. Bogdáni úton I. em. 34 nm-es egyedi
fûtésû összkomfortos lakás hosszú távra kiadó. Ér-
deklõdni: 06(30)459-5262 vagy 06(20)234-6225
� Raktárhelyiség 20 nm a Kolosy üzletházban,
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Masszõr, gyógytornász, mûkörmös bérlõtársat
keresek tornateremként mûködõ lakásba.Tel.:
06(30)921-6559
� Rómain nagyméretû (28nm), zárható, aknás
garázs kertes házban kiadó. Tel.: 06(30)580-9815
� Békásmegyeren a Hímzõ u. 8. sz. alatt kiadó
100 nm alapterületû raktárhelyiség. Érdeklõdni le-
het a Békásmegyeri 1.sz. Lakásfenntartó Szövetke-
zet irodájában 1039 Hímzõ u. 9. Tel.: 250-4646,
244-1653. E-mail: bekaslak@digikabel.hu
� Óbudán a Flórián térhez közel a Bogdáni úton
kiadó egy 36 nm-es frissen felújított gázkonvekto-
ros bútorozott, gépesített,vízórás, parkra nézõ tég-
lalakás. Tel:06 20 5693768

� Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat,
festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett díjta-
lan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Tört arany-ezüst felvásárlás a napi legmaga-
sabb áron készpénzért. II. ker Margit krt. 51-53.
(Louis Galéria). Tel.: 316-3651
� Hagyaték-, gyûjtemény-, (pénz, bélyeg, képes-
lap stb.), régiségfelvásárlás. Hétvégén is! Magán-
gyûjtõ. Tel.: 06(20)947-3928

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz ál-
lapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

� 100 nm-es külön bejáratú szuterén garázs Csil-
laghegyen Dunához közel, fûthetõ (WC, zuhany)
raktárnak, mûhelynek (csendes tevékenység) hosz-
szú távra is kiadó. Tel.: 06(20)825-8843, 240-8201
� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában eladó.
Tel.: 06(70)451-9917, 7-13-ig

� Mentési akció! Most akciós áron (20 Ft/perc)
mentjük DVD lemezre vagy (40 Ft/db) scanneljük
fotóit. R-Stúdió: 388-2871, 06(30)942-5745
� Iskolabusz 26 fõig, óvodások, iskolások részé-
re, III. kerületben, ingyenes kiállással. Tel.:
06(20)924-3883, 243-6820. E-mail: gyuszili1@t-
online.hu
� Goldina mesterjós ismét Magyarországon. Sze-
retettel várja régi és új vendégeit. Bejelentkezés:
06(30)951-2843. Bõvebb információ: www.gold-
ina-josda.hu

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

� Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bõvítés.
Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. Tel.:
06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti te-
matika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját la-
kásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331

� MÉLY FÁJDALOMMAL TUDATJUK,
HOGY GAJDA BÉLA 57. ÉVÉBEN EL-
HUNYT. BÚCSÚZTATÓJA, HAMVAI
SZÓRÁSA SZEPTEMBER 25-ÉN 11.45
ÓRAKOR AZ ÓBUDAI TEMETÕ SZÓ-
RÓPARCELLÁJÁNÁL LESZ.

Halálozás

Számítógép

Albérlet

Egyéb

Üzlet

Régiség

Elad-vesz

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

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

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

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

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

Kiadó

Állás

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

� Lakás eladó III., Raktár út 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

Ingatlan
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A villányi borok ízét, zamatát sokan
ismerjük, de a kóstolás mellett a való-
ban autentikus termelõ, forgalmazó
bemutatásában kaphatunk igazi képet
róluk. A következõ interjúban Somogyi
Tibor villányi borásszal, a Somogyi
Pince tulajdonosával beszélgettünk.

- Mióta foglalkoznak a szõlõmûve-
léssel?

- Többgenerációs pincészetünk 30
éve foglalkozik bortermeléssel. Szõlõ-
tõkéink zöme a Villányi borvidéken te-
rem, látványpincénk Pécsett található,
és Budapesten is több borszaküzlettel
rendelkezünk.

- Milyen borokat kínálnak a szak-
üzletekben?

- Vásárlóink különbözõ évjáratú saját
termelésû, villányi vörös- és fehérbor
közül válogathatnak többféle kiszere-
lésben. Rendkívül népszerûek a bag in
box boraink, mert ezen új csomagolási
módszernek köszönhetõen a bor nem
oxidálódik, és a felbontott csomag akár
két hónapig is megõrzi minõségét, fris-

sességét. Ezenkívül pa-
lackos csúcsborokat is
kínálunk.

- A csúcsbor szó hal-
latán arra következte-
tek, hogy több elisme-
réssel is rendelkeznek.

- Igen. Palackos
csúcsborainkkal regio-
nális, országos és nem-
zetközi versenyeken is
több elismerést szerez-
tünk már. Rendkívül
büszkék vagyunk a
2009-es XXXI. Országos Borverse-
nyen, a Vinagorán, a brüsszeli Monde
Selection és a bordeauxi Challenge
International du vin borversenyeken
elért arany, illetve ezüstérmekre.

- Milyen egyedi szolgáltatásokat
nyújtanak?

- Vásárlóink például egyénileg ter-
vezhetik meg az ajándékul szánt borok
címkéjét, amelyet ingyen elkészítünk.
A rendelés interneten keresztül is fel-
adható, a címkézett borok rövid idõn

belül a mintaboltjaink-
ban vehetõk át.

A törzsvásárlóinknak
több kedvezményt is
nyújtunk, õk részesül-
nek az akciós kínálat-
ból, hírlevélben értesül-
nek az aktuális esemé-
nyekrõl, kedvezmé-
nyekrõl. Ehhez nem
kell mást tenni, mint
egy regisztrációs lapot
kitölteni. Jelenleg ép-
pen a szüreti akció van,

ezért 30%-os kedvezményt biztosí-
tunk számukra.

- Végezetül szeretném megkérdez-
ni, hogy hol tudjuk ezeket a borokat
megvásárolni?

- A legközelebbi, budai borszaküzle-
tünk igen széles kínálattal, a III. kerü-
letben a Kiscelli utca 16. alatt találha-
tó. Szakértõ munkatársaimmal szere-
tettel várjuk az érdeklõdõket! Részle-
tek a www.somogyipince.hu
weboldalon találhatók.

Minõségi villányi bor ünnephez és hétköznapokra
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1039 Budapest,
Rákóczi út 36.

földszint

1039 Budapest,
Rákóczi út 36.

földszint

BUDAPEST ELSÕ 

PRÉMIUM HUNGARICUM 

ÉLELMISZER ÜZLETNYITÓ 

PÁLINKA, BOR, SAJT

ÉS SONKA KÓSTOLÓJÁRA.

2010. szeptember 16-án 
17-tõl 19 óráig

Szeretettel várunk minden 
kedves vásárlót, aki szereti 
a tradicionális magyar ízeket.

Új üzletünkben kizárólag magyar termelõk, családi vállal-
kozások házi tejtermékeit, hentesáruit, friss sajtjait, paraszt-
sonkáit, házi májasait, kolbászait, mézeitt, lekvárjait,
csokoládéit, kacsa, libamáj termékekeit, prémium borait,
pálinkáit és más ínyencségeit kínáljuk.

Meghívó
BUDAPEST ELSÕ 

PRÉMIUM HUNGARICUM 

ÉLELMISZER ÜZLETNYITÓ 

PÁLINKA, BOR, SAJT

ÉS SONKA KÓSTOLÓJÁRA.

Budapest,
III. Csillagvár

bevásárlóközpont
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- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges
ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Ta-

lán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a
sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy számom-
ra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 
- Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szó-
beli vizsgáját produkálta - felsõfokon!

- Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, ami-
kor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehe-
zemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-
rolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mon-
datot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam,
hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek
a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos
módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálá-
tása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mond-
hat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl iga-
zán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

- Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû
tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy
ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kez-
dõk/újrakezdõk számára, ill. akik rendszerezni
vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul

egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvta-
nulási metódussal. Igaz?
- Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? 
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszó-
lalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan
ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette siker-
élmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadá-
sul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minõségû
hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég dán, orosz
és portugál nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyag-
gal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerû tankönyvének bemutatója

a III. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, 

SVÉD, NORVÉG, DÁN, OROSZ, PORTUGÁL
tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ - TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

az Óbudai Társaskörben (Kiskorona u. 7.)
2010. szeptember 17-én pénteken és 23-án, csütörtökön 17-19 óráig.

A Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)
2010. szeptember 24-én, pénteken 18 és 20 óra között.
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Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal készítenek
fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által
kért arányban és idõben matematikából, magyarból. Lehetõség van a próbatesztek
közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-fizika-kémia-
magyar és történelem szakos tanároknál. Érettségizõk, középiskolások tanítása
bármelyik tantárgyból, akár naponta is. Az általános- és középiskolás diákokat min-
den délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-
20-946-2027-es telefonszámon egész nap.) Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

PATTANTYÚS-DÍJ. Dr. Kovács Mihálynak, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar docensének Pattantyús Ábrahám Géza-díjat adomá-
nyozott szakmaszeretete, elkötelezettsége, a hegesztõ szakemberek több generáció-
jának oktatása, képzésének szervezése és az abban való közremûködése alapján a Gé-
pipari Tudományos Egyesület

Tanévnyitó az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai telephelyén

Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban
Tanfolyam Tanóra Nap Kezdés Tandíj
Elsõ lépések - teljesen 6x3 péntek 9:00 10 000
kezdõknek ajánlják.
Második fejezet - aki 6x3 hétfõ 15:00 10 000
kicsit többet szeretne
tudni (képek kezelése,
CD/DVD írás stb.).
ECDL Start 19x4 hétfõ 8:30 48 000
ECDL Start 19x4 szerda 14:30 48 000
ECDL Webkezdõ 10x3 hétfõ 14:30 24 000
ECDL Képszerkesztés 10x3 csütörtök 14:30 24 000
A tanfolyamok várhatóan szeptember második felében indulnak. Bõvebb infor-
máció a www.kszkioktat.hu lapon érhetõ el. Érdeklõdni a 437-4070-es tele-
fonszámon, illetve az ecdlvkp@kszki.obuda.hu e-mail címen lehet.

Pótfelvételi
Az Aelia Sabina Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola

pótfelvételit tart szeptember 15-én 15 órakor a

Harrer Pál utcai Általános Iskola II. emeletén he-

gedû és furulya hangszerekre. (Érdeklõdni a 388-

8569-es telefonszámon lehet.)

Zenei elõképzõ indul az Aelia Sabina Alapfokú

Mûvészetoktatási Iskola szervezésében szeptem-

ber 14-én 16.30 órakor 5-7 éves gyerekek részé-

re a Fényes Adolf utca 10-ben található Péter-Pál

Iskolában. A foglalkozásokat mindig kedden és

csütörtökön tartják 16.30-tól 17.15 óráig. Az elsõ

óra szeptember 14-én lesz. (Jelentkezés a hely-

színen, dr. Kertészné Bolók Teréz tanárnõnél. A

jelentkezés végsõ határideje szeptember 21.)

I dén õsszel is megren-
dezik a Bolyai Mate-

matika Csapatversenyt és
a Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyt, melye-
ken azonos iskolába járó
3-8. osztályos tanulók
évfolyamonként szerve-
zõdõ 4 tagú csapatai ve-
hetnek részt (egy iskola
akárhány csapatot indít-
hat). A verseny elsõ, me-
gyei/körzeti írásbeli for-
dulójában a négy diák
közösen dolgozik a fel-
adatokon, majd a legjobb
csapatok az országos

döntõn már írásbeli és
szóbeli feladatokat is
kapnak. Tavaly több mint
30000 diák vett részt a
két megmérettetésen.

Az elsõ forduló idõ-
pontja matematikából ok-
tóber 15., anyanyelvbõl
november 12. Nevezni
szeptember 18-ig lehet a
www.bolyaiverseny.hu
oldalon, illetve a saját is-
kolai tanárnál. (A csapa-
tokat szülõk is benevez-
hetik.) Bõvebb informá-
ció a fenti honlapon és az
iskolákban kapható.

Matematika és anyanyelvi 
csapatverseny 3-8. osztályosoknak

Idén is Wilhelmshavenben
rendezték a nemzetközi
Design Challenge robot-
építõ versenyt. 

A németországi Wil-
helmshaveni Mû-

szaki Fõiskola az Óbudai
Egyetem egyik legrégeb-
bi partnere. A verseny
célja, hogy a csapatok
egy adott alkatrész és
építõanyag-csomagból
készítsenek távirányított
robotjármûvet. A robo-
toknak egy adott pályán
adott feladatsort kell vég-
rehajtaniuk. Az el-
végzett feladatokat
zsûri pontozta.

A megmérette-
tésre tizenhét csa-
pat nevezett. A se-
lejtezõ a pontszám-
ok alapján történt,
melyen az egyetem

csapata simán vette az
akadályokat. A döntõben
már egyenes kieséses
rendszer volt, ahova
csak nyolc csapat jutott
be. 

Végül sikerült a há-
rom legerõsebb ellenfe-
let legyõzni, így az Óbu-
dai Egyetem hallgatói
immár harmadszor az el-
sõ helyet szerezték meg.

A csapat tagjai Hab-
dák Kálmán, Horváth
Dániel és Mezei Mik-
lós voltak, dr. Schuster
György vezetésével.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Gyõzelem a robotépítõ versenyen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Aquincumi Múzeum és Régészeti Park
(Szentendrei út 135.)

Az Aquincumi Múzeum Óbudán Rómától
északra az egyetlen olyan európai intézmény,
amely a római örökséget nagy, összefüggõ terü-
leten tudja bemutatni, és gyûjteménye ma már
milliós nagyságrendû. * Mindkét nap (szeptem-
ber 18-án és 19-én) 10 és 14 órakor vezetés a
múzeum régészeti parkjában. * „Fazekasság
Aquincumban” címmel Vámos Péter régész elõ-
adása, az Aquincumi Múzeum kiállító épületé-
ben szeptember 18-án 11 órakor. * Az Aquincu-
mi Múzeum 2011-ben megvalósuló új fejleszté-
sei: a digitális játékok bemutatása mindkét nap
15 órakor. (www.aquincum.hu)

Békásmegyeri városnézõ séta a templomig
(Békásmegyer HÉV-megálló)

A megállót elhagyva megnézhetik a Juhász
Gyula utca mentén a modern városrész külön-
bözõ típusú panelépületeit. A Boglár és Pün-
kösdfürdõ utca vonalán átmehetnek a hagyo-
mányos kertes-családi házas övezetbe. A Margó
utcán átsétálhatnak a Lékai bíboros térre. Rövid
séta a centrális felépítésû Boldog Özséb Temp-
lom körül. Izgalmas fény- és hanghatásokat ad
a vasalt zsebkendõt utánzó térfedés. Idõpont:
szeptember 19-én 12 órakor, idõtartama 1 óra.
(Vezetõk: Paszabi János, Piricsi Mariann. Tel.:
+36-20-335-6455.)

Boldog Özséb Római Katolikus Templom
(Lékai bíboros tér 8.)

A tervezõ centrális elrendezésû közösségi te-
ret alkotott. Az énekkar az oltár fölötti karzaton
kapott helyet. Idõpont: szeptember 19-én 12.30
órától görög katolikus liturgiát mutatnak be. 

Budapesti Hare Krisna Templom 
és Kulturális Központ

(Lehel utca 15-17.)
A Krisna-templom kívülrõl nézve egy hagyo-

mányos épület, belülrõl pedig indiai-magyar
építészeti hagyományokat követ - Indiából
származó bútorokkal. Séta útvonala: hall -
templomszoba - könyvtár - elõtér, idõtartama
körülbelül 30 perc. Ülve, ének zenével szep-
tember 19-én 15 órakor. Szeptember 18-án és
19-én 9-tõl 19 óráig. (www.krisna.hu)

Felekezetek párbeszéde Óbudán
(Óbudai Evangélikus Egyházközség temploma,

Dévai Bíró Mátyás tér 1.)
Színes

fényjáték
az oltá-
ron, vala-
mint or-
g o n a s z ó
várja a
betérõket
a háborús
sérülések-
tõl nem is
olyan ré-
gen hely-
reállított

Óbudai Evangélikus Templomban. Ezt követõ-
en a fiatal metodista egyház imatermébe visz az
út, ahol zenés mûsor és elõadás keretében is-
merkedhetnek meg a gyülekezet életével. Talál-
kozó: szeptember 18-án 10 órakor az Óbudai
Evangélikus Egyházközség temploma elõtt.
(Idõtartama 2 óra, vezetõ Vindus Melinda.)

Óbudai Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom
(Lajos utca 170.)

A Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt ba-
rokk római katolikus templomot Paur György
építtette 1744-1749 között. A 260 éves barokk
templom bemutatása szeptember 19-én 19 óra-
kor. (www.peter-pal.hu)

Kiscelli séta 
(Kiscelli utca 108., Kiscelli Múzeum fõbejárata)

A séta során megtekinthetõ a Kiscelli kastély
egyébként nem látogatható kriptája, az egy-
kori Schmidt-féle angolpark, a még benne álló
vagy már romos XVIII-XX. századi épületek-
kel. A vezetés során a látogatók áttekintést
nyernek a kolostor, illetve a kastély történeté-
rõl a trinitárius barátoktól Mágnás Elzáig, va-
lamint az 1945 után kialakított bunkerekig.
Idõpont: szeptember 18-án 11 órakor és 15 óra-
kor. (Vezetõ: Rostás Péter, a Kiscelli Múzeum
igazgatója.)      

Magyar Televízió Zrt.
(Kunigunda útja 64.)

Az MTV megnyitja kapuit a látogatók elõtt:
kiállítás megtekintése a régi mûszaki berende-
zésekbõl, bepillantás a newsroomba, egy stúdi-
óba, a jelmeztárba és kipróbálhatják a mûsorké-
szítést, egy erre a célra berendezett stúdióban.
Gyülekezõ az MTV Látogatóközpontjában
szeptember 18-án és 19-én 9.30, 10.30 órakor.
Idõtartama körülbelül 2 óra. Bejelentkezés:
latogatas@mtv.hu (www.mtv.hu/latogatas)

Mavir Zrt. Központja és vezérlõterme
(Anikó utca 4.)

Bemutatják a magyar rendszer szívét, a disz-
pécserek szimulátorhelyiségét, ahol az üzemza-
var-elhárítást, az éles helyzeteket gyakorolják.
Elõadás a hálózati madárvédelmi akciókról,
gyerekeknek mûfészekkészítés és túzoktalálko-
zó. Az új irodaépület óránként induló csopor-
tokban látogatható, személyi igazolvány kötele-
zõ. Látogatás a MAVIR gödi alállomásán. Elõ-
zetes jelentkezés a god.szombat@mavir.hu,
vagy a god.vasárnap@mavir.hu e-mail címen,

illetve 304-1280-as telefonszámon a név meg-
adásával lehet. Jelentkezési határidõ: szeptem-
ber 15. Indulás: szeptember 18-án és 19-én 11
órakor MAVIR Zrt. Központja elõtt, idõtartama
2,5 óra. (www.mavir.hu)  

Óbudai Társaskör
(Kiskorona utca 7.)

Az Óbudai Társaskör épületét klasszicista
stílusban építették 1816-1818 között a „Koro-
nához és az Oroszlánhoz” címzett fogadónak és
kávéháznak. A felújított épületben 1988 óta
mûködik az Óbudai Társaskör. * Az Erkel Fe-
renc Kamarazenekar koncertje szeptember 18-
án 16 órakor. * Magyarázom a házam ? az Óbu-
dai Társaskör felújításáról Korompay Katalin
Ybl-díjas építész beszél szeptember 18-án 11
órakor. (www.obudaitarsaskor.hu)

Országos Atomenergia Hivatal
(Fényes A. utca 4.)

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
Nukleárisbaleset-elhárítási Központja, a
CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai al-
kalmából látogatható. Az OAH alapvetõ fel-
adata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és
nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos ál-
lamigazgatási és hatósági felügyelet. A CERTA-
központ szeptember 18-án 14, 15 óra és 16 óra-
kor kísérõvel induló csoportokban látogatható.
Idõtartama körülbelül 1,5 óra. (www.oah.hu)

Textilmúzeum
(Lajos utca 138.)

A XIX. századi településképet õrzõ, hajdan-
volt barokk mûemlék épületek értékeinek be-
mutatása. Tárlatvezetés az állandó és idõszaki
kiállítások megtekintésével folyamatosan, idõ-
tartama 1 óra. * „Hordozókendõk és asszony-
sorsok ? hordozókendõ a baranyai németek vi-
seletében” címmel országos népviseletes baba-
kiállítás. * A Braunhaxler Dalkör mûsora, szak-
rális mûsor. * Bartolf Zsuzsanna népdalénekes
fellépése. Idõpont: szeptember 19-én 11 órakor,
illetve 12.30 órakor. Szeptember 18-án 10-tõl
18 óráig, szeptember 19-én 11-tõl 16 óráig.
(www.textilmuzeum.hu)

Varga Imre Gyûjtemény
(Laktanya utca 7.)

A Laktanya utcában lévõ épületben a Varga
Imre Gyûjtemény található, ahol szombat dél-
elõttönként a mûvésszel találkozhat a látogató.
Idõpont: szeptember 18-án és 19-én 10-tõl 18
óráig. (www.budapestgaleria.hu)

Kulturális Örökség Napjai Óbudán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Márky Jenõ sokat fáradozik
azért, hogy minél több óbu-
dai fiatalnak biztosítson
rendszeres és színvonalas
sportolási lehetõséget. A Ró-
mai Teniszakadémia (RTA) át-
lagon felüli tárgyi és szemé-
lyi feltételekkel rendelkezik.
Megoldott az autóbuszos
szállítás, néhány iskolából
mégis sok gyereket irányíta-
nak a más kerületekben, jó-
val távolabb mûködõ tanfo-
lyamok helyszínére. 

ARómai-parti létesít-
mény tulajdonosa a 15.

éve folyamatosan nagy siker-
rel megrendezett WTAtenisz-
tornák révén vált ismertté. A
kiemelkedõ sport- és turiszti-
kai jelentõséggel bíró esemé-
nyek nemcsak a nézõk szá-
mára nyújtanak élményt, de a
több, mint negyven országba
eljutó televíziós közvetítések
a fõváros hírnevét is öregbítik.
A tornák nyereségét a klub
teljes egészében visszaforgat-

ja a sportba, ennek köszönhe-
tõen a létesítmény állandóan
korszerûsödik, színvonalban
állja a versenyt a külföldi te-
niszklubokkal.

Az RTA tehát felkészülten
várja a sportolni, mozogni vá-
gyó fiatalokat és a kerület fel-
nõtt lakóit.

Márky Jenõ: - Azt nem ér-
tem, hogy a néhány száz mé-
terre lévõ iskolák miért nem
használják ki ezt a lehetõsé-
get, miért nem oda irányítják
a gyerekeket, ahol jók a felté-
telek, és a szállításhoz olyan
kis autóbuszokat használnak,
melyeknél a hárompontos
biztonsági övvel ellátott szé-
kekre - tehát a biztonságra - az
átalakítást végzõ cég garan-
cialevelet állított ki. Ugyanez
nem mondható el a más kerü-
letekben, jóval távolabbi he-
lyeken lévõ tanfolyamok
megközelítésérõl. A 20-30 ki-
lométeres utazás közben elõ-
fordulhatnak véletlen balese-
tek, melyek következtében

súlyosan sérülhetnek a gyere-
kek. Ezekért a balesetekért ki
vállalja a felelõsséget? A ta-
nár, aki - ki tudja milyen indít-
tatásból - a kétes biztonságú
buszokkal a városi közlekedé-
si „dzsungelbe” küldi a gyere-
keket, ahelyett, hogy a gyor-
san elérhetõ Római-partra irá-
nyítaná õket. Itt nem az RTA
profitja, hanem a gyerekek
biztonsága a lényeg. 

Ifjúsági programunkban
éppen azt hangoztatjuk, hogy
jó körülmények között, felké-
szült szakedzõk hozzáértõen -
és ami lényeges - szeretettel
foglalkoznak a fiatalokkal.
Felajánljuk például, hogy a
testnevelési órák keretén belül
teniszórákat tartunk, a tanu-
lóknak mi biztosítunk felsze-
relést. Hosszú távon szeret-
nénk elérni, hogy minél több
gyereket vonjunk el a számí-
tógép elõl, minél többen sze-
ressék meg a sportot, alakul-
jon ki bennük az egészséges
életmód iránti igény. Ehhez

megvannak nálunk a feltéte-
lek. Nem sajnálunk költeni a
beruházásokra, a jobb minõ-
ség érdekében pedig szak-
edzõket alkalmazunk. 

Márky Jenõ aggályai jo-
gosak. Valóban furcsa né-
hány iskola, vagy tanár „ér-
dekeltsége” a gyerekek tan-
folyamokra való irányításá-
ban. Miért küldik õket távo-

labbi helyekre, vállalva az
utazás közben esetleg elõfor-
duló balesetek veszélyét,
amikor kerületen belül, rö-
vid, biztonságos utazást kö-
vetõen is sportolhatnának.
Az RTA tanfolyamai színvo-
nalasak, díjai semmivel nem
drágábbak más egyesületek
árainál, ezek után inkább
örülni kellene, hogy van a
kerületben egy sportközpont,
ahol kellemesen és haszno-
san töltik el szabadidejüket a
sportolni vágyó fiatalok.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A Római Teniszakadémia célja:
közel hozni a gyerekeket a sporthoz

A Római-parton óvodásoktól a felnõttekig mindenkinek
biztosítják a sportolási feltételeket
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Több száz érdeklõdõ
jelenlétében Izrael fõ-

rabbija, Jona Metzger ve-
zetésével szentelték újra
szeptember 5-én Budapest
legrégebbi, 190 éves zsina-
gógáját Óbudán, a Lajos
utcában. Az épületet hosz-
szú ideig a Magyar Televí-
zió használta, a Köves
Slomó vezette Egységes
Magyarországi Izraelita
Hitközség vallási célokra

újíttatta fel. Az ünnepsé-
gen megjelent Semjén
Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, Martonyi János
külügyminiszter, Tarlós
István, a Fidesz-KDNPfõ-

városi frakciószövetség el-
nöke, országgyûlési kép-
viselõ, Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere, országgyûlési
képviselõ. 

Bibliai szabadegyetem 
„A Biblia az európai kultúrában” címmel elõadá-
sokat hallhatnak a téma iránt érdeklõdõk szeptem-
ber 7-tõl december 14-ig, keddenként 18 órától a
békásmegyeri Hunor Hotelben. (Cím: Pünkösdfürdõ
utca 40. Telefonszám: 06-30-664-3287.) 

A Kiscelli Múzeum buda-
pesti kerékpározás kul-
túrtörténetét bemutató
tárlata november 14-ig
tekinthetõ meg.

Agrafikákkal, fotókkal,
útmutató könyvek-

kel, plakátokkal, kisnyom-
tatványokkal, szabályren-
deletekkel, filmhíradó-
részletekkel, valamint an-
tik és jelenleg is használat-
ban lévõ kerékpárokkal
mutatja be a tárlat a kérdés-
kör eddig kevésbé ismert
aspektusait a XIX. század
második felétõl napjainkig. 

A kiállítás három téma
köré csoportosítva mutatja
be a nagyvárosi kerékpáro-
zás kultúrtörténetét. Az el-

sõben a „vasparipának” a
polgári társadalom egyik
szórakozási eszközeként
történt budapesti megjele-
nítése látható, a második a
nõi emancipáció és a ke-
rékpározás összefüggéseit
láttatja a XIX. század vé-
gén, a XX. század elején, a
harmadik pedig a biciklis
sportot elemzi.

Az archív fotók, plaká-
tok, könyvek mellett jó-
részt magángyûjtõktõl
származó, jó néhány külön-
leges kerékpár is látható. 

(A BTM Kiscelli Múze-
uma címe: Kiscelli utca
108. Telefonszám: 368-
7917. E-mail: kiscelli-
muzeum@mail.btm.hu;
Web: www.btm.hu)

A kerékpár kultúrtörténete

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Újraszentelt zsinagóga a Lajos utcában
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

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

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

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

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, digitális
tomograph röntgennel, intraorál-kamerával, monitorral, ultrahangos fogkõ-
eltávolítással, jó minõségû fogászati anyagokkal várjuk tisztelt pacienseinket.
A rendelõ korszerûen felszerelt FOGTECHNIKAI HÁTTÉRREL REN-
DELKEZIK. Rövid határidõ, fogbetegségtõl függõen.

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

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

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

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.
Minden új páciensnek 

INGYEN fogorvosi felmérés terv készítéssel!
Az 50%-os KEDVEZMÉNYEK október 9-ig érvényesek!

- FOGSZABÁLYZÓ ORVOSI FELMÉRÉSE 50%-OS KEDVEZMÉNY!
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!

- dentalhigienikusi napon (pénteken) a fõgkõlevétel (50%-os)
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRADIÁK (25 éves korig)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes porce-
lán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Részletfizetési
lehetõség, bankkártyás fizetés és egészségpénztári kártya elfogadás.
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medicina,
MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk,
Talizmán, Egészségért, Budai, Kardirex, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér,
ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu

AMagyar Vöröskereszt III. kerületi
Szervezetének szociális akcióján

kedvezményes áron juthatnak ruhákhoz,
lisztadományhoz a rászorulók szeptem-
ber 16-án és 17-én 8-tól 17 óráig. Hely-
szín: Ladik utca 2-6., a Celer Épületfenn-

tartó és Szolgáltató Kft. területe. (Megkö-
zelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz Bogdá-
ni úti végállomásától, gyalog körülbelül
200 méter, a HÉV Filatori-gáti megállójá-
tól mintegy 100 méter. Érdeklõdni lehet a
388-8530-as telefonszámon.) 

Tisztelt Ügyfeleim!

Tájékoztatom Önöket arról,

hogy a

DR. UGRIN TAMÁS

ÜGYVÉDI IRODA

új székhelye 1033 Budapest,

Laktanya u. 4. II. em.

(Laktanya utcai Irodaház )

Tel./ Fax: 302-6533

Web: www.ugrin.hu

e-mail:ugrin@ugrin.hu

Ruhák kedvezményesen, lisztadomány

FÜGGÖNYSZAKÜZLET

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

Függönyvarrás, karnisgyártás,
helyszíni szerelés.

www.fuggonyszakuzlet.hu

A hirdetés felmutatója 10%
kedvezményben részesül!

1036 Bp., Pacsirtamezõ u. 3.

AMFI ház

Tel.: 240-4729
06-20-3408315
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