obuda_17.qxd

8/28/2008

2:49 PM

Page 1

2008. szeptember 1.

XIV. évfolyam 17. szám

Képviselõ-testületi ülés

2

Nyári szünet utáni elsõ rendes ülését augusztus 27-én tartotta a képviselõ-testület a Városháza tanácskozótermében.

Idõutazás a középkori Óbudán

12

„Célunk az oktatás színvonalának megõrzése, fejlesztése”

Óbuda középkori helyszíneit bemutató sétát
szervez szeptember 20-án az Óbudai Múzeum, a Kulturális Örökség Napjai alkalmából.

mából szeretettel
fejezem ki jókívánságomat minden kerületünkben élõ, dolgozó diáknak, szülõnek, pedagógusnak, akiknek az iskolakezdés meghatározó
jelentõségû az életében.
Külön szeretném megköszönni azoknak a szülõknek a megtisztelõ bizalmát, akik a kerületi
óvodáinkat-iskoláinkat
választották, és ránk bízták legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata számára ebben az évben komoly nehézséget jelentett az a tény, hogy a kötelezõen ellátandó feladatok után járó állami
normatívák nem növekedtek, hanem csökkentek az elmúlt évhez képest. Mindazonáltal önkormányzatunk igyekszik minden tõle telhetõt megtenni a kerületi
nevelés-oktatás színvonalának megõrzésére
és fejlesztésére. Ennek
szellemében került sor
az óvodákat, általános
iskolákat és más intézményeket érintõ átszervezések lebonyolítására.
Örvendetes
fejlemény, hogy az elõzõ évhez képest több mint
kétszáz fõvel gyarapodott az óvodás gyerme-

ségessé tette új óvodai
csoportok indítását is.
Büszkék lehetünk arra
is, hogy a kerületben
mûködõ két mûvészeti
iskola kiváló minõsítést
kapott a minõsítési eljárás során, a négy középiskolánk pedig kimagasló eredményt ért el
az OKÉV országos mérésén.
A következõ tanév kiemelt célja az egészséges életmódra, s ezen
belül az egészséges táplálkozásra történõ nevelés, amely egyre nagyobb jelentõséggel bír
a felnövekvõ generációk egészségének megõrzésében.
Széchenyi
István
iránymutatását nem feledve magam is vallom,
hogy csak az a nemzet
lehet erõs és sikeres,
amely minél több kimûvelt emberfõvel van felvértezve.
indezek szellemében kívánok
minden kerületi diáknak, pedagógusnak jó
munkát, valamint eredményekben és sikerekben gazdag 2008/2009es tanévet.
Bús Balázs
polgármester

M

Óbudai Nyár 2008.

21

A mozgássérült sportolók seregszemléjén, a paralimpián, Farkas László képviseli Óbudát Pekingben.

Új tanév - számos változással

oktatási miniszPolgármesteri köszöntõ A ztérium
szeptember
tanévkezdés alkal- kek száma, amely szük- 1-jét jelölte ki a tanítás

A

Kerekesszékbõl üti a teniszlabdát

elsõ, 2009. június 15-ét
utolsó napjának. Az új

tanévben számos változás lép életbe a közoktatásban. A legfontosabbak a felvételi eljárás és
az óvodai nevelés új

szabályai, melyek a hátrányos helyzetû tanulók
szempontjait
tartják
szem elõtt.
ÖSSZEÁLLÍTÁS A 15. OLDALON

Tankönyvvásár az Óbudai Nagy László Általánios Iskolában

Pillanatképek a 16. Sziget Fesztiválról

A

visszajelzések alapján a szervezõk minden idõk egyik legjobb
Szigeteként tartják számon a legutóbbit. A látogatók száma a hat nap
alatt elérte a 2005-ös és
2006-os, akkor még hétnapos fesztivál 385 ezres
rekordját. Három napon is
megdõlt a napi látogatórekord, azaz több mint 65
ezren voltak kíváncsiak a
rendezvényre
KÉPRIPORT A 6. OLDALON

Idõsek mûvészeti
fesztiválja

P ROGRAMAJÁNLÓ

FELHÍVÁS A 13. OLDALON
A

13.

OLDALON
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2008/17. szám

Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra

Képviselõ-testületi ülés

Bús Balázs polgármester fogadóórájának
idõpontja: szerdánként
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármesteri hivatal I. emelet 23as szoba. (Bejelentkezés telefonon Stollmayerné Fazekas Erikánál a 437-8696-os telefonszámon.)

Ismét napirenden az üzletek éjszakai nyitva tartása

Alpolgármesteri
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fidesz) polgármester-helyettes
fogadóórája:
minden hónap elsõ hétfõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a polgármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármester minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szobában. (Elõzetes bejelentkezés a 437-8583as telefonszámon.)
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbudai Fidesz fõvárosi képviselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mailen is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Lapzártakor érkezett: ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
augusztus 27-én tartotta
nyári szünet utáni elsõ rendes ülését. A tanácskozás lapunk nyomdába adásának
napjára esett, ezért alábbiakban csak a meghívóban
szereplõ napirendi pontokat
áll módunkban közreadni.

A

z idei költségvetési rendelet június 30-ai határnappal történõ módosítása; az
ez évi burgonyaakció költségvetési elõirányzatának biztosítása; a Vörösvári úti járóbeteg-szakrendelõ bõvítésének
megvalósításához szükséges
bonyolító és mûszaki ellenõr
kiválasztásához pénzügyi fedezet biztosítása; forrás elkülönítése a térfigyelõ-rendszer
karbantartási munkálataihoz.
* A 2008. évi I. féléves beszámoló. * Az önkormányzat
szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása.
Rendelet-módosítások: a
lakásépítés és -vásárlás helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról; az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról; a rendszeres és
rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban való részesítés
feltételeirõl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásról,
azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjak mértékérõl; a személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális
szolgáltatásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról; az üzletek éjszakai nyitva tartásának
rendjérõl; a kerület háziorvosi, fogorvosi és védõnõi körzeteirõl szóló rendeletek módosítása.
Rendelet-tervezet egyes
helyi adókról (I. fordul). * A
Bécsi út-Tímár utca-San
Marco utca-Szomolnok utca
által határolt terület Kerületi
Szabályozási Terve. Rendelet-tervezet egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendelkezések technikai deregulációjáról (I. forduló). * Állásfoglalás Budapest teherforgalmi stratégiájá-

nak I. egyeztetési munkaközi
anyagával kapcsolatban. * Az
Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási
Központ
szakmai programjának és
mellékleteinek, valamint szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása, továbbá a
támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat és az alacsonyküszöbû szolgáltatást
mûködtetõ szolgáltatók befogadására és állami támogatásra kiírt pályázaton való részvétel. * Személygépkocsi el-

és a nonprofit kft. között. *
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, a 2009. évben felsõoktatási intézményekbe járó,
III. kerületi, nappali tagozatos
hallgatók részére.
Kardiológiai szakrendelés
mûködtetése közremûködõi
szerzõdéssel. * Röntgen-berendezések beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges
forrás biztosítása.
A III. kerületi Rendõrkapitányság kérelme optikai háló-

kozó pályázat eredményhirdetése. * A Tímár utca 17792
helyrajzi-számú ingatlanon
található, megüresedõ önkormányzati fenntartású általános iskola és a szomszédos
Pacsirtamezõ utca 21. szám
alatti ingatlan, illetve a Vályog utca 11. szám alatti üres,
beépítetlen ingatlan elidegenítésre történõ meghirdetése. *
A Szentendrei út 85. szám
alatti megüresedett elsõ emeleti helyiség használatba adása az Óbudai Családi Tanács-

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

adása. * Együttmûködési
megállapodás kötése a Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klubbal.
A KMOP-2008-4.4.1/B
„Bentlakásos intézmények
korszerûsítése” címû pályázaton való részvétel, az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ
Víziorgona utca 7. szám alatti telephelyén mûködõ Családok Átmeneti Otthona és
Gyermekek Átmeneti Otthona épületének felújítására, valamint a szükséges önrész
mértékének elfogadása. * A
KMOP-2008-2.1.1/B „Belterületi utak fejlesztése” címû
pályázaton való részvétel, valamint a szükséges önrész
mértékének elfogadása. * Fõvárosi Közterület-fenntartó
Zrt. közterület-használata. *
Az Óbudai Múzeum és
Könyvtár 2008. évi második
féléves költségvetése. * Az
Óbudai Kulturális Központ
Nonprofit Kft. 2008. évi üzleti terve; közmûvelõdési megállapodás az önkormányzat

zat ingyenes használatára. *
Új tagok választása az „Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány kuratóriumába.
Együttmûködési megállapodás a TUE Utánpótlás-nevelõ Egyesülettel.
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ korszerûsítésének és felújításának támogatására vonat-

adó és Gyermekvédelmi Központnak. * A Fischer-Bau Kft.
kérelme adásvételi szerzõdés
módosítására.
A 400. számú Szent Péter
és Pál Cserkészcsapat - Legyetek Jók Alapítványának
kérelme. * Aranycsapat Alapítvány támogatása a sport bizottság célalapja terhére.
(Tudósítás következõ számunkban)

A vendéglátóhelyek tovább
tarthatnak nyitva a közérteknél
Az üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjérõl szóló,
június 30-án hozott rendeletet a képviselõk többségének jóváhagyása mellett módosította a testület az augusztus 27-ei ülésen, mivel
számos észrevétel, javaslat
érkezett a lakosok, vendéglátók részérõl.

A

módosítás a szeszes
italt is forgalmazó
kereskedelmi vendéglátó-

helyek üzemeltetõire vonatkozik. A vendéglátóhelyek pénteken és szombaton reggel 6-tól éjjel 1 óráig, a hét többi napján reggel 6-tól 23 óráig tarthatnak nyitva. A vendéglátóhelyek rendezvényt tarthatnak évente, egységenként 10 alkalommal, 23 és
reggel 6 óra között. (A rendelet teljes szövege a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján tekinthetõ meg.)
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Önkormányzat

„Fõvárosi feladat a közlekedés zavartalan biztosítása”

Állandó rakparti lehajtót kérnek a polgármesterek

fõváros hozzájárult, hogy
az engedélyek birtokában a III. kerületi önkormányzat saját költségén
megnyissa a rakpartra
vezetõ lehajtót, a városrész vezetõje leszögezte:
a város közlekedésének
zavartalan biztosítása a
Fõvárosi Önkormányzat
feladata.

2006 óta kéri Láng
Zsolt, a II. kerület vezetõje a szóban forgó átjáró
megnyitását, mivel a
Szépvölgyi útról érkezõ
forgalom csak a Mozaik
utcánál vagy a Margit hídnál tudja a rakpartot elérni. Az átkelõvel - becslése
szerint - negyven perc,
egy óra dugóban állást ta-

karíthatnának meg az autósok. Kérdésre válaszolva jelezte, a fõváros a legkülönbözõbb kifogásokat
kereste a kérés elutasításához, ám mindennek az áll
a hátterében, hogy forgalomtechnikailag nem tartják ideális megoldásnak.
A II. kerület azonban ennek ellentmondó szakértõi
vélemény birtokában van,
mely alapján Láng Zsolt
kijelentette, az adott környék autóforgalmát ezáltal csillapítani lehet.
(Mint arról elõzõ lapszámunkban hírt adtunk,
a Fõvárosi Önkormányzat
levélben jelezte ÓbudaBékásmegyer
Önkormányzatának: hozzájárul
a Szépvölgyi úti rakparti
lehajtó ideiglenes fennmaradásához, így azt elõre láthatóan a budai alsó
rakpart lezárásának végéig, azaz jövõ õszig használhatják az autósok.)

Mérik a levegõ szennyezettségét

megtehesse a szükséges
lépéseket.
A mérések elvégzésére azért van szükség,
hogy pontos adatokat
kapjunk a levegõ minõségérõl a jelenlegi közlekedési viszonyok között, és a késõbbiekben
összehasonlíthassuk a
Megyeri híd átadását
követõ
közlekedési
helyzetben kialakuló állapotokkal.

Véleményünk szerint
már most is túlzott környezeti terhelést jelent a
kerület számára a közlekedés, ami a levegõ minõségének romlásában is
megnyilvánulhat. A méréseket ebben az évben két
alkalommal végzik: szeptemberben és novemberben. Az eredményrõl tájékoztatjuk a lakosságot.
Szabó Magdolna
alpolgármester

Ne csak ideiglenes megoldás legyen a Szépvölgyi úti
rakparti lehajtó - ezt szeretné elérni Bús Balázs a III.
és Láng Zsolt a II. kerület
polgármestere. A várospolitikusok augusztus 15-ei
helyszíni sajtótájékoztatójukon a terület közlekedési
gondjairól is beszéltek.

M

int ismeretes, augusztus elejétõl a
Fõvárosi Önkormányzat
lezáratta a budai alsó rakpartot. A Sziget Fesztivál
idejére, a rendezõ cég
költségére, a Szépvölgyi
úti rakparti lehajtót ideiglenes jelleggel megnyitották. A terület részben a
III. kerület, részben a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. tulajdona.
Demszky Gábor fõpolgármester akadályozza a
budapestiek közlekedését. Bús Balázs hozzátette: a közeljövõben a Mar-

git híd lezárása és a Szabadság híd késedelmes
felújítása miatt a gépkocsi forgalom jelentõs része az Árpád hídra terelõdik át, rendkívül megterhelve ezáltal a Bécsi
út, Lajos utca, Árpád fejedelem útja forgalmát,
ez pedig a Flórián téren
okoz majd dugót. Bár a

A III. kerületi Önkormányzat megbízásából a KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség levegõ minõségi méréseket végez
a kerület egyik legforgalmasabb pontján, a Flórián tér
körzetében.

F

olyamatosan mérik a
levegõ NO, NO2,
NOx, SO2, CO, O3,

BTEX, szálló por koncentrációját, valamint a
meteorológiai paraméte-

Iskolabüfé Program
Reform élelmiszerekkel a diákok egészségéért
Keressük azokat a bio termelõket, egészséges,
reform élelmiszereket gyártó, illetve forgalmazó
kerületi lakosokat, kerületi illetõségû vállalkozókat,
cégeket, akik kereskedelmi mennyiségû bio, reform
élelmiszer termékkel rendelkeznek, és szívesen
kapcsolódnának a kerület önkormányzati oktatási
intézményeiben a 2008/2009-es tanévben bevezetendõ Iskolabüfé Programhoz. Az egészséges
táplálkozásra való figyelem felhívásával, étkezési
szokásaink megváltozásával a táplálkozásból
eredõ felnõttkori betegségek megelõzésére is
hangsúlyt kívánunk fektetni, elsõdlegesen a tanulók
körében.
Jelentkezni Kovács Judit egészségügyi fõtanácsosnál a 437-8968-as, a 06-30-326-9463-as telefonszámon, vagy kovacs.judit@obuda.hu e-mail
címen lehet.
Jelentkezési határidõ: 2008. szeptember 9.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

reket (szélirány, szélsebesség, hõmérséklet, páratartalom, napsugárzás).
Az önkormányzat a
kerület lakói egészégének megõrzése és megvédése érdekében végezteti saját költségén a
levegõ minõségi méréseket, annak érdekében,
ha szükséges, akkor

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Kamionsor a Vörösvári úton
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Beruházás – Közlekedés
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Bírta a terhelést
a Megyeri híd

A lezárások miatt állandó a dugó a Szentendrei úton

Jól bírta a terhelési próbát
a Megyeri híd augusztus
végén. A szerkezet kevesebb mint fél métert hajlott meg ötven kamion
alatt.Tervek szerint legkorábban szeptember végén indulhat az autóforgalom az M0-s hídon.

Kiszélesítik a Nánási úti kishidat

Kedvezményes bérlet
kisgyermekes szülõknek
A BKV szeptembertõl vezeti be az úgynevezett kisgyerekes bérletet, mely
3250 forintba kerül. Azok a
budapesti lakcímmel rendelkezõk utazhatnak ilyen
típusú okmánnyal, akik
gyermekgondozási segélyt (gyes) vagy gyermeknevelési támogatást
(gyet) kapnak, és errõl bemutatják a 6 hónapnál
nem régebbi igazolást
vagy a megállapító határozatot. A bérletigazolvány
kiállítása 200 forint. A kedvezményes szelvényre rá
kell írni a fényképes igazolvány sorszámát, mivel
csak így érvényes. Az új típusú igazolványt egy éves
idõtartamra bocsátják ki,
de legfeljebb addig érvényesítik, amíg jár a szülõnek az említett két juttatás
valamelyike.

A

ugusztus utolsó hetében kezdték meg
az Aquincumi vasúti töltés
közelében található kishíd

kiszélesítését a Fõvárosi
Önkormányzat megbízásából. Az építkezés miatt
lezárták a Nánási út ezen

szakaszát, így az autósok
a „parti utat” nem használhatják menekülõ útvonalként. A budai alsó rak-

parton szintén nem lehet
közlekedni, ezért a Szentendrei úton szinte csak lépésben lehet haladni.

Költözik
a Buszesz

V

árhatóan 2009 nyarán költözik el Óbuda központjából új, albertirsai telephelyére a
Buszesz Zrt. A hazai ásványvízgyártó cég megváltoztatja az Óbudai Gyémánt márkanevet is, de mivel maga a víz ugyanabból
a Csillaghegytõl Albertirsáig húzódó természetes
vízrétegbõl tör elõ, ízében
ugyanaz marad.

Hídpótló hajójárat
Módosították az északi
összekötõ vasúti híd felújítása miatt indított hídpótló
hajójáratok menetrendjét.
A hajók 7 és 17.30 óra között indulnak a Meder utcától, minden óra félkor
pedig a Hableánytól.

Balesetveszélyes utak
Egy felmérésbõl kiderül: a
Szentendrei út Budapest
egyik legveszélyesebb útszakasza. A Bécsi és a
Vörösvári úton is gyakoriak
a balesetek, de a csomópontok, keresztezõdések
statisztikája a legrosszabb.

S

zakemberek szerint a
Szentendrei úti balesetek többségét az okozza,
hogy sok autós a megengedett 70 kilométeres sebességnél is gyorsabban halad
a hosszú, egyenes szaka-

szokon. A be nem tartott
követési távolság ilyenkor
többszörösen megnöveli a
balesetveszélyt. Sokan átmennek a piros jelzésen,
de a gyalogosok figyelmetlensége is komoly kockázati tényezõ. Sokan körül
sem néznek, mielõtt szabálytalanul átszaladnak az
úton, gyakran hat forgalmi
sávon át. ATímár utcai és a
Szépvölgyi úti HÉV-megállót elhagyva is gyakran
figyelmetlenül próbálnak
átjutni a túloldalra.
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Idõpontfoglalás, ügyintézés,
nyitva tartás az okmányirodákban

A

békásmegyeri
okmányirodába a 4547632-es telefonszámon lehet
idõpontot foglalni. A Harrer
Pál utcai okmányiroda a
437-8777-es telefonszámon

szolgálati iroda) és a Harrer
Pál utca 9-11. szám alatti
irodába lehetséges.
A Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti irodában továbbra is mûködik a posta-

KONSTRUKTÍV POLITIKÁRA TÖREKEDNEK. A képviselõ-testület MSZDP-frakciójának tagjai
a konstruktív ellenzékiség jegyében beszélgetésre invitálták Bús Balázs polgármestert a
szervezet Gyenes utcai irodájába augusztus 21-én. A politikai élet szezonnyitányaként,
együttmûködésre törekedve, a városrészt érintõ jelentõsebb kérdéseket vitatták meg

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

valamint interneten a
www.magyarorszag.hu illetve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fogadja az ügyfelek bejelentkezését. Az interneten történõ
idõpontfoglalás csak a
Harrer Pál utca 2. (ügyfél-

hivatal az ügyfélfogadási
idõvel azonos nyitva tartással, valamint az irodában található alkuszcég segítségével az ügyfelek
megköthetik gépjármûvük
kötelezõ felelõsségbiztosítását is.

A békásmegyeri és a
Harrer Pál utca 9-11. szám
alatti okmányirodában az
ügyfelek személyesen is foglalhatnak idõpontot.
Az okmányirodában az
alábbi ügyek intézhetõk:
Békásmegyer (Medgyessy Ferenc utca 4.): személyazonosító igazolvány; lak-

címbejelentési ügyek; útlevél;
vezetõi engedély; ügyfélkapu
ügyintézés.
Harrer Pál utca 9-11.:
személyazonosító igazolvány;
lakcímbejelentési
ügyek; vezetõi engedély; jármûigazgatási ügyek; egyéni
vállalkozói igazolvány; ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda): útlevél;
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa.
A nyitva tartási idõ mindhárom irodában azonos. Hétfõ: 10-tõl 18 óráig. Kedd: 8tól 14 óráig. Szerda: 8-tól 14
óráig. Csütörtök: 8-tól 14
óráig. Péntek: 8-tól 12 óráig.

obuda_17.qxd

6

8/28/2008

2:49 PM

Page 6

Képriport

2008/17. szám

A változatosság, nyitottság, kulturális sokszínûség jegyében

Pillanatképek a 16. Sziget Fesztiválról

A legtöbben az R.E.M. koncert napján voltak, összesen 70 ezren, így aznap ki kellett
tenni a „megtelt” táblát. Megközelítõen ennyien voltak kíváncsiak a Jamiroquai-ra,
az Iron Maidenre és a Szex Pistolsra, hogy csak néhányat említsünk, de a nagy külföldi sztárok mellett a kisebb színpadok, sátrak magyar elõadói, zenészei is több ezres
közönséget vonzottak

Az Összmûvészeti Színpadon profi táncosok adtak ízelítõt tehetségükbõl. A Világfaluban a capoeira, a jóga, a
brazil szamba, a kubai salsa vagy az egyiptomi hastánc
alapjait lehetett elsajátítani

A Szépmûvészeti több kitelepült múzeumhoz hasonlóan aktuális kiállításokkal igyekezett felkelteni a látogatók érdeklõdését. Nem eredménytelenül

A Szigetrõl 314 külföldi médium tudósított, melynek
képviselõi 44 országból érkeztek a fesztiválra. A zárónap
után a bontás és takarítás körülbelül két hétig tartott,
jelenleg a kertészeti helyreállítási munkálatokat végzik
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tízezrek a Magyar
Dal Napján
A magyar dal ünneplése
hagyománnyá válhat, hiszen több tízezren voltak
kíváncsiak a nyolc órán
át tartó koncertre. A közönség ovációval fogadta a zenészeket és az ismerõs dalokat együtt
énekelték. Fellépett többek között Bródy János
és Szörényi Levente,
Presser Gábor és az
LGT, Zorán, Somló Tamás, Geszti Péter, a
Republic, a Csík Zenekar, a Quimby.
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Egy hét a szigeten

Angol, holland és francia Határérték alatt
rendõrök a fesztiválon
az éjszakai zaj

D

r. Markó Attila ezredes, a III. kerületi Rendõrkapitányság
vezetõje augusztus 18án köszönte meg annak
a két angol, két holland
és két francia rendõrnek,
illetve magyar kollégáiknak munkáját, akik
idén a Szigeten teljesítettek szolgálatot.
A külföldi rendõrök a
fesztivál ideje alatt közös járõrszolgálatot lát-

tak el a magyar kollégákkal, ezáltal segítve a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság munkáját. Az
együttmûködés a Sziget
Fesztivált egyre nagyobb számban látogató
angol, holland, valamint
francia állampolgárokkal történõ kommunikáció elõsegítését, a hatékony bûnmegelõzést és
bûnüldözést volt hivatott szolgálni.

A Sziget Fesztivál „nulladik” napján, Bús Balázs
polgármester és Gerendai
Károly, a Sziget Kft. vezetõje akusztikus szakértõvel
járta végig a kerület leginkább zajterhelésnek kitett
területeit. Az ellenõrzött
pontokon mindenütt a megszabott határérték alatt
maradt a zajkibocsátás.

S

zakemberek segítségével automata rend-

Talált tárgyak
osztálya
Kevesebb volt idén az elveszett tárgy mint tavaly,
és arányosan több került
vissza gazdájához. Tehát
egyértelmûen jó és hasznos ez a szolgáltatás, ami
már „beépült” a látogatók
tudatába, és gyakran
igénybe veszik. A Szigetlakók becsületességét jelzi, hogy adtak le pénztárcát 200 euróval, de akadt
olyan pénz is, ami csak a
pénzváltó bizonylatba volt
betekerve. Külföldi gazdája emellett még útlevelét is
elhagyta. Miután a talált
tárgyak osztályán nemcsak a passzportot, de a
pénzt is visszakapta, nem
jutott szóhoz az örömtõl.

MALÉV NEVET KAPTA
A KISCICA. Fehér kiscicát találtak, egy Malév-es
szatyorban. A macska a
Malév nevet kapta, újsütetû gazdája a Sziget végén hazavitte.

Nem volt akadály

A

mozgáskorlátozottak és látássérültek
elõtt is nyitva állt a fesztivál. A szervezõk gondoltak arra, hogy megkönnyítsék a szórakozást
számukra is: akadálymentes zuhanyzók és
mellékhelyiségek mellett a látássérültek ingyenes kísérõszolgálatot is

Kisebb sérülések
Az egészségügyi bázis
beszámolója szerint komolyabb problémák nélkül telt a Sziget. Ami
történt, az a szokásos:
lábsérülések, bokaficam, zúzódások, horzsolások. Viszont a korábbinál kevesebb fiatalt kellett ellátni azért,
mert többet ivott a kelleténél.

igénybe vehettek. A
Veled-Érted Egyesület
jóvoltából kétóránként
ingyenes buszjáratokat
is indítottak a mozgásukban korlátozottaknak
a Batthyány térrõl a Szigetre. Emellett a helyszínen kerekes széket is
biztosítottak az azt
igénylõknek.

Francia exminiszter is járt a Szigeten

Furcsa házasságok
A házasságkötõ sátorban naponta 300 frigy
született. Legaktívabbak
a francia szigetlakók voltak, akik külön ceremóniát is kerekítettek a házasságkötéshez. Egy
egóbajnok saját magát
vette el, egy édesszájú
pedig nutellájával kötött
házasságot.

szert állítottak be, mely
egy-egy területen az elõre
megadott értéken tartotta a
zajszintet. Amennyiben az
erõsítés túlvezérlésre tett
kísérletet észlelt, a berendezés lehalkította a rendszert. A Nánási út - Vitorla
utca keresztezõdésében
mért zajszint 46 decibel
volt. A területre 55 decibeles határérték érvényes.
Bús Balázs arra hívta
fel a figyelmet, hogy a
hallható zaj elsõsorban a
Sziget vendéglátóhelyeirõl terjed a kerület felé,
itt ugyanis nincsenek
hanglimiterek. Gerendai
Károly hozzátette: ahol
voltak készülékek, ott
képesek a közelükben lévõ kibocsátást mérni, így
a központból lehetett
utasítani a szabálysértõt
a hangerõ csökkentésére.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Ugrásra készen. Biztos alapokon…

Több politikus magánemberként járt a Szigeten. A
fesztivál egyre növekvõ nemzetközi ismertségét
mutatja, hogy nemcsak a magyar közélet képviselõi látogattak ki a rendezvényre. Kint jár például a
francia közélet egyik legmeghatározóbb és legnépszerûbb alakja, Jack Lang, egykori kultuszminiszter
is. Korábban részt vett az Európai Színházi Unió,
majd a Nancy World Theater Festival megalapításában, igazgatásában. Késõbb a National Chaillot
Theatert és a milánói Piccolo Teatrót is igazgatta.
Támogatásával jött létre a Zene Ünnepe, melyet
azóta számos országban rendeznek, nagy sikerrel.
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Pályázat

2008/17. szám

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Civil és Kisebbségi Bizottsága pályázatot hirdet
„Civil mûködési pályázat - 2008” címmel
1. A pályázat célja:
A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerõforrás tekintetében, melyek elõsegítik a szervezet fejlõdését, mûködését.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
mértéke: 1.800.000 Ft, a civil és kisebbségi bizottság 3/CKB/2008.(június 23.) sz. határozata alapján.
3. Pályázhatnak:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata illetékességi
területén bejegyzett és ott tényleges tevékenységet
folytató
• egyesületek;
• szövetségek;
• alapítványok (ide nem értve a közalapítványt);
• amelyeket a bíróság 2007. január 1. elõtt jogerõsen
nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve
az alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket
ténylegesen folytatják.
4. A pályázaton nem vehetnek részt:
• a pártok;
• a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezetek;
• a biztosító egyesületek;
• a közalapítványok;
• közhasznú társaságok, megszûnt, átalakult nonprofit betéti társaság és átalakult nonprofit gazdasági
társaság jogutódjai;
• azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt 3 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak
összegével nem, vagy nem szabályszerûen számoltak el.
• azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat
2008. évi költségvetési rendeletében nevesítve („soron”) részesülnek mûködési célú támogatásban.
5. A támogatás mértéke és az önrész:
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. Az
elnyerhetõ támogatási összeg maximum 120.000 Ft
lehet. Pályázati önrész nincs.

6. Nem támogatható:
• a határidõ után érkezett, vagy hiányosan benyújtott
pályázat (hiánypótlásra nincs lehetõség);
• amennyiben a szervezet több pályázatot nyújt be,
abban az esetben valamennyi pályázatot érvénytelennek tekintik.
7. A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2008. szeptember 1-je és
2008. december 31-e között elszámolt mûködési
költségeihez és ugyanezen idõszakban mûködéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott
vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ
költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak
végéig meg kell történnie.
8. Támogatható kiadások:
I. Anyagköltségek.
II. Igénybevett anyagjellegû szolgáltatások.
III. Személyi jellegû egyéb kifizetések.
IV. Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak.
9. Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett és lefûzött példányokban, egy db zárt borítékban vagy csomagban kell
benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” felirattal
kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell
elhelyezni.
Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati ûrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérik feltüntetni a „Civil mûködési pályázat - 2008”
címet.
Az ûrlap hozzáférhetõ:
• az önkormányzat internetes honlapján
(www.obuda.hu) vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál
utca 2.).
A pályázat kötelezõ mellékleteként kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
• a Fõvárosi Bíróság (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról;

• amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak
a 2007. évi közhasznúsági beszámolóját;
• az elõzõ évrõl szóló számviteli beszámolónak
egyszerû másolata (nem közhasznú szervezet esetében).
10. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest,
Harrer Pál utca 2.)
A beadás határideje: 2008. szeptember 15. 12 óráig.
11. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi
hasznosulása. (Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? Milyen közösségi szolgáltatást végez? stb.);
• A pályázó szervezet elõzõ évi aktivitása és 2008.
évi tervei. (Milyen sikeres programokat valósított
meg? stb.);
• Az esélyegyenlõség segítésének elve. (Milyen
hátránnyal küzdõ célcsoportot segít? stb.);
• A pályázó szervezet kerületi életében, fejlõdésében betöltött szerepe.
12. A pályázatról való döntés:
A pályázat támogatásáról a civil és kisebbségi bizottság véleménye alapján a képviselõ-testület dönt
2008. szeptember 24-én.
A nyertes pályázatok listája 2008. szeptember
25-tõl megtekinthetõ a www.obuda.hu honlapon. A pályázat eredményérõl minden pályázó
írásban kap értesítést legkésõbb a döntést követõ
15. napig.
13. A pályázatról további felvilágosítást ad:
Tófejy Éva, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Civil és Turisztikai Szolgáltató Irodájának csoportvezetõje (1033 Bp., Hídfõ utca 18.). E-mail:
tofejy.eva@obuda.hu, telefonszám: 437-8674.
14. A pályázati összeggel való elszámolás:
Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt, melyben részletesen szabályozza
a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.
Az elszámolási határidõ: 2009. január 31.

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és középfokú oktatási intézményekben
jól tanuló és jól sportoló diákok támogatására
A pályázat kiírója és bonyolítója: az ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Sport Közalapítvány, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
kiemelt támogatásával
A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a
diákokat, akik a tanulás és az egészséges életmód, sportolás összhangját kiemelkedõ módon
gyakorolják, így példaképekké válhatnak tanuló társaik számára, ösztönözve õket hasonló célok elérésére.
Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki 7., 8., 9.,
10., 11., 12. osztályba beiratkozott a III. kerület
oktatási intézményeibe; * a 2007-2008. tanévben tanulmányi eredménye eléri a 4.00 átlagot,
vagy a fölötti; * III. kerületi alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanul, és a III. kerület
lakosa; * 2007. szeptember 1. - 2008. augusztus
31. közötti idõben rendszeres sportolás mellett
elért sporteredménnyel rendelkezik.
a. Értékelhetõ sportversenyen elért sportered-

mény: korosztályos világ- és Európa-bajnokság; országos korosztályos bajnokság; diákolimpiai bajnokság; Budapest bajnokság; kerületi bajnokság.
b. Az a) pontban felsorolt versenyeken elért
1-6. helyezés közül a legjobb eredményt veszik
figyelembe.
c. Az alábbi 10 sportágat a pályázat elbírálásának sporteredmény értékelése vonatkozásában dupla értékkel veszik figyelembe.
d. Jelzett sportágak egyéni sportágak közül:
atlétika; cselgáncs; kajak-kenu; ökölvívás; ritmikus gimnasztika; úszás; vívás.
e. Csapat sportágak közül: kosárlabda; labdarúgás; röplabda
Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 10
hónap figyelembevételével 5.000 Ft fõ/hó értékben nyerhetõ el (összértékben 50.000 Ft/fõ).
Pályázati támogatást elnyerhetõk száma: minimum 30 fõ.
A pályázatot évenként ismételten kiírják.

A pályázati támogatás idõpontja: 2008. szeptember 1. - 2009. június 30. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. szeptember 12.
A pályázatot az oktatási intézmények részére
2008. szeptember 1-ig megküldött pályázati lap
kitöltésével (a lap az értékelési számítási módot
is tartalmazza) és az azon megjelöltek aláírásával kell igazoltan megküldeni 2 példányban az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Sport
Közalapítványához: 1037 Budapest, Rádl
árok utca 1.
A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapítvány a döntésrõl írásban értesíti a pályázót az érintett oktatási intézményen keresztül.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ: Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány titkárától, telefonon a 388-9770-es számon.
Az ÓBSK Kuratóriuma

obuda_17.qxd

8/28/2008

2:49 PM

Page 9

2008/17. szám

9

Egészségügy

Mágnesterápiával gyógyító eszközök
Az augusztus 1-jei számban megjelent mágnes kezelésekrõl szóló cikkünk
kapcsán nagy érdeklõdést
tapasztaltunk, és bizonyos
félreértést is a terápiákról, valamint annak elérhetõségérõl az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht- ban. Ezúton szeretnénk rövid tájékoztatást adni a mágnes
kezelések biológiai hatásáról, az intézetünkben alkalmazott kezelésekrõl,
azok elérhetõségérõl.

A mágnesseség
biológiai hatása
A biológiai kutatások
igazolták, hogy szervezetünk harmonikus mûködéséhez szükség van
meghatározott,
igen
gyenge elektromágneses
mezõ jelenlétére.
Ûrutazásoknál kiderült, hogy az ûrben eltöltött hosszabb idõ kalciumveszteséget és izomgörcsöket okoz. Ez a
friss felfedezés azonban
az ûrsikló program

jövõjét fenyegette. A
NASA tudósai hihetetlen tempóban kutatták
ennek okát, majd teljesen váratlan megoldásra
leltek. Azt találták, hogy
a Föld mágneses mezejének elhagyása következtében az ûrhajósok
teste rosszabbul és kisebb hatékonysággal
kezdett mûködni. Válaszul mágneseket helyeztek el az ûrruhákban és
az ûrhajókban.
A mágnesességet már
az õsi kultúrák (görög,
római, egyiptomi, közép-amerikai) orvostudománya is használta.
Napjainkban a Földnek,
ennek az „óriás mágnesnek” északi és déli pólusa közötti mágneses ereje csökkenõben van. Ez
hatással van a földi életre is. Az ember még tetézi a problémát azzal,
hogy természetellenes
életmódot alakít ki:
például betonrengetegben lakik, sokféle,
egészségre
ártalmas

Kék Pont Drogambulancia Békásmegyeren
Szerhasználat nélkül élni
Minden hétköznap 10-tõl 18 óráig várjuk mindazokat, akik a droghasználattal kapcsolatban szeretnének hiteles információkat kérni, illetve azokat a szenvedélybetegeket, akik életében gonddá vált a szerhasználat, és ezzel kapcsolatban szeretnének bármiféle segítséget kapni. Programunkba bárki, bármiféle konkrét cél nélkül is bekapcsolódhat, gyors és
egyszerû segítséget igénylõ problémákkal is.
Szolgáltatásaink: szociális munka; egyéni esetkezelés; szociális ügyintézés; pszichiátriai segítségnyújtás; gyógyszeres kezelés, pszichológiai és
életvezetési tanácsadás; konzultáció (egyéni és
családi); ambuláns rehabilitáció; jogsegélyszolgálat; józanságmegtartó csoport; hozzátartozói csoport (keddenként 18 órától). (Cím: Lukács György
utca 3. Tel.: 454-0876, e-mail: kekpont@obudapgh.t-online.hu
Pászli Lívia
koordinátor

elektromágneses hatásnak teszi ki magát (tv,
számítógép
monitor,
mobiltelefon, stb.), és
kevés idõt tölt a természetben.
A mágnesterápia kutatásával napjainkban is
több ország tudományos
kutatói és orvosai dolgoznak, annak érdekében, hogy a pulzáló
mágneses terekkel történõ gyógyítás és rehabilitáció már feltárt hatásmechanizmusát további
kutatási eredményekkel
kiegészítsék, pontosítsák.

Az optimális
mágnesmezõ
Javítja a sejtek potenciálját. Fokozza a vörösvértestek oxigén-szállító
kapacitását. Emeli a
szervek oxigén ellátottságát, így azok funkciója javul.
A pulzáló mágnesmezõ, nem specifikusan
hat egy-egy betegségre,
hanem az egész szervezetre - a sejtek energia
ellátásán keresztül - fejt
ki általános, bio-stimuláló hatást.
Az, hogy erre milyen
válasszal reagál a szervezet, ez kortól, egyéntõl, állapottól, ionoktól,
elõzetes folyadék felvételtõl, a szervezet vitamin ellátottságától és
egyéb kondícióktól is
függ.
Ezért látunk olyan
sokféle pozitív választ
ezen új, ártalmatlan
módszer alkalmazásánál.
Mágnes terápia kiemelkedõ indikációs
területei számos más
indikáció mellett:
Betegségek megelõzése: izületi- és izomfájdalmak, érszûkület, immunerõsítés, csont- és

sebgyógyulás, vérnyomásproblémák, fejfájás,
migrén, lábszárfekély,
asztma, allergia, depresszió, csontritkulás,
anyagcserezavar, általános regeneráció, alvási
zavarok, stressz, fizikai
és szellemi teljesítménynövelés.
Ellenjavallatok:
szívmûködés elégtelensége, gyakori angina,
terhesség, lázas állapot,
máj, vese mûködési
elégtelensége, haemorrhagiás folyamat, endokrin megbetegedés,
tbc, malignus tumor,
pacemaker.
A kezelési módszereket tekintve számos
különbözõ és egyaránt
jó hatású módszer és
eszköz ismeretes.
Rendelõintézetünkben a fizikotherapias
részlegen többféle mágneses kezelési lehetõség
van. A LenyoTM készülékcsaládot, a pulsotron mágnesestér
kezelést, a Bódy-féle
valamint a Bemmerféle mágneses matrackezeléseket lehet igénybe venni.
Mivel a kezeléseknek
szinte minden szakterületen számtalan indikációja van, mindig az
adott szakterület orvosa dönti el és javasolja a
betegnek, kiegészítõ terápiaként a mágneses
kezelést.
A kezelésekre csak
szakorvosi beutalóval
lehet jelentkezni és a
fizikotherápias részlegen idõpontot kérni.
A rendelõintézet célja
a meglévõ profilok tevékenységeinek jobbítása,
a fizikoterápiás tevékenységek kibõvítése az
ambuláns tevékenység
terén.
Vörös Éva

Beutalóval speciális
rendelésre
A nagy érdeklõdésre való
tekintettel felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy dr.
Perényi József ideggyógyász fõorvos ENG és EMG
speciális rendelése beutalóköteles. A rendelés
helyszíne: Vörösvári úti
rendelõintézet (Vörösvári
út 88-96.) II. emeleti neurológia osztálya, 217-es
szoba. Bejelentkezni a
rendelõintézet 388-8384es beteg-elõjegyzési számán lehet.

Egynapos sebészet
Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. felhívja az olvasók figyelmét, hogy az egynapos sebészeti eljárásról
érdeklõdni lehet telefonon
a 388-9180-as telefonszámon, személyesen rendelési idõben az érintett
szakrendelésen, illetve az
egynapos@obudairen
delok.hu e-mail-címen.

Cukorbetegek klubja
a Margitban
Az Óbudai Cukorbetegek
Klubja minden hónap
második keddjén (szeptember 9-én) 16 órakor
tartja klubdélutánját a
Margit kórház fõépületének elsõ emeletén, a
tárgyalóteremben. (Cím:
Bécsi út 132.)

Természetgyógyász
fórum a BKH-ban
Elõzetes: minden hónap
utolsó keddjén, 18 órától
természetgyógyászok tartanak fórumot a Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). A „Félelmek,
fóbiák, szorongások” címû
elõadásra szeptember
30-án várják az érdeklõdõket. (A belépés ingyenes.Cím:Csobánka tér 5.)

Októbertõl San Marco
Szabadegyetem
Az óbudai San Marco
Szabadegyetemen nyári szünetet tartanak, a
legközelebbi program
októberben lesz. (A korábbi elõadások elérhetõk a www.cseppek.hu
weboldalon.)
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Pályázat

2008/17. szám

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ lakások szociális alapú bérbeadására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultságnál az egy fõre jutó havi nettó jövedelem a bérbeadást megelõzõen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
Pályázati úton bérbe adandó lakások:
1.

Lukács György u. (IV. em., lift nincs).
73 m2, 3 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 18.138 Ft.

2.

Pablo Neruda u. (III. em., lift nincs).
73 m2, 3 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 18.138 Ft.

3.

Margitliget u.(XIII. em., liftes).
52 m2, 1,5 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 13.413 Ft.

4.

Lukács György u. (IV. em., lift nincs).
36 m2, 1 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 9.813 Ft.

5.

Margitliget u. (II. em., liftes).
32 m2, 1 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 8.913 Ft.

6.

Margitliget u. (X. em., liftes).
32 m2, 1 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 8.913 Ft.

7.

Pacsirtamezõ u. (I. em., lift nincs).
35 m2, 1 szoba komfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 8.657 Ft.

8.

Szentendrei út (XIV. em., liftes).
31 m2, 1 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 8.688 Ft.

A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos
ármegállapításai alapján módosulhatnak.
A pályázat benyújtásának feltételei a III. kerület Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.),
továbbá a CELER Kft. központjában (Bp., III Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2008. szeptember 1-jétõl az ügyfélszolgálati irodában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 19-én 12 óráig.
Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.
A pályázat eredményét 2008. október 9-én függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. központjában.
CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultságnál az egy fõre jutó havi nettó jövedelem a bérbeadást megelõzõen nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
Pályázati úton bérbe adandó lakások:
1.

Boglya u. (I. em., lift nincs).
73 m2, 1+3 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 18.138 Ft.
Helyreállítás költsége: 900.000 Ft.

2.

Kaszásdûlõ u. (IX.em., liftes).
51 m2, 2 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 13.188 Ft.
Helyreállítás költsége: 1.100.000 Ft.

3.

Végvár u. (IV. em., lift nincs).
52 m2, 1,5 szoba komfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 19.381 Ft.
Helyreállítás költsége:900.000 Ft.

4.

Pacsirtamezõ u. (I. em., lift nincs).
31 m2, 1 szoba komfort nélküli.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 16.005 Ft.
Helyreállítás költsége: 700.000 Ft.

A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos
ármegállapításai alapján módosulhatnak. A pályázat benyújtásának feltételei a III. kerület Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.), továbbá a CELER Kft. központjában (Bp., III Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A
pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2008. szeptember 1-jétõl az ügyfélszolgálati irodában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 19-én 12 óráig. Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája. A
pályázat eredményét 2008. október 9-én függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. központjában.
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben

ÓBUDAI SZIRÉNA

Közlekedni márpedig muszáj,
de nem mindegy, hogyan!
Indulhatunk? - kérdezi a sofõr az utasokat indulás elõtt. Ugye ismerõs? Biztos vagyok benne,
hogy már számtalanszor hallotta, vagy feltette maga is ezt a kérdést. De biztos, hogy az utasoktól kell érdeklõdni, hogy minden feltétel adott-e egy hosszú utazásra? Vagy a fenti kérdés csak
egy önigazolásra, önnyugtatásra alkalmas frázis, melyet költõi kérdésként tesznek fel a gépjármûvezetõk? Remélhetõleg nem így van, hiszen az indulás csak az utazás kezdete, melyet mindenkor biztonságos, a szabályokat betartó, etikus közlekedésnek kell követnie és mindenki számára megnyugtató érkezéssel kell zárulnia. Ez a rendõrség egyik legfõbb célkitûzése is.

A közlekedés
etikája
A biztonságos közlekedés mindannyiunk számára fontos, ám abban is
szerepe van mindenkinek, hogy mennyire biztonságosak az útjaink.
Sajnálatos tény, hogy a
legtöbb baleset elsõdleges oka a közlekedõk
helytelen magatartása: a
gyorshajtás, irányváltoztatás, haladás és kanyarodás szabályainak megsér-

tése, az elsõbbség meg
nem adása, a szeszesital
vagy drogfogyasztás, stb.
A halálos kimenetelû balesetek legfontosabb rizikófaktorai: a fáradtság
miatti figyelmetlenség
vagy az elalvás, a biztonsági öv vagy egyéb biztonsági
felszerelések
(például gyerekülés, bukósisak, csomagrögzítõ
háló, láthatósági mellény) használatának elhanyagolása, stb.

Az utakon, az utcán való helyes viselkedést leggyakrabban a józan ész
diktálja. Mindegy, hogy
szabály, törvény vagy
közmegegyezés hatására,
a közösségi, felelõs gondolkodás, a türelmesség,
a figyelmesség és az udvariasság
mindenkire
nézve kötelezõ. Ha ezt a
magától értetõdõ viselkedést minden közlekedõ
betartaná, akkor azok a
közúti közlekedést érintõ

szankciók, amelyeket
idén vezettünk be, már
nem is lennének olyan
szigorúak, mint ahogyan
azt ma sokan gondolják...
(Következõ lapszámainkban részletekben közöljük, folytatjuk dr.
Bencze József rendõr altábornagy,
országos
rendõrfõkapitány írását a szerk.)

A Sziget bûnügyi mérlege

Kevesebb bûneset

A

16. Sziget Fesztiválon - hasonlóan
az elõzõ évekhez - több
százezer látogató érkezett hazánkból és külföldrõl egyaránt. A rendezvényt mintegy 800
rendõr biztosította. A
III. kerületi kapitányság
munkatársai 24 órában
álltak rendelkezésre a
szigeti rendõrõrsön. Három ország, két-két
rendõrével képviseltette
magát a szigeten. Francia, holland és brit rendõrök segítették magyar
kollégáikat.
***
A sátrakból tavaly
169-szer, idén 149-szer
„tûnt el” értéktárgy. A
gépkocsilopások száma
a múlt évben 30, most
csupán 12 volt. Gépjármûveket tavaly 74 alkalommal, idén jelentõsen
kevesebbszer, 17-szer
törtek fel a bûnelkövetõk. Zseblopást 2007-

ben 59-en, 2008-ban 45en követtek el. Kábítószerrel való visszaélés
miatt a múlt évben 18,
míg idén 21 embert fogtak el a rendõrök. A bûncselekmények száma
összességében a tavalyi
345-rõl 276-ra csökkent.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Idén már a közterületesek is „bevetették” magukat

Eredményes együttmûködés a rendõrökkel
Közel 1200 esetben kellett
intézkedniük a szabálysértõkkel szemben a III. kerületi
Közterület-felügyelet
munkatársainak - tudtuk
meg Berényi Attila igazgatótól. Legtöbbször a szabálytalanul parkoló autósokkal
szemben léptek fel.

A

felügyelõk a III. kerületi rendõrökkel
közösen járták a közterületeket, elsõsorban a Khídnál, a Jégtörõ utcánál,

Kaszásdûlõn és a Szentendrei úti Kövi Szûz Mária templom környékén
végeztek fokozott ellenõrzést. Tizennégy közterületes 7-tõl 24 óráig járõrözött. Összesen közel
1200 esetben intézkedtek,
melybõl valamivel több,
mint 400 külföldi és 700
magyar rendszámú, szabálytalanul, többnyire
zöldfelületen parkoló autó tulajdonosa ellen indítottak eljárást. Munkájuk-

nak köszönhetõen a rendõrök minden eddiginél
jobban tudtak koncentrálni a bûnmegelõzésre.
A helyi rendõrség és a
közterület-felügyelet
együttmûködését egyaránt kiemelten eredményesnek tartotta Berényi
Attila és dr. Markó Attila,
a III. kerületi Rendõrkapitányság vezetõje is. Tapasztalataikat összegezve
jövõre még hatékonyabb
fellépést ígértek.

Rendszámrazzia
Budapesten egy hónapon keresztül rendszámrazziát tart a rendõrség. Motoros rendõrök figyelik a rendszám nélkül közlekedõ
autósokat, motorosokat, illetve azokat a motorkerékpárosokat, akik
felhajtott rendszámmal
járnak. Emellett, a közlekedési
hatósággal
együttmûködve, a motorok zajkibocsátását is
mérik. Ha egy autón
nem látszik a rendszámtábla az szabálysértésnek, motor esetén bûncselekménynek
számít. A helyszínen
20-30 ezer forintos bírságot szabhatnak ki a
rendõrök.

Arany nyakláncra
fájt a foga
A III. kerületi Rendõrkapitányság õrizetbe vétele mellett eljárást indított K. M. 25 éves férfi
ellen, aki augusztus 14én 14 óra körül a Szentendrei úton bántalmazott egy nõt, majd tõle
két arany nyakláncot kísérelt meg eltulajdonítani. A sértett segítségére sietõ állampolgárok a gyanúsítottat a
rendõrök kiérkezéséig a
helyszínen visszatartották.

Hol jelenthetõk be a
közvilágítási hibák?
A 238-3838-as vagy a
289-4070-es (munkaidõben), illetve a 06-4038-38-38-as helyi tarifával hívható telefonszámon és a bdk@bdk.hu
email címen jelenthetõk
be a közvilágítási hibák.

Békásmegyeri
rendõrõrs
A Medgyessy Ferenc utca 4. szám alatti békásmegyeri rendõrõrs telefonszáma: 243-2511.
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Felfedezõ utak a III. kerületben
- avagy ismerjük meg értékeinket -

Schmidt Motor Péter
„Retropasszív gépterem” címû kiállítását
szeptember 7-ig láthatják a Budapest Galéria
Kiállítóházában (Lajos
utca 158.) A tárlaton az
alkotó saját informatikai
elméletének paródiáját
mutatja be a mûveken
keresztül, illetve más informatikusok és számítógépes mûvészek attitûdjeinek kritikáját.

Képek a Symbolban
Szabadi Katalin festõmûvész alkotásai szeptember 8-ig, naponta
12-tõl 19 óráig láthatók
a Symbol Art Galériában. (Cím: Bécsi út 56.)

Magyar nóta a Krúdy
Kör „terítékén”
A Szegedi Magyarnótaszerzõk és -énekesek
Dél-magyarországi
Egyesülete szeptember
11-én 17 órakor kezdõdõ vendégszereplésére
invitálja az érdeklõdõket
a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör a Kéhli vendéglõ
Krúdy Szalonjába. A
vendégeket lovag dr.
Majzik István mutatja be.
Házigazda: Kanizsa József és Zászlós Levente.
(A Krúdy vendéglõ címe:
Mókus utca 22.)

A varrás éve
„Lánc, lánc, eszterlánc
...(I.) - A kézi varrás
eszközei” címmel látható december 31-ig Tóth
György magángyûjtõ kiállítása a Textil- és Textilruházati Ipartörténeti
Múzeumban, a Lajos
utca 138. szám alatt.
(Nyitva tartás: hétfõtõl
csütörtökig 9-tõl 16,
pénteken és szombaton
9-tõl 14 óráig. Vasárnap
zárva tartanak.)

A BKH új honlap címe
A Békásmegyeri Közösségi Ház honlap címe megváltozott. Új címük: www.bekasmegye
rikozossegihaz.hu

Idõutazás a középkori Óbudán
Szûkebb pátriánk múltjából elsõsorban a római kori emlékek (Aquincum) maradtak fenn az
utókor számára. S bár Óbuda - eredetileg Buda - a középkorban kiemelkedõ szerepet töltött be az ország életében - fejedelmi, királyi majd királynéi központ volt -, a díszes templomokat, házakat, palotákat elsodorták a történelem viharos évszázadai. Ha az Árpád híd
budai hídfõjének két oldalán járunk, elmondhatjuk, hogy a legtöbb helyen középkori romok felett sétálunk. Az egykori rév és a mellette kialakított kikötõ (az Árpád híd déli oldalán) fontos részét képezte az egykori „civitas”-nak. Körülötte alakult ki a város.

A

mai Fõ téren volt az
egykori királyi székhely egyházi központja, a
budai káptalan, mely igen
nagy jelentõséggel bírt az
ország egyházi intézményei között. Itt állt a XIXII. században épült Szent
Péter templom, melyet valószínûleg Szent István
alapított, építését a Képes
Krónika is leírja. Mellette
volt a préposti palota, a kanonoki házak, lakó- és
raktárépületek.
APéter templom mellett
állt egykor a Nagy Lajos
és édesanyja, Erzsébet királyné által alapított gótikus Szûz Mária templom,
melynek pompájáról maga Ransanus, a Mátyás udvarát 1475-1478 között
megjárt itáliai püspök is
elragadtatással írt. A templom alapfalainak egy része
ma az Óbudai Múzeumban és az Új Sipos Halászkert pincéjében látható.
Ugyancsak a Fõ téren
állt a Zsigmond király által 1410-ben alapított
egyetem, melynek helyén
a mai Óbudai Gimnázium található.
Meg kell említenünk
még a XIII. századi ferences templomot és ko-

lostort, maradványait a
mai Vöröskereszt utcában tárták fel.
Az Árpád híd budai
hídfõjének másik oldalán
helyezkedett el a város világi központja.

deák XVI. századi lakóháza, melyben ma a Budapest Galéria mûködik.
A XIII. században épült
Szent Margit kápolna
alapfalának részlete a barokk Szent Péter és Pál

„ó-budai”, XIII. századi
eredetû királyi, késõbb királynéi vár részleteit. Ez
egy kettõs várfallal körülvett árokkal határolt várkastély lehetett, Erzsébet
királyné kedvelt tartózkodási helye volt.
Végül, de nem utolsósorban ejtsünk néhány
szót az Erzsébet királyné
által 1334-ben alapított
klarissza kolostorról és
templomról. A templom
déli oldalán állt egykor a
Krisztus Teste kápolna,
ahol 1380-ban eltemették
az apácák között gyakran
tartózkodó királynét. Akorabeli leírások szerint csodálatos szépségû lehetett a
kolostor, mely a fõúri leánynevelés központjává
(is) vált: nemcsak egyházi
kincseket, de nemesi hölgyek ékszereit is õrizték
itt. A klarissza épületegyüttes maradványait ma
a Mókus utcai iskola udvarán láthatjuk.
Ízelítõnek ennyit…
Az érdeklõdõk számára
az Óbuda középkori helyszíneit bemutató sétát
szervez az Óbudai Múzeum, a Kulturális Örökség
Napjainak
keretében,
szeptember 20-án (szombaton). Találkozó: 15 óra-

Klarissza templom és kolostor

A mai Lajos utca 158160. és 163. számú házak
helyén volt a középkori piactér (elsõ említése 1212bõl származik). Körülötte
álltak a város elõkelõinek
házai. A piactér északnyugati sarkán még ma is
áll a középkori Óbuda legrégebbi épülete: Ferenc

Fõplébániatemplom déli
falánál került elõ. Feltételezhetõen ebben a kápolnában temették el Mátyás
itáliai történetíróját, az
Óbudán elhunyt Bonfinit.
A mai református templom és parókia területén illetve környékén (Kálvin
köz 2-3-4.) találták meg az

kor, az Óbudai Múzeum
bejárata elõtt (a Zichykastély udvarán).
A rendezvényt ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata támogatja.
Benyóné
Dr. Mojzsis Dóra
régész, muzeológus
Óbudai Múzeum
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Óbudai Nyár 2008

Vonósok, fúvósok, kórusok
Még két egymást követõ
szombat estén várják az
Óbudai Nyár közönségét
és a komolyzenét kedvelõket az Óbudai Szent Péter
és Pál Fõplébánia-templomban. Az Óbudai Kamarakórus és a Budapesti
Vonósok, majd az Albert
Schweitzer Kamarazenekar koncertezik.

A

hagyományokhoz
híven idén is a kiváló akusztikájú barokk
épület, az Óbudai Szent
Péter és Pál Fõplébániatemplom ad otthont a
kulturális eseménysorozat hátralévõ két komolyzenei hangversenyének. Az Óbudai Kamarakórus és a Budapest
Vonósok olasz reneszánsz egyházi és világi
kórusmûvekbõl összeállított mûsora szeptem-

ber 6-án hallható Király
Judit szopránszólójával,
Erdõs Ákos vezényletével. Az est mûvészeti
vezetõje: Botvay Károly.
Hangversenymester:
Bánfalvi Béla. A repertoárban
Giovanni
Pierluigi da Palestrina:
Laetus Hyperboream és
I vaghi fiori; Antonio
Lotti: Crucifixus (a 6
voci); Giovanni Battista
Mosto: Dolce cantava és
Ameni praticelli; Andrea Gabrieli: Voi ch’ascoltate; Claudio Monteverdi: lo mi son
giovinetta valamint Vivaldi: Introduzione e
Gloria szerepelnek.
Az utolsó hangversenyt szeptember 13-án
a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom zenekara, az Óbudai Albert
Schweitzer Kamaraze-

nekar Haydn-Mozart estje zárja. Közremûködik:
Pápista Andrea fuvolán.
Vezényel:
Kenessey
László. Az esten Mozart:
Serenata notturna és Gdúr fuvolaversenye, valamint Haydn: Óraszimfóniája csendül.
(A koncertek 20 órakor
kezdõdnek. Cím: Lajos
utca 168 Jegyek 1500 forintért kaphatók az Óbudai Társaskörben, a Kiskorona utca 7. szám
alatt. Telefonszám: 2500288; web: www.obu
daitarsaskor.hu Az Óbudai Nyár programjairól a
06-20-926-5179-es telefonszámon, illetve a
www.obudainyar.hu
internetes oldalon kérhetõ-található bõvebb felvilágosítás.)
Összeállította:
Szeberényi Csilla

Rómaiak szépségápolása

Mûvészeti fesztivál
idõseknek
Az Óbudai Gondozási Központ szeptemberben ismét
meghirdeti a III. kerületben élõ nyugdíjasoknak
rendezett mûvészeti fesztivált.

V

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Csont hajtû és elefántcsont kétsoros fésû, középsõ sávjában eredetileg áttört felirattal

I

dõszaki kiállítások az
Aquincumi Múzeumban: „Venus és Hygienia
birodalma - Szépségápolás

a római korban” címmel
október 31-ig. * „Van új a
föld alatt...” címmel válogatás a 2007. év legszebb

ásatási leleteibõl szintén
október 31-ig. (Tel.: 2501650, 430-1081, aquincum@aquincum.hu)

árják azok jelentkezését, akik mûvészeti produkcióval
vagy alkotással (például
vers, próza, ének, tánc,
kézmûves alkotások,
stb.) szívesen bemutatkoznának a közönség
elõtt.
Nevezési határidõ:
szeptember 15-e.
Az írásban benyújtott
nevezéseknek
tartalmazniuk kell a jelentkezõ nevét, címét, telefon-

GYARAPÍTANÁK GYÛJTEMÉNYÜKET. A megújult Óbudai Múzeum és Könyvtár gyûjteményi anyagának gyarapításához és új állandó kiállításaihoz keresi Óbuda, Csillaghegy, Békásmegyer területérõl a két világháború közötti idõszak, az 1960-as, 1980-as évek, valamint az óbudai ipar történetének tárgyi emlékeit, eredeti dokumentumait. * Az intézmény
múzeumi fotótára gyarapításához várja azokat az eredeti fotográfiákat, melyek az 1970-es
évek elõtt készültek Óbudán, Csillaghegyen és Békásmegyeren. A felajánlott fényképeket,
tárgyakat állományba veszik, kiállításokon való bemutatás esetén az adományozó nevét feltüntetik. (Érdeklõdni az Óbudai Múzeum és Könyvtár 250-1020-as telefonszámán lehet.)

számát; azt, hogy milyen produkcióval lép
fel; a mû címét és szerzõjét; zenei produkció
esetén szükség szerint
kottát a zongora kísérethez; kézmûves alkotásoknál a kiállítandó mûvek (maximum 3) darabszámát, méretét.
(Nevezés helye: Óbudai Gondozási Központ,
1036 Budapest, Kiskorona utca 3. Nyitva: hétfõtõl péntekig 9-tõl 14
óráig.)

Tájak, Korok, Múzeumok Óbudai Klubja
Kirándulásokat, kulturális és szabadidõs programokat kínál havi rendszerességgel az Óbudai Kulturális Központban mûködõ Tájak, Korok, Múzeumok Óbudai Klubja. (Bõvebb információt dr. Tóth József klubvezetõ
ad a 355-9830-as telefonszámon.)
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Önkormányzati képviselõk fogadóórái

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái
Körzet

Képviselõ

Idõpont és helyszín

1

Fejes István

minden páros hét keddjén 17 és 19 óra között a Tímár utcai Általános Iskolában

2

Laczkó Szilvia

minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)

3

Désiné Németh Éva

minden hónap utolsó keddjén 17 és 18 óra között a Szõlõ utca 5 -11. szám alatti általános iskolában

7

Csikósné Mányi Júlia

minden hónap elsõ csütörtökén 17 és 18 óra között a Szellõ utcai iskolában (Szellõ utca 9-11.)

9

Menczer Erzsébet

minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18.30 óráig az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

10

ifj.Sáringer Kálmán

minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 18 óráig a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.)

11

Debreczeny István

minden hónap második csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.)

12.

Pauli Antal

minden hónap elsõ csütörtökén 14 órától a képviselõi irodában (Fõ tér 2.), a 240-3152-es telefonszámon történõ egyeztetés alapján

14

Török Ferenc

minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig a Keve utca 41. szám alatti általános iskolában

15

Tolnai Zoltán

minden hónap utolsó csütörtökén 15-tól 18 óráig a TIC áruház II.emeletén (Mátyás király út 24.)

16

Kelemen Viktória

minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

18

Kemény Krisztina

minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

20

Laukonidesz Lilla

minden hónap elsõ csütörtökén 18-tól 19 óráig a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában (Medgyessy F. u.2-4.)

listás

Bulla György

minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között a Meggyfa utca 29. szám alatt (ingatlaniroda)

listás

Dr. Horváth Csaba

minden hónap harmadik keddjén 17-tõl 18 óráig a Fidesz békásmegyeri irodájában (Hímzõ utca 1.)

MSZDP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk.
alpolgármester
listás
5
6
13
19
listás
listás
listás
frakcióvezetõ
listás

Név
Szabó Magdolna

Idõpont
minden hónap elsõ hétfõ 15-18 óra
bejelentkezés alapján, tel.: 437-8583
Dr. Petõ György minden hónap elsõ kedd 17-18 óra
Merkl Gábor
minden hónap utolsó szerda 18-19 óra
Márkus András
minden hónap utolsó
csütörtök 16-18 óra
Mészáros György minden hónap második szerda 16-17 óra
Szabó Magdolna minden hónap utolsó
csütörtök 17-18 óra
Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra
Kurtán Pál
minden hónap harmadik szerda 18-19 óra
Mihalik Zoltán
minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra
Pataki Márton

minden hónap elsõ kedd 17-18 óra

Helyszín
Polgármesteri Hivatal

Cím
Fõ tér 3. II. emelet 36.

bizottsági iroda
Fõ tér 2. bizottsági iroda
Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.
Kerék Általános Iskola
Kerék utca 20.
és Gimnázium
Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
Medgyessy Ferenc
Medgyessy F. utca 2-4.
Általános Iskola
Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
bizottsági iroda

Fõ tér 2. bizottsági iroda

MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk.
4
frakcióvezetõ
8

Név
Idõpont
Bihary Gábor minden hónap elsõ kedd 17-18 óra
Rácz Béla

minden hónap elsõ kedd 17-18 óra

17
21

Pauza Balázs
Kiss László

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra
minden hónap elsõ szerda 17-18 óra

Helyszín
Óbudai Kulturális Központ

Dr. Szent-Györgyi Albert
Szérûskert utca 40.
Általános Iskola
Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.

Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ

Körzet

Cím
San Marco utca 81.

Téma

Hely

Idõpont: 17-18 óra

Dr. Badacsonyi Szabolcs listás

egészségügy

Tímár u. 2.

minden hónap 1. szerda

Páll Attila

listás

tulajdonosi kérdések, építés

Tímár u. 2.

minden hónap 2. csütörtök

Hoffman Iván

listás

oktatás

Tímár u. 2.

minden hónap 3. csütörtök

Kozma János önkormányzati képviselõ
(Óbudáért-Békásmegyerért-Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2. szám
alatti képviselõi irodában. Elõzetes idõpont-egyeztetéssel. Telefonon: 06-30326-9606, vagy e-mailen: obudabekasert
@freemail.hu. Utóbbin lehet hiteles névtelen bejelentéseket is tenni, kivizsgáljuk!
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Iskoláink – Oktatás

Emelkedõ árak, stagnáló bérek és támogatások

Középiskolába
készülõk figyelmébe

Közel egy fél fizetésbe kerül a tanévkezdés

A Thalész-Kör felvételire elõkészítõ tanfolyamot szervez 4-6-8 osztályos középiskolába
pályázó általános iskolásoknak szeptembertõl, folyamatos bekapcsolódási lehetõséggel
(maximum 3 fõs). Az
elõkészítõkrõl részletes
tájékoztatást
adnak
szeptember 3-án, 10én, 17-én, 24-én és október 1-jén 18-tól 19
óráig az Óbudai Kulturális Központban. (Cím:
San Marco utca 81. Jelentkezés az 5 alkalom
bármelyikén személyesen, vagy telefonon. A
késõbbiek folyamán a
még szabad helyekre
csak telefonon: 06-20946-2027.)

40-60 ezer forintba kerül
gyermekenként a tanévkezdés. A szülõk egyre nehezebben tudják kigazdálkodni az iskolakezdéshez szükséges pénzt, mivel az árak
emelkednek, a fizetések és
a támogatások azonban nem
követik ennek mértékét.

Tankönyvárak
A tavalyi árakhoz képest átlagosan 6,5 százalékkal emelkednek a tankönyvárak. Ezek alapján
az alsó tagozaton 5 ezer
325 és 10 ezer 650 forint
körül mozog a tankönyvcsomagok ára. Felsõ tagozaton 10 ezer 450, míg a
középiskolában 10 ezer
295 és 24 ezer 495 forint
között kell fizetni összesen a könyvekért. Van
azonban olyan középiskolai kiadvány is, mely önmagában húszezer forint.

Füzetek, írószerszámok
Füzetcsomagot évek
óta nem készítenek a papírüzletek. Az írólapok,
rajzlapok és füzetek átlagára évfolyamonként körülbelül 3 ezer forint. Iskolatáskát még csak-csak
kapni 5-8 ezer forint körül, de mint mindenben,
ebben is határ a csillagos

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában - a hagyományoknak megfelelõen - augusztus 26-tól 28-ig Gólyatábort szerveztek a leendõ elsõ osztályosoknak

ég. Kisméretû tolltartóra 920, a tornacipó és a tor- lákban vagy jobb minõsé1000 forint alatt is buk- nadressz darabonként 2 gû darabok vásárlása esekanhatunk - kérdés med- ezer 500 forinttól vásárol- tén ez az összeg akár a 60
dig tart? Golyóstollat 81, ható.
ezer forintot is elérheti gyekörzõt legolcsóbban 400
Az összes költséget rekenként. És akkor még
forintért vehetünk, de összeadva átlagosan 40 íróasztalt, széket, hovatoutóbbi készletben már ezer forintba kerül az isko- vább számítógépet még
3200 forintba kerül. Hat- lakezdés, de a középisko- nem is vettek a szülõk.
darabos filctollkészlethez 220 forinttól,
színesceruza-készlethez minimális
Új intézményt, „óvoda-böláron - és feltételezÚjdonság egyebek mellett,
hetõen minõségben hogy a középiskolai felvételi csõdét” azok az önkormányis - 360 forintért le- eljárásban a kilencediknél ala- zatok indíthatnak, melyek törhet hozzájutni. A 12 csonyabb évfolyamra felvételt vény szerint nem kötelesek
darabos vízfesték hirdetõ iskolák kizárólag a bölcsõdét mûködtetni. Ez a 10
740, a zsírkréta 170, gyermek tanulmányi eredmé- ezer lélekszámú lakosú telepüa tisztasági csomag nyei alapján dönthet a felvétel- lésekre vonatkozik.
500, a tornazsák rõl. Írásbeli vizsgát csak túljeEzentúl pénzbeli támogatást
lentkezés esetén tartanak. A kapnak azok a szülõk, akik
hat- és nyolcosztályos gimná- hátrányos helyzetû gyermeküziumok nem szervezhetnek ket ötéves koruk elõtt beíratják
szóbeli felvételi vizsgát. A ki- és járatják is óvodába. Atámolencedik évfolyamra hirdetett gatás összege az elsõ gyerek
felvételinél azonban megen- beíratása után 20 ezer, a másogedik a szóbeli meghallgatás dik és további gyermekek után
figyelembevételét.
10 ezer forint.

Új tanév - számos változással

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
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.

L

ehetõség van a próbatesztek közös gyakorlására, a féljegyek javítására.
Korrepetálás matematika-fizika-kémia-magyar

Hittanoktatás
Református hittanoktatás
kezdõdik szeptember 13án 10 órakor a Református templom melletti gyülekezeti teremben (Kálvin
köz 4.). Várják azokat az
általános iskolás gyermekeket is szüleikkel vagy
nagyszüleikkel együtt,
akik eddig még nem jártak hittanra. A 13-14 évesekkel a konfirmációról is
beszélnek.

Jelbeszéd-oktatás
halló babáknak
Készségfejlesztõ, jelbeszéd-oktató tanfolyam
indul 6-9 hónapos korú
babáknak és szüleiknek
szeptember 17-én az Új
Udvar Bevásárlóközpontban található Kópévár Játszóházban. (További információ Fodor
Zsuzsannától a 06-30984-1498-as telefonszámon. A programról
részletes
leírás
a
www.lilliput.co.hu honlapon található.)

és történelem szakos tanároknál. Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból, akár
naponta is.
Az általános- és középiskolás diákokat minden
délután és szombat
4 hét alatt angolul
délelõtt 2-3 fõs kiscsoMiért tanulna évekig?
portban tanítják. (JeMiért költene százezreket?
lentkezés a 06-20-94680 óra alatt stabil alapok,
2027-es telefonszámagabiztos beszédtudás.
mon egész nap.)
www.playingenglish.com
Thalész-Kör
(06-1) 322-1537
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Szolgáltatás
 LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ.
Víz-,gáz-,fûtés-, villanyszerelés és teljes
körû kiépítés, gépi duguláselhárítás. NONSTOP 0-24 Tel.:06-1-321-3174,06(20)3425556
 S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csatornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garanciával a lakosság és közületek szolgálatában. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437
 S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése tervezéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001
 ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)9287507, 368-0864. Kovács Sándor
 Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Tv-, videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykereskedelmi áron kaphatók. III. ker. Kabar u. 5.
(Keresse a piros táblás szervizt.) Tel.: 2433844, ügyelet: 06(20)316-0933
 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747
 Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 410 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézigépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes kiszállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
 TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,4039357,06(30)589-7542
 BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biztonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóterem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.:349-3918,
06(30)948-2175, www.betoresvedelem.com
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
 KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁLLÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206
 Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempeburkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás,
szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, villanyszerelés, vízszerelés! Tel.: 06-30-960-4525.
 REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, három munkanap alatt. Tel.: 370-4932
 KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerûen! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu
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Apróhirdetés
 ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek átkódolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!
 Társasházak közös képviseletét, leinformálható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vállaljuk.
06(70)701-3186;
302-8673,
06(30)9667-449
 Cipõjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
talpbetét a „Budai divat” cipõboltban
Margit krt. 4.

 BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák felújítása és egyedi bútorok készítése
ingyenes felméréssel. Tel.: 250-5518,
06(20)318-8409
 Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 2433294, 06(20)9424-943
 Társasházak, Lakásfenntartó Szövetkezetek teljeskörû képviselet, üzemeltetése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853
 Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyeknek, társasházaknak garanciával. III kerületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
 LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes takarítással, PARKETTALERAKÁST, csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
 ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)2534175; 06(70)280-0479
 Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
 Kõmûves munkákat és családi ház tervezését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
 BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WCk burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
 Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06-20-961-6153.
 DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
 Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerítést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
 Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garanciával! Tel.: 06-30-954-9554.
 Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
 Szobafestés, tapétázás, mázolás a legolcsobban a legprofibban. Kiegészítõ munkákkal, ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782,
06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
 Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres
keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése,
hétvégén is. Tel: 06(30)200-9905,
 Redõny, reluxa, szúnyogháló szerelését

vállalom.
Felmérés
ingyenes.
Tel.:
06(70)341-9489
 Kõmûves és épületburkolós kisebb-nagyobb munkát vállal, közületeknek is. Tel.:
06(20)591-1367
 Mázoló-festõ ambulancia. Vállaljuk bármilyen ajtó, ablak mázolását, szerelés utáni kijavítását, kisebb munkákat is! Garanciával! Felmérés
díjtalan. Horváth: 06(30)550-3923; 368-3604
 Villanyszerelés! Lakások elektromos hálózatának felújítását, lakóházi fõvezetékek kivitelezését és tervezését, mûszaki vezetést
Elmû regisztrált vállalkozás vállalja. Tel.:
06(30)921-5065
 Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csiszolás, laminált parkettázás, festést, tapétázást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, javítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)3324660 Díjmentes kiszállás.
 Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rendszeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
 Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
 Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
 Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek javítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
 Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, kovácsoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009

Redõny,-reluxa,-harmonikaajtó,-szalagfüggöny-,roletta-,szúnyogháló-szerelés,
javítás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
 Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszerelés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
 Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalosmunkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
 Takarítás nonstop! Irodák, lépcsõházak,
magánlakások, iskolák rendszeres-alkalmankénti takarítása! Felújítások utáni takarítás.
Gyorsan, pontosan! Tel.: 06-30-960-4525.
 Kõmûves, burkoló munkát vállalok, felújítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 2332478; 06(20)943-7075

Egészség
 Szív és érrendszeri szûrõvizsgálat
Arteriograffal. Gyors, fájdalommentes
módszer az érelmeszesedés kimutatására.
Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel.
www.joszivvel.hu Tel: 06(30)954-0886
 Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat,
kozmetológia, pszichoterápia, pszichodematológia, tanácsadás, pszichoszomatikus
betegségek kezelése. Rendel: 1033 Tavasz
u. 7. 06(30)954-0942, e-mail:vojczekeva@freemail.hu, honlap: www.vojczek.hu
 Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati magánrendelését megkezdte. Hely: Duna
Medical Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelési idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972
 Acupinctura magánrendelés, Fájdalom Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7.
Dr. Polgár Éva Bejelentkezés: 06(30)9910115
 Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782

2008/17. szám
 Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természetgyógyásznál. III. ker. Tavasz u. 7. Tel.:
06(20)481-4646
 Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentkezéssel: 06(70)271-9867
 Frissitõ masszázs otthonában! Elsõ alkalom akár ingyen! Tel.: 06(30)382-6029
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
 KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
 Hasi panaszok, puffadás, hasi görcsök,
hasmenés, székrekedés teljes körû kivizsgálása, szûrõvizsgálatok: labor, ultrahang, gyomor-vastagbél tükrözés. Cím: Gastro MED
Kft. 1024 Bp. Margit krt. 5/b. Tel.: 315-0531
du.; 06(70)340-8777; www.gastromed.hu
 Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés helye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelentkezés telefonon: 0620/773-7565.
 Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18
óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
 Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

Oktatás
 KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias autóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
 Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai aszszisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel: 276-5918 (NY. SZ. 010064-04)
 Angolt tanítok (üzletit is) a Torontói Egyetem képesítésével és gyakorló tolmácsként, a
beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig bármilyen
igény szerint, az Árpád-hídi metrómegállóhoz közel. Tel.: 06 (20)482-2270, 320-1825
 NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás, speciális oktatóprogramokkal. Alapfoktól, minden korosztálynak, (GoetheIntézet és külföldi tapasztalatok alapján).
Tel/fax. 388-6828; 06(70)608-7200. ANGOL nyelvoktatás alapfokon ugyanitt.
 Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját lakásán is. Tel: 06(30)964-5331
 Zongoratanítást vállal diplomás tanár Római-fürdõ, Csillaghegy, Békásmegyer közelében. Tel.: 06(30)314-4323
 PULLI Fashion School - Bp. - Óbuda
4 hetes fotómodell, manöken, hostess kurzus indul. Naponta uszoda, fitness, szauna, jacuzzi használattal. Tel.: 06(20)4485733, www.pulli.hu
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
 Matematika-fizika, magyar, történelem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetálás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés,
középiskolai és érettségi elõkészítõk, hiánypótlás minden délután 06(20) 946-2027
 Zongoraoktatás kezdõknek, haladóknak,
diplomás, tapasztalt tanárnõnél a Bécsi úton.
Tel.: 06(70)253-0858
 Német, angol, magyar, matematika tanítás
a 3. kerületben. Érd.: 06(30)273-7352
 Tánciskola Óbudán felnõtteknek és gyerekeknek. www.tancora.hu Tel.: 06(20)476-4388
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 Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
 EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTATÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Délelõtt is. Tel.:
367-0256
 GOSPEL kórusba gyerekeket-fiatalokat
várunk. Igény szerint: zongora, ének, szolfézs
tanítással. Tel.: 06(70)281-6454
 Matematika-, fizika-, informatika-, kémiatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478

Ingatlan
 Szigetmonostor határában (Szentendrei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nmes, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-941-6577, 06-26-395-213

 Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobásfelsõfokú beltéri kivitelû lakás eladó. Irányár:
12,5 MFt Üzenetrögzítõ: 212-7178
 Gyorsaság, Pontosság, Megbízhatóság!! Teljeskörû , vállalati és lakossági hitelügyintézés, jelzáloghitelek, rövid határidõvel. Tel.: 06(30)275-2148

 Óbudai, Lajos utcai, 3 szobás, 8. emeleti,
hegyre nézõ, tavaly felújított lakás eladó. T:
06-30-9-319-865
 Ürömhegy tetején, Kõpor utcai természetvédelmi területtel határos, csöndes,
belterületi, 3229 nm-es építési telek
49.500.000
forintért
eladó.
Te.:
06(30)360-5313
 Menedékház utcában bértelek átadó.
28 nm jó állapotú, komfortos, fûthetõ faházzal. Irányár: 2,9 millió Ft. Tel.:
06(20)914-1543
 II. Hegyoldal utcában 2000-ben épült 1.
emeleti, nappali + 4 hálós panorámás, tetõteraszos lakás garázsokkal eladó. Irányár: 145
MFt. Tel: 06(30)960-8862, 316-9408
 II. Zöldkõ utcában 3 szintes 156 nm-es
sorházi lakás garázzsal eladó. Irányár: 78
MFt. Tel.: 06(20)9325-005, 316-9408
 Befektetési tanácsadó és ingatlaniroda keres-kínál kiadó, eladó lakást, házat, telket Budapesten és vonzáskörzetében, valamint Romániában, Marosvásárhelyen és környékén.
Tel.: 06-20-961-6153.
 Eladó Óbudán az aquincumi romkerttel
szemben lévõ sor családi házban 3+2
szobás+étkezõs, nettó 117 nm-es, kertkapcsolatos lakás 39,5 millió Ft-ért. Garázsmegoldás
lehetséges. Tel.: 387-0825; 06(30)211-4469
 III. Szõlõ utcában 2001-ben épült I. em-i
felújított 30 nm-es hangulatos garzon eladó.
Ára: 13,4 MFt. Tel.: 06(20)932-5005, 3169408
 III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:

06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu, 3651900
 Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánkhoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
 Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zártkerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
 III. Római-parton eladó igényes kivitelezésû, 10 éves, 310 nm-es, 2 nappali, 5 hálószoba ikerházrész, 500 nm-es intim kerttel,
garázzsal. Irányár: 95 MFt., tel.: 316-9408,
06(20)935-0018
 Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zártkerti ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
 Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-0031,
06(30)944-0088,
www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
 Ingatlanirodánk kizárólag a III. kerület
Csillaghegy, Békásmegyer, Ófalú, és Óbuda
ingatlanjainak közvetítésével foglalkozik a
Bálint György u. 8. fszt. 2. 10-tõl 17 óráig.
Tel.: 243-0061; 06-20-775-8297. Egész nap:
06-30-550-5953, www.pfinvest.hu
 Eladó Békásmegyer-Ófaluban 3L társasházban 100 m2-es, tetõtérbeépítéses lakás 45
m2-es mûhellyel, gépkocsibeállási lehetõséggel. Irányár: 25,7 MFt. Érd.: 06(30)550-5953,
egész nap
 Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatlanokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosítással. Tel.: 06(20)803-5735
 Tulajdonostól eladó, 82 m2-es, belsõ kétszintes, kertkapcsolatos lakás, garázzsal, tárolóval a Rozália utcában. Tel.: 06(20)960-9675
 Békásmegyer-Ófalun eladó 956 m2-es
összközmûves, 26 m széles, lakóövezeti ikerház építésére is alkalmas telek. I.ár:
32.000.000. Tel.: 06(70)944-0088
 Eladó Békásmegyer-Ófaluban két családnak is alkalmas, tetõtérbeépítéses, 2002-ben
teljesen felújított családiház. Érdemes megnézni! Irányár: 39,5 MFt. Érd.: 06(30)5505953, egész nap
 Kiskorona utcában, IX. emeleti, 68 m2-es,
3 szobás, felújított, hegyre nézõ lakás eladó.
I.ár: 13,4 MFt. Tel.: 06(70)944-0088
 Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatlanok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar u. sarok, faépület: 439-1999;
EuroCenter, galériaszint: 242-5599;
www.oi.hu
 STARToljon ránk! Referenciánk többszáz elégedett ügyfél. Eladó/kiadó luxusingatlanokat (családiház, ikerház) keresünk
külföldi/belföldi cégek felsõvezetõi részére. 06(20)950-6165, 316-9408

 Békásmegyer Ófaluban vagy környékén vennék, vagy bérelnék kb. 100 m2 házat (házrészt) csöndes ipari tevékenységhez. Tel.: 06(20)911-6167

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

Állás
 Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918

 Szeretne pénzt keresni? Karriert építeni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koordinátor vagy tanácsadó. Regisztráció ingyenes 15-25-35 % kedvezmény. Hölgyek
és Urak jelentkezését várom. Tel.: 2432593, 06(20)388-2034, 243-2593
 Független brókercég keresi vezetõit, munkatársait. Tel.: 06(20)939-1390
 Hálózatban mûködõ ingatlaniroda keres
óbudai területre, ingatlanközvetítésre vállalkozó partnereket. Rezes Katalin 06(70)4561031; kalatin.rezes@ingatlanbank.hu
 Asztalost gyakorlattal felveszünk Budakalászon. Tel.: 06(20)932-4244
 Expediálásban jártas gyógyszertári aszszisztenst keresünk a 18-as busz végállomásánál a Solymári Auchan áruházban lévõ
„Kék patikába”. Családias hangulat, kiemelt
bérezés. Tel.: 06-26-814-530; 06(20)3575484
 Szeret beszélgetni? Szereti a társaságot? E
kérdéseinkre válasza igen, akkor várjuk jelentkezését! Tel.: 06(20)411-7786
 Fõzés! Lakásán fõzõ háziasszonyt keresek, hetente 2 alkalomra, érte megyek. Tel.:
06(20)964-1732

Egyéb
 GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határidõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Elad-vesz
 Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
 Aquaphor csúcsminõségû víztisztítók eladók. www.aquaphor.hu Tel.: 06(20)3704764; 06(30)676-7746

Kiadó
 Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobás, felsõfokú beltéri kivitelû lakás kiadó, 60 000.- +
rezsi. Üzenetrögzítõ: 212-7178
 Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018
 Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár közben. Tel.: 242-3904
 Frekventált helyen, 20 nm raktárhelyiség
a Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)9825544
 26 m2-es üzlethelyiség bérbeadó a Szent-

endrei út 26-ban. Érdeklõdni lehet a Szentendrei út 20. I. emeleti szövetkezeti irodában
személyesen, vagy a 240-7720-as telefonszámon hétfõtõl-csütörtökig 14-18-ig.

Társkeresõ
 Társközvetítés, kizárólag komoly kapcsolatot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.: 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu

Régiség
 Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porcelánokat, könyveket, varrógépet, zongorát, régiségeket, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(20)5832-076
 Arany és ezüst felvásárlása! II. Margit krt.
51-53. Tel: 316-3651. Tekintse meg az interneten a Google keresõben, a Loui’s galéria
honlapján. Lakatos@mconet.hu
 Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Kiszállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
 NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉNYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkereteket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
 Óbudai régiségboltunk kp.-ért vásárol
festményt, ezüstöt, antik órákat, gyûjteményeket, antik bútort, teljes hagyatékot! Üzlet:
Óbuda Zápor u. 10/b. Tel.: 240-7044,
06(20)977-2695 Óbudán csak Fricit keresse!
 Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobrokat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339

Üzlet
 Bevásárlóközpontban 10 m2-es pavilon
családi okok miatt eladó. Hitel, biztosítás,
ingatlanirodának kiváló. Ára: 1 millió Ft.
Tel.: 06(20)935-2381

 Bogdáni úti buszvégállomáson üzemelõ
kis üzlet eladó 1,5 MFt.Tel.: 06(20)576-8567
 Kiadó 48 m2 üzlethelyiség a Baumax
mellett. Bérleti díj: 88.000 Ft/hó. Érd.:
367-1343

Autó
 Eladó 1986-os 1600-as dízel Opel E-kadett
jó állapotban, lejárt mûszakival. Tel.: 06-30919-5018

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653
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Nyár végi olvasnivaló
Rejtvényünkben Rejtõ Jenõ három mûvének címét olvashatják. Beküldendõ a vízszintes 6. és 33. valamint a függõleges 1. sor megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Szabó Magda egyik regénye. 6.
Beküldendõ sor. 12. Óbudai utca. 13. Játékvezetõ
eszköze, névelõvel. 14. Ezermilliomod részt jelent.
15. Vizet ad. 16. Illetéket fizetett. 18. Fordított kettõsbetû. 19. Zambiai és thaiföldi autók jele. 20. Vasúti ház. 22. Kis Ilona. 23. A. V. T. 24. Idegen Éva. 26.
Willy …, Verne utazója. 28. Névelõs lóbaj. 29. Amerikai ûrhivatal, röviden. 30. Wolfram, arany és oxigén
vegyjele. 32. … neki, rá se figyelj. 33. Beküldendõ
sor. 36. Görög szerelemisten. 38. Baba sírásra biztatása. 39. Ruhát eszik. 41. Szikh vallásfõ. 43. Fordítva
elás. 45. Õ mely személy. 46. Y. H. T. 47. Hosszmérték. 49. Gyanít. 51. Public relation. 52. Kígyónév. 53.
Jegyeznek. 55. Azonos mássalhangzók. 56.
Vörösinges Feri. 57. Névelõs balhé. 59. Kocsmai rendelés. 61. Egzotikus liliomfajta. 62. Névelõs folyosó
FÜGGÕLEGES: 1. Beküldendõ sor. 2. Egyik patakunk. 3. Fohász. 4. Színészünk, Oszkár. 5. Csermely.
6. Névelõs ízesítõ. 7. Édesség. 8. Olasz magazin. 9.
Zúdít. 10. Rádium vegyjele. 11. … kezû, lopós. 13.
Szerváló. 16. Lent angolul, magyar névelõvel. 17. Orosz repülõgéptípus. 21. Nitrogén és fluor vegyjele. 23. Rekedek. 25. Ford típus. 27. Közszereplõnk, Gabi. 28. Juttatom régiesen. 29/a. Belül
lassul! 31. Lopás. 32. Õsi keleti játék, fordítva. 34. Nagy varázsló. 35. Jól esett. 37. Öltözteté. 40. Tea márka. 42. Európai állam.
44. Hallajt. 47. L. R. 48. Tatár vezér volt. 50. Tonna. 53. Szerzõ az
irodalomban. 54. Katód háromötöde! 56. Alá, de fordítva. 58. Ver.
60. Háziállat. 61. Gally.
Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõlapon szeptember 9-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben (ideiglenesen
a Fõ tér 2. szám alatti képviselõ-testületi irodában) vehetnek át. Az
augusztus 15-én megjelent, „Nagy kérdés” címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „A világ lakosságának a fele nem tudja, hogy ússza meg az
adózást a másik fele!”. Könyvjutalmat kapnak: Tureczki Tímea 1039
Budapest, Juhász Gyula utca 30. ; Tóth Attiláné 1036 Budapest, Árpád
fejedelem útja 61.; Volkert Pál 1031 Budapest, Silvanus sétány 53.
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Sport – Pályázat

Labdarúgás

Csillaghegy nyerte az óbudai rangadót
Úgy tûnik, az NB III. újonca
„belakta” már a Hévízi úti
pályát. A hazai mérkõzéseit itt játszó csillaghegyiek
az elsõ fordulóban meglepõ 0:0-ás döntetlent értek
el a tavalyi ezüstérmes
Martonvásár ellen. A Kerület vendégeként augusztus
17-én pedig ugyanitt léptek pályára és - felrúgva a
papírformát - kétvállra
fektették a már évek óta
ebben az osztályban szereplõ kék-fehéreket.

A

z óbudai rangadó
sok gólt és élvezetes játékot hozott. Az elsõ félidõben hiába alakított ki jobbnál jobb
helyzeteket a Kerület, a
támadók
képtelenek
voltak hálóba találni.
Mivel Csillaghegy csapata kihasználta egyet-

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

len lehetõségét, 1:0-ás
vendég vezetéssel zárult
az elsõ félidõ.
Fordulás után sem változott sokat a játék képe.
A Kerület támadott, a

• A Kerülethez kapcsolódó jó hír: az NB I-es ifjúsági bajnokságba feljutott U19-es csapat sikerrel vette az elsõ akadályt, hazai pályán parádés játékkal
3:0-ra gyõzött az esélyesebb ZTE ellen.

Csillaghegy szívósan
védekezett.
Bognár
György, a Kerület edzõje
taktikai variációk bevetésével próbálta az eredményt megfordítani, de
ezen a napon semmi
nem sikerült. Miközben
rohamozott a Kerület, a
CSMTE gyors kontrákkal újabb két gólt lõtt.

0:3-as állásnál bizony a
hazaiak elõtt felrémlett a
kiütéses vereség rémképe. A csapat rosszul játszott ugyan, de az akaratra ezúttal sem lehetett
panasz. A helyzetek sokaságából végül Bakos
Szabolcs távoli bombája
landolt a hálóba, újabb
gólra, izgalmas befeje-

zésre azonban hiába vártak a nézõk.
A mérkõzés után madarat lehetett volna fogatni Boldizsár Imrével,
a CSMTE edzõjével: Büszke vagyok a csapatra, mert fegyelmezetten és okosan játszott.
Elismerem, a Kerület
gólokkal
vezethetett
volna már az elsõ félidõben, de kimaradtak a
helyzetek. Félidõ után
számítottunk az újabb
rohamokra és abban bíztunk, hogy gyors ellentámadásokból újabb gólokat lõhetünk. A taktika
bejött, de gyõzelmünkhöz jó adag szerencse is
kellett. A két mérkõzésbõl szerzett négy pontot
bravúrként értékelem.
Õszintén bevallom, nem
számítottunk ilyen sikeres bajnoki rajtra.
Jegyzõkönyv: III. kerületi TUE- Csillaghegyi MTE 1:3 (0:1).
Lovas Albert

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Sport Bizottsága pályázatot hirdet „Sportpályázat 2008” címmel
1. A pályázat tárgya:
• Sportrendezvények szervezése.
• Sporteszközök, sportszerek vásárlása.
2. Pályázhatnak:
a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata illetékességi területén bejegyzett és ott tényleges - alapító
okiratának megfelelõ - sport tevékenységet folytató, vagy
b) más önkormányzat illetékességi területén bejegyzett, de tényleges tevékenységét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata területén végzõ:
• az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet)
• Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt);
• egyházi szervezet.
3. A pályázaton nem vehetnek részt :
• azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt három évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám
annak összegével nem, vagy nem szabályszerûen
számoltak el.
• azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat
2008. évi költségvetési rendeletében nevesítve
(„soron”) részesülnek mûködési célú támogatásban.

4. A támogatás mértéke és az önrész
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. Az elnyerhetõ támogatási összeg maximum 120.000 Ft
lehet.
A pályázati önrész nem lehet kevesebb a teljes költség 50 % -ánál.
5. Pályázat benyújtásának módja
Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati ûrlapon lehet benyújtani. Az ûrlap hozzáférhetõ:
• az önkormányzat internetes honlapján
(www.obuda.hu) vagy
• a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.),
A pályázatot két példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell lezárt borítékban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)
A pályázathoz csatolni kell az önrész rendelkezésre állását bizonyító bankszámlakivonatot, egyéb okiratot.
A borítékon kérjük feltüntetni a „Sportpályázat 2008” címet.
6. Pályázat benyújtásának határideje és helye
A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest,
Harrer Pál utca 2.), a beadás határideje: 2008.
szeptember 15. (hétfõ) 12 óráig.
7. A pályázat elbírálása
A pályázat elbírálása során elõnyben részesülnek

azok a szervezetek, amelyek:
• az elõírtnál nagyobb önrészt tudnak felmutatni;
• célcsoportjukat tekintve elõsegítik Óbuda-Békásmegyeren az esélyegyenlõség megvalósulását;
• célkitûzésüknek széles társadalmi bázist tudnak
teremteni;
• programjai, rendezvényei Óbuda-Békásmegyer
területén valósulnak meg.
8. A pályázatról való döntés
A képviselõ-testület által bizottsági pályázatokra
jóváhagyott keretösszeg: 1.500.000 Ft.
A pályázat támogatásáról a Sport Közalapítvány véleménye és a sport bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt 2008. szeptember 24-ei ülésén.
A pályázat eredményérõl minden pályázó írásban
kap értesítést legkésõbb a döntést követõ 15. napig.
9. A pályázatról további felvilágosítást ad:
• Tófejy Éva (e-mail: tofejy.eva@obuda.hu,
437-8674) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Civil és Turisztikai Szolgáltató Irodájának
csoportvezetõje és
• dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea (437-8921, email:kantor.andrea@obuda.hu) civil referens.
10. A pályázati összeggel való elszámolás
Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt, melyben részletesen szabályozza
a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. A
pályázó köteles a támogatott program, illetve sporteszköz-beszerzés egészérõl (önrész és támogatás)
pénzügyi elszámolást készíteni.
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Futball és tenisz kupa
A CSMSZ SE (Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõsport SE) a futball és
tenisz szerelmeseinek kínál programlehetõséget.
Csillaghegyi Futball Kupa:
szeptember 14-én 9 órától. Progress Nyílt Tenisz
Kupa: szeptember 21-én
9 órától. A tenisz kupára
nõi és férfi jelentkezõket
egyaránt várnak. (Friss információ: www.csillaghegysport.hu. Jelentkezni lehet Kelen Balázsnál a 0670-314-0021-es telefonszámon. Helyszín: Királyok útja 178.)

Nyári
Nyári akciós
akciós
kerékpárok
kerékpárok
Farkas László negyedik paralimpiája

Kerekesszékbõl üti a teniszlabdát
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Emléktúra
a Velencei-tavon
Elõzetes: az Óbudai
Sportegyesület Vízitúra
Szakosztálya hagyományos õszi rendezvényét, az 1848-as emléktúrát szeptember 28-án
tartja a Velencei-tavon.
Táv: 12 folyamkilométer. Költség: 4000 forint.
(További
információ
Horváth „Indián” Páltól,
az egyesület elnökétõl
a 240-3353-as vagy a
06-20-968-3685-ös telefonszámon.)

Torna nyugdíjasoknak
Rendszeres nyugdíjas
torna indult a Pók utcai
lakótelepen élõ idõseknek a múlt hónap közepétõl. A torna idõpontjai: hétfõn, szerdán és
pénteken 18 órától.
(Helyszín: az Arató Emil
téri Aquincum Általános
Iskola gyakorlópályája.
Bajárat a Kadosa utcai
kapunál. A részvétel díjtalan.)

CSMSZ SE hívogató
A Csillaghegyi Mozgás
és Szabadidõsport SE
(CSMSZ SE) futball és
tenisz iskolája felvételt
hirdet 5-14 éves gyerekek részére. Folyamatosan lehet jelentkezni.
(Foci helyszín: KeveKiseredei Általános Iskola mûfüves futballpálya; Királyok útja 178.
Tenisz helyszín: Pais
Dezsõ Általános Iskola
salakos
teniszpálya;
Ezüsthegy utca 56. Tel.:
06-70-314-0021.)

A születése óta mozgássérült sportolót kevesen ismerik a kerületben, pedig
emberi tulajdonságai, a
sportban elért sikerei okán
akár a fiatalok példakép is
lehetne. A 38 éves közgazdászt minden Óbudához
köti, azt azonban soha nem
felejti el, hogy kitûnõ bizonyítványa ellenére nem
vették fel az egykori Martos Flóra Gimnáziumba.
Most elégedetten szemléli
a világot: könyvelõi irodát
vezet, közben sportolóként járja a világot. Mindkét területen tökéletességre
törekszik, a pontos munka
és a sportsikerek teljessé teszik életét.
A kerekesszékes tenisz
világméretû elterjedése révén szinte minden héten
vannak versenyek. Farkas
László ebben az évben
már járt Bolíviában, Argentínában, részt vett
olasz, angol, izraeli, szlovák, cseh és francia tornákon. Jelenleg a világranglista 22. helyén áll, de a
rendkívül erõs mezõnyben
volt már 17. is. Eddigi
eredményes pályafutását a
szobájában õrzött 117 (!)
kupa és serleg bizonyítja.
A sikert persze nem adják
ingyen. Csak kemény
munkával, sok gyakorlással érhetõ el a jó erõnlét és
a kifinomult technika.
László az edzéseken és a
játékban nem ismer tréfát,
úgy küzd, úgy koncentrál,
mintha pénzdíjas torna
döntõjében játszana.
Legnagyobb szurkolója
és kritikusa az édesanyja.
Farkasné 25 éve özvegy,

így nevelte fel két gyermekét. László sikerei feledtetik azokat a nehéz éveket,
amikor három munkahelyen gyûjtötte össze a család megélhetéséhez szükséges pénzt. Most örömmel látja, hogy fia elismert,
híres ember lett, lánya pedig boldog házasságban él.
Sokan nem tudják, mi is
a kerekesszékes tenisz. Tu-

lajdonképpen ugyanaz,
amit az egészségesek játszanak, csak itt nem futnak,
hanem speciális kocsival
mozognak a játékosok. A
szabályok csak abban változnak, hogy a labda egy
helyett kettõt pattanhat.
Farkas László tizenhét éve
sportol, a magyar mezõnyt
már régen kinõtte, utoljára
1994-ben kapott ki hazai

játékostól. Eddig három
paralimpián játszott címeres mezben, Athénban kis
szerencsével a nyolc közé
juthatott volna.
Pekingben
szeretné
megismételni ezt a bravúrt,
ha nem sikerül, talán összejön a következõn. Ebben a
sportágban 35-40 éves korban érhetnek csúcsra a játékosok, így Lászlónak reális
esélye van arra, hogy 2012ben ötödször is paralimpikon lehessen.
Kép és szöveg:
L. A.

Futás a Megyeri hídon
A Budapesti Atlétikai Szövetség és a Sirály Életmód Klub két távon rendez futást szeptember 13-án a Megyeri hídon. A verseny 11 órakor kezdõdik a 2x1862 (3724 méter)
méteres váltófutással, melyen négy tagú iskolai csapatok indulhatnak. Ezt követi 11.40
órától a 4x1862 (7448 méter) méteres táv, nõi, férfi, 18 év alatti fiú és lány kategóriában. * Az elõbbi versenyszámmal egy idõben tartják a 2x1862 méteres futást és gyaloglást együtt a híd építõivel, nõi, férfi és kerekesszékes kategóriákban. Eredményt
12.30 órakor hirdetnek. Díjazás: DECATHLON termékek, pólók, ajándékcsomagok,
sportszerutalványok. Útvonal: a futást az 1862 méter hosszú Megyeri híd északi oldalán bonyolítják. Rajt és cél: az Újpesti hídfõnél. Nevezni a helyszínen is lehet szeptember 13-án: Megyeri híd-pesti oldal-újpesti lehajtónál 9-tõl 10.30 óráig. Nevezési díj:
szeptember 12-ig a felnõtteknek a 7448 méteres távon 600 forint, a 3724 méteres távon 400 forint. Diákoknak és 60 év felettieknek 7448 méteren 300 forint, a 3724 méteren 200 forint. * Szeptember 13-án felnõtteknek 7448 méteren 900 forint, 3724 méteren 600 forint. Diákoknak és 60 év felettieknek az elsõ távon 600, a másodikon pedig
500 forint. Az iskolai váltófutás és a híd építõinek futása térítésmentes. (Nevezni postai
úton és e-mailen szeptember 10-ig lehet. A nevezési díjat postautalványon, illetve átutalással a Budapesti Atlétikai Szövetség OTP Bank 11705008-20411165-ös számlaszámára lehet befizetni.) Rajtszám, póló átvétele: a szövetség V., Curia utca 3. szám
alatti irodájában. (Bõvebb információ: www.bpatletika.hu, www.siralysport.hu)
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Ingyenes tanácsadások

Polgári Klub
Soron következõ, mindig nagy sikerû rendezvényét szeptember 18án 18 órától tartja a Polgári Klub. Vendégnek
Tarlós Istvánt, a Fõvárosi
Közgyûlés Fidesz-KDNP
frakciószövetség elnökét,
Óbuda-Békásmegyer volt
polgármesterét
hívták
meg. Az est háziasszonya: Menczer Erzsébet
képviselõ asszony. (Helyszín: a Rozmaring vendéglõ sátra, a Tímár utcai
HÉV-megállónál, közvetlenül a Duna-parton.)

Szocdem Klub
Dr. Kende Péter jogász,
szociológus lesz a
Szocdem Klub vendége
szeptember 8-án 17.30
órakor az MSZDP irodában (Gyenes utca 16.).

Mentõszervezet rendezvénye a Királyok útján
A Fõvárosi Központi Rendeltetésû Mentõ Szervezet
(FKRMSZ) megalakulásának
10. évfordulója alkalmából
rendezvénysorozatot
tart
szeptember 6-án 9-tõl 18 óráig a Királyok útja 309. szám
alatt, az OTP üdülõ elõtti területen.
9.45 órától tûzoltózenekar
szórakoztató mûsora. * 10-tõl
15 óráig folyamatosan véradás. * 11-tõl 16 óráig kiállított technikai eszközök meg-

tekintése; sétahajózás; helikopteres sétarepülés (fizetõs);
quad-túra; kaland-túra; játszóház; rádió-navigáció; kimenekítési és túlélõ csomag összeállítása, felszerelések kipróbálása. * 11.15 órától kutyás bemutató; * 12 órától mûszakimentõ bemutató. * 12.25 órától légimentési bemutató. * 14
órától tûzszerész bemutató. *
14.30 órától kutyás bemutató.
* 15 órától a Hollywood Rose
együttes, 15.30 órától a Zi-zi
Labor koncertje.

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as parlamenti körzetben dr.
Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján
(legközelebb szeptember 3-án) ingyenes adó és jogi
tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. (Cím:
1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég
Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A
pontos idõpontok mindig az Óbuda Újságban jelennek
meg. A legközelebbi alkalom szeptember 11-én, majd
szeptember 25-én 18.30 órától lesz. Helyszín az
SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés
hétköznap 16-tól 19 óráig a 240-4807-es telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb szeptember 4-én), 17-tõl 19
óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.
Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik
csütörtökén (legközelebb szeptember 18-án) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es
választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám
alatt, a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II.
kerület Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás
szeptember 4-tõl, minden páros hét csütörtökén,
17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a
Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés
a 368-9464-es telefonszámon.)

SZOCIÁLIS AKCIÓ. A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezete szociális akcióján kedvezményes áron juthatnak ruhákhoz a rászorulók, és ingyen osztanak lisztet szeptember 3-án, 4-én és 5-én 8-tól 17
óráig. A helyszín új: a Ladik utca 2-6. szám
alatt, a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. területén. (Megközelíthetõ a 6-os,
86-os autóbusz Bogdáni úti végállomásától, gyalog körülbelül 200 méter, vagy a
HÉV Filatori-gáti megállójától. Érdeklõdni
lehet a 388-8530-as telefonszámon.)

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcsolatos gondjaikkal
hívják az Impress Lapkiadót a 267-0525-ös, a 267-0524-es vagy a
411-0266-os telefonszámon. E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu

Korszerû képzés és tudás
• LEXINFO informatikai szaknyelvi képzés
Vizsgaidõszakhoz igazított 60 órás felkészítõ tanfolyamok
2008. szeptember 16-tól! Jelentkezés: 2008. augusztus 29-ig!
• Államilag elismert informatikai szaknyelvi nyelvvizsga
angol és német nyelvbõl
A következõ vizsgaidõpont: 2008. november 17.
Jelentkezés: 2008. szeptember 29-ig
• Pannon általános nyelvvizsga angol és német nyelvbõl
• ECDL oktatás és vizsga
• Cisco Hálózati Akadémia
• Új Pálya program térítésmentes képzések a közszférából kikerültek számára
További információ az LSI Ügyfélszolgálati Irodájában
Tel.: 4366-518, 4366-519, e-mail: ugyfelszolgalat@lsi.hu, www.lsi.hu
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-0657 Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04
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Július hónaptól minden szombaton
ügyeletet tartunk 9-15h-ig!
POLI-D
DENTIST KFT.
ÓBUDAI FOGORVOSI RENDELÕJE
III. Lajos utca 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

50%-os kedvezmények
október 4-ig élnek
– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata
– FOGÉKSZEREK
– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA
– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20%
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

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

Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes porcelán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H
Medicina, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária,
Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, ProVita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor Egészségpénztárakkal.
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez
személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

POLITIKUS ÉS KÖZÉLETI SZAKEMBERKÉPZÕ ISKOLA INDUL. A SISZA Kommunikációs Intézet Politikus és Közéleti
Szakemberképzõ Iskolát (PKI) indít nappali és levelezõ tagozaton. A kétéves felsõfokú képzés során a hallgatók neves
oktatóktól, magas szintû közéleti gyakorlati tudást kapnak politikai ismeretekbõl, marketingbõl, kommunikációból, pártok,
választások, kampányszervezés, közszereplés, újságírás, tévészereplés, szóvivõi, Európai Uniós ismeretek, nemzetközi
kapcsolatok, diplomácia és biztonságpolitika témakörben. A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, vagy egyetemi
diploma másolata. Felvétel jelentkezési sorrendben, évfolyamonként maximum 40 hallgató. Határidõ: szeptember 12. A
képzés idõtartama: 4 félév. A tanfolyam helyszíne: Óbudai Kulturális Központ (San Marco utca 81.). Részletes információ:
www.sisza.hu; szkrisztin@sisza.hu; valamint a 06-30-200-3115-ös telefonszámon.

A CONTINUO
Alapfokú Mûvészetoktatási
Iskola és Zenemûvészeti
Szakközépiskola felvételt
hirdet a 2008/2009-es tanévre.
Képzési területeink:
• zeneóvoda, zenei elõképzõ,
• zeneiskolai képzés(6+4 év),
• érettségi utáni 3 éves, OKJ-s
szakképzés,
• fõiskolai elõkészítés.
Választható tanszakok: magánének,
zongora, orgona, hegedû, brácsa,
cselló, hárfa, gitár, fuvola, furulya, szolfézs-zeneelmélet, zeneszerzés.
A meghallgatás idõpontja:
2008. szeptember 1-12. között.
Érdeklõdni a 412-0198, és a
30-387-7848-as számokon lehet.
1136 Budapest, Pannónia u. 40.

ABLAK-AJTÓ
ÓRIÁSI AKCIÓ!
SZEPTEMBER 30-IG
B p . -Ó
Óbuda

Fotómodell
Manöken
Hostess

4 hetes kurzus indul.
Naponta uszoda, fitness,
szauna, jacuzzi használattal.
T.: 20 448 5733, www.pulli.hu
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Cserélje most nyílászáróit!
MINÕSÉGI MÛANYAG ÉS FA ABLAKOK
KOMPLETT CSERÉJE!
Veka-német profil,
fokozottan hõszigetelõ!
Redõnyök, szúnyoghálók!
Erkélybeépítés mûanyag
vagy vas szerkezettel!
FORDULJON HOZZÁNK, MI SEGÍTÜNK!
Léczfalvi Pál
Tel.: 06-20-421-42-27
Léczfalvi Piroska
Tel.: 06-20-222-44-12,
06-1-950-07-22 Bécsi út.199.
E-mail:ajtoablak2004@t-online.hu

Az Óbudai Waldorf
óvoda
szeptemberben induló
új csoportjának
még szabad helyeire várja
kerületi gyerekek jelentkezését.
Tel.: 06(30)299-7528
Alapítva 1989. évben

MOSÓGÉP
Mikrohullámú sütõ
Háztartási kisgépjavítás
Tel.: 453-0567, 06(30)931-9955

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS
ügyintézéssel, tanácsadással,
TELJES FELELÕSSÉGGEL
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333
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Kitüntetés
A Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozat
Kitüntetésében részesült dr. Muszbek Katalin pszicho-onkológus,
az óbudai székhelyû,
daganatos
betegek
gondozásával foglalkozó Budapesti Hospice
Ház igazgatója augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából.

Búcsúmise
Az immár hagyományos búcsúmisét szeptember 7-én 16 órától
rendezi a Külsõ-Bécsi
úti Filoxéra kápolnában
a „Braunhaxler” Egyesület. (Megközelíthetõ a
18-as autóbusszal, a
sorompónál kell leszállni.)

Szépségverseny
Kovács Diána, a Zsigmond Király Fõiskola
hallgatója III. helyezést
ért el a „Fõiskolák szépe” versenyen, melyet
júliusban tartottak a Hajógyári-szigeten.

Találkozó Balinkán
Az NDK-ban dolgoztál,
tanultál 1967-1983 között? Találkozóra várunk szeptember 19-én,
20-án és 21-én Balinkán. www.ndk.hu Tel.:
06-20-971-8121.

Ügyfélfogadás
a hivatalban
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje:
hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 12 óráig.
Kedden és pénteken
nincs félfogadás.
Lapunk
következõ
száma szeptember
15-én, hétfõn jelenik
meg! Újságunk olvasható a www.obuda.hu
honlapon.
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Dzsúdó iskolába
- busszal
A Magyar Judo
Szövetség legnagyobb létszámú
egyesületének
vezetése vállalja,
hogy a hozzájuk járó gyerekeket buszszal szállítja, kíséri és oktatja az Óbudai Sasaki Dojo Szabadidõ Sportcentrumában. A judo alap mozgáskultúráját a gyermekek óvodás korban el tudják sajátítani, az iskolában pedig tovább tanulják.

A

z egyesülettel szerzõdött iskolákban judo alapú testnevelésen
a diákok folytathatják a megkezdett
munkát, tanulást. A judo alapú testnevelési órákra judo ruhát is biztosítanak a résztvevõknek. A délelõtti és
délutáni idõpontokban óvodás oktatás
is folyik a Dojoban.
A kisebbeket is az egyesület busza
szállítja az óvodától a Dojo-ig és viszsza. A délutáni órákban tanfolyamon
lehet részt venni a programban. Az iskola elõtt jól látható helyen „Judo
busz”-megállót létesítenek, melyen
elhelyezik a menetrendet. Így a távolabbi intézménybõl is elérhetõ a judo
oktatás.
Minden korosztály részére biztosítanak sportolási lehetõségeket. A rokon sportágak kedvelõi is megtalálják
a számításukat. A küzdõsportok mellett edzõteremben és kondicionáló
tornával várják az érdeklõdõket.
Buszos beszállítás: reggel 6 órakor
indul az egyesület judo busza; tanítás
elõtt, 6.30-tól 7.30 óráig foglalkozást
tartanak. Ezután a szerzõdött iskolák
judo alapú testnevelésével és az óvodás oktatással folytatják. Kora délután, 13 órakor az elsõsöket, 14 órától
a nagyobb gyerekeket szállítják. Este
18 órakor az utolsó csoportokat is
visszaviszik az iskolák elõtti buszmegállóba.
A jelentkezési lapon a sportolni vágyó, buszos szállítást kérõ személy
nevét, címét, születési dátumát, telefonszámot, iskola, óvoda nevét,
gyermek esetén az engedélyezõ szülõ aláírását kell feltüntetni. A lapot
postán illetve személyesen a délutáni
órákban lehet eljuttatni az egyesület
címére: Óbudai Judo Club 1037
Budapest, Farkastorki út 21. (Telefon 250-4591; 06-30-209-8182.
Weblap: judo.acs.hu. E-mail.: obudaijc@freemail.hu.)
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Galamb József életútjáról a BMF Bécsi úti aulájában

Bemutatják a restaurált Ford A-modellt
A veterán jármûvek szerelmesei a budapesti Vasúttörténeti Parkban rendezett Oldtimer Expon idén áprilisban gyönyörködhettek az óbudai székhelyû
Budapesti Mûszaki Fõiskolán (BMF) csodálatosan restaurált, 1922-ben
gyártott Ford T-modellben. A látogatók centenárium részeseivé is váltak, hiszen a Galamb József által tervezett elsõ T-modellek 100 évvel ezelõtt,
1908. október 1-jén gördültek ki a Ford Mûvek üzemcsarnokából.

A

z Oldtimer Expon
a restaurált Ford
T-modell rendkívül
nagy szakmai és közönségsikert aratott.
Ezen felbuzdulva döntött úgy a fõiskola vezetése, hogy egy másik
modell beszerzésével
és restaurálásával bõvíti
történelmi Ford jármûparkját.
A választás az 1929ben gyártott Ford A-modellre
esett. Az autót rövid idõ alatt sikerült mûszakilag rendbe hozni és
levizsgáztatni. Néhány, elsõsorban
esztétikai jellegû hiba kijavítása
után a jármû újra a régi fényében

pompázva gurulhat át a Népszínház utcából állandó kiállítóhelyére, a BMF Bécsi úti aulájába, ahol
szeptember 2-án délelõtt a Galamb József életútját bemutató kiállításon láthatja a nagyközönség.

