
Az Országos Vízjelzõ Szolgálat vízállás-elõ-
rejelzése alapján a kerület polgármestere
összehívta a Kerületi Védelmi Bizottságot.

A kerületi közterület-felügyelõk május
közepétõl nyolc embert értek tetten, akik
engedély nélkül raktak le hulladékot. 

Jó hír a családoknak a vakáció kezdetén:
megnyílt a Szamóca Gyermekház június
6-án Csillaghegyen, a Botond utcában. 2 25

Árhullám a Dunán Játéksziget Csillaghegyen

15
Tetten ért szemetelõk

XV. évfolyam 13. szám                  Megjelenik kéthetente               2009. július 1. 

A Római-parton élõ lakosok, valamint a civil szervezetek aggodalmára tekintettel a június 24-ei képviselõ-testületi ülésen Bús Balázs polgármes-
ter javaslatára, a Rómaifürdõi kemping területére ismételten változtatási tilalmat rendelt el Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Kerületi Sza-
bályozási Terv elfogadásáig.                                                                                                                                                      BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Közel 60 millió fo-
rintból hozatta rend-

be a Zay utcát az önkor-
mányzat. A munkálatok
során az út 4194 négyzet-
méteren újult meg. 

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

1200 méter hosszú sza-
kaszon kiszélesítik a

rakpartot, szintjét meg-
emelik, egy rézsûs és egy
függõleges partszakaszt
alakítanak ki a Margit híd
térségében. Új közlekedési

csomópont, új lépcsõlejá-
rók, egy mozgássérültek
részére készült rámpa, új
parkolóhelyek és hajókikö-
tõk épülnek. A felújítással
októberre végeznek a kivi-
telezõk. RÉSZLETEK A 7. OLDALON

Változtatási tilalom a Római kemping területére

Októberben autózhatnak a felújított
rakparton a Zsigmond térig

Új aszfaltszõnyeg
a Zay utcában Egy pár lovas rendõr

járõrözik a város-
rész hegyvidéki területe-
in hétköznap és a Római-
parton hétvégenként má-
jus 23-tól dr. Markó Atti-
la ezredes, rendõrkapi-
tány kezdeményezésére,
aki arra bíztatja a lakoso-

kat, nyugodtan fordulja-
nak észrevételeikkel a
lovas rendõrökhöz. 

FOLYTATÁS A 13. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. Követ-
kezõ számunk július 15-
én, szerdán jelenik meg!
Újságunk olvasható a
www.obuda.hu honlapon.

Lovas rendõrök járõröznek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Pünkösd-
fürdõ, Római-parti ingat-
lanok tulajdonosait, hasz-
nálóit, hogy a Dunán ár-
hullám vonul le.

Felhívjuk az érintett in-
gatlanok tulajdonosait,

használóit, hogy a veszélyez-
tetett területen tárolt építõ-
anyagok, gépek, gépjármû-
vek és egyéb vagyontárgyak
biztonságba helyezésérõl
gondoskodjanak! Fokozott
figyelmet fordítsanak a ve-
szélyeztetett épületek áram-
talanítására, továbbá a pincé-
ben, földszinti helyiségekben

tárolt tüzelõolaj, festékanyag
és mindennemû - víz-
szennyezés lehetõségét ma-
gában hordozó - vegyszer
biztonságba helyezése érde-
kében.

Az árvíz-, élet- és va-
gyonvédelemmel kapcso-
latos kérdésekkel, bejelen-
tésekkel a Polgármesteri
Hivatal Védelmi és Köz-
biztonsági Irodához (Fõ tér
3., tel.: 250-0606, e-mail:
vedelem@obuda.hu), a
Polgári Védelmi Kirendelt-
séghez (Fõ tér 1., tel.: 368-
0464), valamint a CELER
Épületfenntartó és Szolgál-

tató Kft. ügyvezetéséhez
(Szentlélek tér 7., tel.: 430-
3460) és gyorsszolgálatá-
hoz (Ladik utca 5. tel.:
430-2160) lehet fordulni.

Közmûvekkel összefüggõ
biztonságtechnikai, vagy kár-
megelõzési bejelentéseket
közvetlenül a szolgáltató vál-
lalatok (Vízügyi Központ:
201-4982, ELMÛ Nyrt.: 06-
40-383-838, VÍZMÛ Zrt.:
465-2400, CSATORNÁZÁSI
MÛVEK Zrt.: 06-80-455-
000, GÁZMÛ Rt.: 210-2600,
FKF Zrt. központi ügyelet
számai: 459-6750, 210-0573,
210-0560, forró drót: 06-80-
204-386) ügyeleti szolgálatai,
központjai fogadják. AIII. ke-
rületi ÁNTSZ munkatársai a
388-8139-es telefonszámon
érhetõk el.

A várható magas vízállás
miatt a hullámtérben lakók sa-
ját maguk érdekében gondos-
kodjanak személyi-, érték- és
vagyonvédelmükrõl.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Idén áprilisban jutott Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata tudomására, hogy a tulajdonában álló
Hajógyári-sziget szélén található 13,3 hektár terü-
letû galériaerdõben jelentõs mennyiségû illegális
fakivágás és annak elszállítása történt.
Bús Balázs polgármester még aznap feljelentést
tett a kerületi Rendõrkapitányságon természetká-
rosítás bûntette, valamint falopás tárgyában, ezzel
párhuzamosan pedig szakértõi vélemény elkészí-
tését rendelte el. Az elõzetes szakvélemény megál-
lapítja: 234 fát engedély nélkül vágtak ki, az oko-
zott kár összegét 134.550.000 forintra becsülik.
A Sziget Kft. már korábban elismerte, hogy a faki-
vágás az õ megbízásukból történt.
Érthetetlennek tartjuk, hogy a környezet- és le-
vegõvédelmi civil szervezetek hallgatásukkal -
Óbudán már nem elõször - asszisztálnak a ter-
mészet - és környezetkárosításhoz.
Az önkormányzat minden jogi lépést megtesz a kár
megállapítása és annak mielõbbi megtérítése ér-
dekében.

Óbuda-Békásmegyer ÖnkormányzataÁrhullám a Dunán

Bús Balázs polgármester június 23-án összehívta a Kerületi Védelmi Bizottságot, hogy
elõkészítsék a szükséges óvintézkedéseket. Árvízvédelmi szempontból ugyanis Buda-
pest területén a Római-part a legveszélyeztetettebb szakasz, de ezen a részen a gátak
tíz méteres magasságig védenek

Jelentõs kár érte Óbudát 
a Hajógyári-szigeten

Az önkormányzati lakások,
valamint az önkormányzati
fenntartású nyugdíjasházi
lakások lakbérének 7 szá-
zalékos emelésérõl dön-
tött a képviselõ-testület
június végi ülésén. A rész-
letekrõl Puskás Péter al-
polgármestert kérdeztük.

A Celer Kft. számí-
tást végzett arról:

milyen mértékû lehetne
az az emelés, ami az idõ-
közben végbement ener-

gia-, közüzemi- és egyéb
díjemelkedések alapján
reális lakbéremelést je-
lentene az önkormány-
zati lakások és nyugdí-
jasházi lakások eseté-
ben. Ennek alapján 15
százalékos emelés lett
volna a reális, azonban
Bús Balázs polgármester
javaslatára csupán a ta-
valyi infláció mértéké-
vel egyezõen, 7 százalé-
kos emelést hagyott jóvá
a képviselõ-testület. 

- Döntésünknél az ve-
zérelt, hogy az érintett
III. kerületi lakosokat
nem lehet tovább ter-
helni. Ezzel az önkor-
mányzat vállalta át a
költségek fennmaradó
részét, a Celer Kft. költ-
ségvetésén keresztül -
tudtuk meg Puskás Pé-
tertõl. 

(A rendelet szövegét
lapunk következõ számá-
ban közöljük.) 

Sz. Cs.

A költségek felét az önkormányzat vállalja át

Tizenöt helyett hét 
százalékos lakbéremelés

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Bús Balázs, a Kerületi Védelmi Bizottság elnökeként fo-
lyamatosan jelen volt a Római-parton. Mellette Szamos
János, a Celer Kft. ügyvezetõ-igazgatója
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A Római kemping intenzív
növényállományával érzé-
keny területe kerületünknek.
A terület hosszú távú sorsa
sem a környezõ lakosság,
sem pedig az önkormányzat
számára nem érdektelen.
Ahhoz, hogy mindenki pon-
tos információval rendelkez-
zen, szükséges egy korrekt
tájékoztatás a terület múltjá-
ról, jelenérõl, jövõjérõl. 

Aterület valamikori
kiserdõ közfunkciója

a ‘60-as években szûnt
meg. Ezután kempingként
olyan közérdeket szolgált,
mely hosszú éveken ke-
resztül Budapest idegen-
forgalmának egy részét
szolgálta ki. A terület már
ekkor építési övezetben
volt, tehát intenzív nö-
vényállománya ellenére
nem volt közpark.

A terület kempingként
történõ használata megvál-
toztatásának gondolata a
rendszerváltás után jelent-
kezett, amikor is a privati-
záció következtében ma-
gántulajdonba került. Ma a
terület tulajdonosa a Ró-
mai Part Üdülõfalu Zrt.
Meg kell jegyezni, hogy a
terület soha nem volt a III.
kerületi Önkormányzat tu-
lajdonában, így a tulajdo-
nos váltásokat csak kívül-
rõl szemlélhettük. Az új tu-
lajdonosok különbözõ fej-
lesztési ötletekkel álltak
elõ a ‘90-es évek közepé-
tõl.

Az önkormányzat 1997-
ben a területre részletes
rendezési tervet fogadott el
az akkori jogszabályi hát-
térnek megfelelõen. A
részletes rendezési terv el-
fogadását intenzív lakossá-

gi egyeztetés, fórumok, vé-
lemény, egyeztetések elõz-
ték meg, így olyan terv el-
fogadása történt meg,
mely kompromisszum
eredményként született. Az
ekkor hatályos fõvárosi vá-
rosrendezési szabályban
még szerepelt a védett köz-
parkok között a Rómaifür-
dõ és kemping területén lé-
võ értékes faállománya.

Az 1997-ben elfogadott
építési törvény alapvetõ
építési jogszabály változá-
sokat hozott mind orszá-
gos, mind fõvárosi, mind
pedig kerületi szinten. A
fõvárosban kialakult a két-
szintû településrendezési
tervrendszer: a Fõvárosi
Önkormányzat az egész
városra érvényes városren-
dezési és építési keretsza-
bályzatot, valamint fõváro-
si szabályozási kerettervet
állapított meg, mely 1999.
január 1-jén lépett hatály-
ba. Ebben már nem jelenik
meg a faállomány fõvárosi
védettsége. A kerületi ön-

kormányzatoknak ezen
keretszabályzat figyelem-
be vételével van joga a he-
lyi városrendezési elõírá-
sait megalkotni. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata ezt 2001 novem-
berében alkotta meg. Az
építési törvény értelmében
a régi jogszabályi környe-
zeten alapuló részletes ren-
dezési terveket, mint ami-
lyen a Római kemping te-
rületére is vonatkozott,
csak 2003. december 31-ig
lehetett alkalmazni. 

Az önkormányzat 2003
decemberében változtatási
tilalmat rendelt el a kem-
ping területére. Az építési
törvény ide vonatkozó sza-
kasza értelmében  a tilalom
maximum 3 évig volt
fenntartható, így az 2006
decemberében megszûnt.
Ezzel párhuzamosan
2004-ben új szabályozási
terv készítése indult el a te-
rületre. A sokéves terv-
egyeztetések, bizottsági
döntés eredményeként si-

került a fejlesztõt a lakócé-
lú fejlesztésétõl eltéríteni,
mely a köz általi használat-
ra végleg pontot tett volna.
Ez adott 2008 augusztusá-
tól a tervelõkészítésnek
egy újabb „lendületet”. A
kerület szakbizottsága
2009. február 23-ai ülésén
tárgyalta a területre vonat-
kozó készülõ szabályozási
tervet konzultációs jelleg-
gel. A bizottság a tovább-
tervezés irányát meghatá-
rozó kérdésekben hozott
határozatot. Ezen határo-
zatok a további részletes
szakmai elõkészítés irá-
nyait határozzák meg és
korántsem döntött semmi-
féle fák kivágásáról. Min-
den erre utaló híresztelés
téves vagy rosszul értelme-
zett információkon alapul.

A most készülõ tervek
véleményezésébe termé-
szetesen a lakosságot, a ci-
vil szervezeteket, érdek-
képviseleti szerveket is be-
vonjuk, mint ahogy ezt ko-
rábban is tettük, és ebben a

folyamatban lehetõséget
biztosítunk, hogy vala-
mennyi alátámasztó mun-
karészt és valós tényt meg-
ismerhessenek. 

Le kell szögezni, hogy
a terület ma építési öve-
zetben van és volt már a
‘60-as években is, ezen
belül pedig 15%-os beépí-
tettséggel bír és a mai na-
pig a tulajdonos az általá-
nos elõírások betartása
mellett beépítheti. A terü-
let szabályozása során
nincs szó a beépítettség
intenzitásának növelésé-
rõl, a mai övezeti besoro-
lás megváltoztatásáról. 

A legutóbbi „Közel az
emberekhez” címû lakos-
sági fórumon a felszólalók
többsége a Római kemping
beépítése ellen emelt szót.
Még egyszer ki kell emel-
ni, a kemping ma nem köz-
park, hanem magántulaj-
donban lévõ, beépítésre
szánt terület. Ennek mérté-
két, feltételeit fogja az új
szabályozási terv meghatá-
rozni az önkormányzat le-
hetõségeinek figyelembe-
vételével. Ebbe az egyez-
tetési folyamatba, a terv-
elõkészítésébe, mint ahogy
ezt már említettem, az ön-
kormányzat aktívan be kí-
vánja vonni a környék va-
lamennyi bejegyzett civil
szervezetét. Annak érdeké-
ben, hogy az alapos és
kompromisszumokon ala-
puló tervezési idõ alatt ne
történjen valami visszafor-
díthatatlan a területen,
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete a területre is-
mételten változtatási tilal-
mat rendelt el a 2009. júni-
us 24-ei ülésen a KSZT el-
fogadásáig. 

Sipos Gábor
fõépítész

B udapest legnagyobb
kempingjét 1967-

ben egy arborétum he-
lyén nyitotta meg a Fõvá-
rosi Idegenforgalmi Hi-
vatal. A terület tulajdonos
cégét 1992-ben privati-
zálták, majd a többszöri
tulajdonosváltást követõ-
en a különleges adottsá-

gú, hét hektáros terület az
IBUSZ Invest Kft. tulaj-
donába került. A cég ügy-
vezetõje a sajtóban úgy
nyilatkozott, hogy a kö-
zéptávú fejlesztési prog-
ramjukban három - iroda
és kereskedelmi jellegû
„bizniszpark”, illetve la-
kópark - beruházás szere-

pel, több 10 milliárd fo-
rint értékben.

A rómaifürdõi kemping
területére, a Szentendrei
út-Monostori út- Dósa ut-
ca-Rozgonyi Piroska utca
által határolt területre
2004 óta készül kerületi
szabályozási terv. A sok-
éves tervegyeztetések, bi-

zottsági döntés eredmé-
nyeként sikerült a beruhá-
zót a lakás célú fejleszté-
sétõl eltéríteni. A megje-
lölt területen már koráb-
ban, 2003 decembere és
2006 decembere között is
változtatási tilalom volt.

A vonatkozó jogsza-
bály alapján az érintett te-

rületre az önkormányzat
legfeljebb három évre ír-
hat elõ változtatási tilal-
mat. A 2006-ban lejárt ti-
lalom megszûnése nem
az önkormányzat önké-
nyes döntése volt, hanem
a hatályos jogi szabályo-
zás maximális felsõ hatá-
ra, a 3 év járt le.

Még egyszer a Római kempingrõl

Változtatási tilalom a Római kemping területére

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl – Önkormányzat

A nyári szünet elõtti utolsó
ülését tartotta június 24-én
a képviselõ-testület a Város-
háza tanácskozótermében. 

Elsõként az üzletek éj-
szakai nyitva tartásá-

nak rendjérõl szóló rende-
letet módosította a testület,
melyet 24 igen, 7 nem és 1
tartózkodás mellett hagy-
tak jóvá. Ennek lényege,
hogy a kerület egyes, nem
sûrûn lakott területen lévõ
vendéglátóhelyeinek üze-
meltetõi kérték: a koráb-
ban meghatározott, kedve-
zõbb idõrend szerint tart-
hassanak nyitva. (Amódo-
sított rendeletet lapunk
következõ számában ad-
juk közre.) 

Módosított 
zajvédelmi rendelet

A továbbiakban a
SODEXHO Kft. szolgál-
tatásának 6,1 százalékos
árkorrekciójáról döntöttek.
Ezt követõen a zajvéde-
lem helyi szabályozásáról
tárgyaltak. A vonatkozó
kormányrendelet új ala-
pokra helyezte a zaj és rez-
gés elleni védelem szabá-
lyozását, azaz részletesebb
és átfogóbb a korábbinál,
ez indokolta a rendelet he-

lyi módosítását is, melyet
egyhangúlag fogadtak el a
képviselõk. (A rendelet
szövegét következõ lap-
számunkban közöljük.)

Egy tartózkodás mellett
hagyták jóvá az önkor-
mányzat tulajdonában lé-
võ lakások lakbérének, va-
lamint a szintén önkor-
mányzati tulajdonú nyug-
díjasházakban lévõ laká-
sok lakbérének 7 százalé-
kos emelését. (Cikk „Ti-
zenöt helyett hét százalé-
kos lakbéremelés” cím-
mel a 2. oldalon.) 

Változtatási tilalom 
- szabályozási tervek

A Római kemping terü-
letére nagy többség mellett
változtatási tilalmat rendel-
tek el, a Kerületi Szabályo-
zási Terv elfogadásáig.
(Közlemény a változtatá-
si tilalomról, valamint a
kerület fõépítészének
írása a 3. oldalon.) Egy-
hangúlag fogadták el Óbu-
da-Újlak Kerületi Szabá-
lyozási Tervét, illetve az
ehhez kapcsolódó város-
fejlesztési megállapodást.
Módosították a BUSZESZ
területének intézményi
övezeti átsorolását, annak
rendezetté tétele, illetve a

további fejlesztések bizto-
sítása érdekében.

Mintegy 2,5 millió fo-
rinttal emelték a védelmi
és közbiztonsági iroda pol-
gárvédelmi parancsnoksá-
gának költségvetését, a ki-
adások várható növekedé-
se miatt. 

Számos ponton módosí-
tották még az év második
félévére vonatkozó civil
mûködési pályázatok ki-
írásának feltételeit. Többek
közt 1,5 millióról 500 ezer
forintra csökkentették az
elnyerhetõ támogatás ma-
ximális összegét, illetve
pályázati kategóriákat ha-
tároztak meg, melyek a pá-
lyamûvek összehasonlít-
hatóságát segíti elõ. 

Szobrot állítanának Óbuda 
elsõ polgármesterének
A képviselõ-testület

elfogadta azt a javasla-
tot, mely szerint az ön-
kormányzat részt vesz a
Magyar Mûvelõdési In-
tézet és Képzõmûvé-
szeti Lektorátus „Köz-
téri képzõmûvészeti és
iparmûvészeti alkotá-
sok megvalósításának
támogatása” címû pá-
lyázatán. Határozatuk
szerint Kutas László:
Harrer Pálról, Óbuda
elsõ polgármesterérõl
készült szobor-tervével
vesznek részt a kiírá-
son. Tervek szerint a
szobrot a Fõ tér környé-
kén állítanák fel.

Jóváhagyták továbbá:
a testületi anyagok
elektronikus formában
történõ biztosítását; az
önkormányzat három-
éves informatikai straté-
giájának aktualizálását;
a 2009/2010-es, tan- illet-
ve nevelési évben  fenn-
tartói engedélyt az isko-
lák, óvodák osztályainak,
csoportjainak maximális
létszám túllépéséhez, és
hozzájárulást az Oktatási
Hivatalhoz benyújtandó
engedélykéréshez; a
2009/2010-es nevelési
évre óvodai csoportok in-
dításának engedélyezé-
sét; nevelési-oktatási in-
tézmények vezetõi pályá-
zatainak meghirdetését; a
„Zalabai Gábor-díj - a
Budapestiek Esélyegyen-
lõségéért” adományozá-
sáról szóló elõterjesztést;
a június 22-én zárult in-
gatlanpályázat értékelé-

sét; az Óbu-
dai Danubia
Z e n e k a r
Közhasznú
T á r s a s á g
2008. évi
közhasznú-
sági beszá-
m o l ó j á t ,
valamint a
képviselõ-
testület II.
félévre vo-
n a t k o z ó
munkater-
vét.

- Elsõsorban az oktatá-
si-nevelési intézmények,
így az óvodák, iskolák,
illetve a közintézmények
környékén található zeb-
rák kiemelése, például
újrafestése, vagyis látha-
tóvá tétele lenne célsze-
rû. Az önkormányzat
ajánlatot kért olyan fi-
gyelemfelhívó gyalogát-
kelõ létesítésére, mely a

forgalom-technikusok és
a rendõrség elõzetes vé-
leménye alapján is jelen-
tõsen növeli az átkelõk
biztonságát. Szakembe-
reink figyelmét egyúttal
felkeltette a XII. kerületi
kezdeményezés, a Zeb-
raFest közlekedési prog-
ram, mely ebben az év-
ben országossá fejlõdhet.
Célja, hogy felhívja a fi-

gyelmet és a gyalogátke-
lõhelyeket biztonságo-
sabbá tegye. Ehhez csat-
lakozva a III. kerületben
is számos helyen át lehet
alakítani az átkelõhelye-
ket, és a jelenleginél sok-
kal nagyobb hatékony-
sággal lehet felhívni az
autósok figyelmét a zeb-
rák elõtti lassítás fontos-
ságára. A testület döntése
alapján, 20 millió forint
felhasználásával csatla-
kozni tudunk a ZebraFest
programhoz és a legtöbb
intézményünk környé-
kén, illetve a kiemelten
balesetveszélyes helye-
ken megtörténhet a gya-
logátkelõhelyek átalakítá-
sa is - tette hozzá Szepessy
Tamás. 

Az önkormányzat költségve-
tésébõl mintegy 21 millió fo-
rintból újítják fel a Szérûskert
utcai tanuszoda gépészeti,
azaz a vízszûrõ-forgató, tisztí-
tó berendezéseit - többek
közt errõl döntött a képvise-
lõ-testület legutóbbi ülésén.

Mint Szepessy Tamás
polgármester-he-

lyettes elmondta, a kerü-
letben jelenleg egyetlen
tanuszoda mûködik, a
Szérûskert utca 40. szám
alatt. Az uszoda általános
mûszaki állapota gondot
jelent már évek óta hasz-
nálóinak, illetve üzemelte-
tõinek. Különösen igaz ez
gépészetére, melynél a fo-

lyamatos mûködtetés biz-
tosítása érdekében a javít-
gatásra milliókat volt
kénytelen költeni az ön-
kormányzat az utóbbi idõ-
ben. A gépészet javítása
gazdaságosan már nem
megoldható. A felkért
szakcégek felmérései és az
ellenõrzések alapján az
uszodagépészet feltétlenül
szükséges felújítási mun-
káira bruttó 21 millió fo-
rint ráfordítás vált szüksé-
gessé, melyet jóváhagyott
a képviselõ-testület. 

- Reményeink szerint a
jövõben, a költségvetés le-
hetõségeihez mérten, rész-
leteiben megújulhat majd a
tanuszoda többi része is. 

Ülésezett a képviselõ-testület

Zajvédelem új alapokon

Az önkormányzat még a múlt évben felmérette a kerületben lé-
võ veszélyes gyalogátkelõhelyeket, majd idén állapotfelmé-
rést végzett a helyi közterület-felügyelet is. A vizsgálatokból
egyértelmûvé vált, hogy a városrészben sok a balesetveszé-
lyes, illetve nem jól látható zebra, melynek kijavítása, látha-
tóvá tétele feltétlenül szükséges. Az átkelõk javítására, vala-
mint a ZebraFest elnevezésû programhoz való csatlakozásra,
a tartalékkeret terhére 20 millió forint biztosításáról döntött a
képviselõ-testület a június végi ülésen. A részletekrõl
Szepessy Tamás polgármester-helyettes számolt be.

Korszerûsítik a Szérûskert
utcai tanuszoda gépészetét

Láthatóbbá teszik a veszélyes gyalogátkelõhelyeket

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A távfûtéssel rendelkezõ tár-
sasházak és lakásszövetke-
zetek ÖKO-programban való
részvételének támogatására
eredetileg 50, majd az óriási
érdeklõdés miatt végül több
mint 55 millió forinttal támo-
gatja a pályázatokon nyertes,
távfûtéssel rendelkezõ tár-
sasházakat és lakásszövet-
kezeteket az önkormányzat.
Az ügyben a terület felelõs al-
polgármestere, Puskás Péter
nyilatkozott lapunknak. 

- Mint az korábbról is-
mert, a képviselõ-testület
az idei költségvetés elfoga-
dásakor 50 millió forintot
különített el a III. kerületi,
távfûtéssel rendelkezõ tár-
sasházak, illetve lakásszö-
vetkezetek ÖKO-prog-
ramban való részvételének
támogatására. 

Az ÖKO-program ere-
detileg egy államilag meg-

hirdetett pályázat, ami a
fent említett lakóépületek
esetében az egycsövesrõl a
kétcsöves fûtési rendszerre
való alakítását segíti elõ el-
sõsorban. Emel-
lett a strangsza-
bályzók cseréjét
teszi lehetõvé
korszerûbb típus-
ra, illetve a radiá-
torokon termo-
sztatikus szele-
pek elhelyezését.
Aprogram lénye-
ge a fûtés szabályozhatóvá
tétele a távfûtéses lakások-
ban. 

Az egycsöves rendszer-
rel az a legfõbb gond, hogy
a radiátorokat nem lehet el-
zárni, lejjebb vagy feljebb
tekerni a hõmérséklet laká-
sonkénti szabályozása ér-
dekében. A kétcsöves
rendszer már lehetõvé teszi
a fûtõtestenkénti beállítást

anélkül, hogy az a ház töb-
bi lakását érintené. 

A pályázat kötelezõ
pontjai mellett választható
elem az egyedi fogyasztás-

mérõ-eszköz fel-
szerelése. Errõl
az adott lakókö-
zösségnek kell
döntenie. 

Az állami ki-
írás szerint 155
ezer forintot fo-
gadnak el laká-
sonként a beru-

házás költségének felsõ
határaként, melynek fele
vissza nem térítendõ támo-
gatásként nyújtható. A
fennmaradó 50 százalékot
a társasházaknak, lakás-
szövetkezeteknek önrész-
ként kell állniuk. 

Az önkormányzat veze-
tése úgy döntött, hogy a la-
kóközösségek segítése ér-
dekében csatlakozik az ál-

lami programhoz. Utóbbi-
nál a pályázatok benyújtási
határideje július vége volt.
A helyhatósághoz ugyan-
azzal a pályázati anyaggal,
változatlan formában ne-
vezhettek az érintettek jú-
nius 8-ig, melyekrõl a hó-
nap végéig kellett döntést
hozniuk a szakemberek-
nek. A költségek felét, te-
hát az önrész mintegy egy-
negyedét állja majd az ön-
kormányzat azoknak a táv-
fûtéssel rendelkezõ házak-
nak, melyek az állami és az
önkormányzati kiírásra
egyaránt jelentkeznek.
Akik tehát mindkét pályá-
zaton nyernek, azoknak
csupán a beruházás teljes
költségének negyedét kell
elõteremteniük. Ott, ahol
azonban, lakásonként 155
ezer forintnál többe kerül
az átalakítás, az efölötti
összeget már az adott ház

közösségének kell finan-
szíroznia. 

A beérkezett 49 pályá-
zatból 35 érvényes. Ahelyi
kiíráson több mint 127
millió forint önkormány-
zati támogatást igényeltek.
Mindez azt bizonyítja,
hogy a távhõszámla kifize-
tése, és sok helyütt a hõ-
mérséklet egyedi szabá-
lyozhatatlansága jelenti a
távfûtéses lakásokban élõk
számára a legnagyobb
problémát. 

Bús Balázs polgármes-
ter és az önkormányzat ve-
zetése kereste a lehetõsé-
get a sokakat érintõ gond
orvoslására. Ezért vált
szükségessé az 50 milliós
keret emelése, melyet a he-
lyi költségvetésbõl a szû-
kös lehetõségekhez mér-
ten, így is 55 millió forint-
ra emelt a testület - tette
hozzá Puskás Péter. 

A képviselõ-testület egyhan-
gú döntéssel hagyta jóvá az
Óbuda-Újlak területére vo-
natkozó Kerületi Szabályozá-
si Tervet. A tervezési terüle-
tet határoló utcák: a Nagy-
szombat és a Lajos utca, a
Szépvölgyi út, illetve a Sere-
gély és a Kecske utca menti
telkek nyugati határa. 

Aterv készítésének cél-
ja a megváltozott for-

galmi igények és a parko-
lás megoldásának átértéke-
lése, a még be nem fejezett
tömbök lehetõségeinek át-
tekintése annak érdekében,
hogy a terület úgynevezett
tájsebei megszûnjenek.
Továbbá a rehabilitációs
tervvel való egyeztetés, va-
lamint a múlt év elején ké-
szíttetett környezetvédelmi
és közlekedési hatástanul-
mányok elfogadható ele-
meinek beépítése a terve-
zetbe. 

A tervet tavaly év végén
tárgyalta a szakbizottság,
majd a fõépítészi iroda

folytatta a véleményezési
eljárást. Ezt egy egyeztetõ
eljárás követte, majd az el-
képzelésekrõl szóló terve-
zetet a lakosság
is megtekinthette
a polgármesteri
hivatalban, idén
április 15-e és
május 15-e kö-
zött. Az érintett
lakosok egy ré-
sze, Civilek Újla-
kért Környezet-
védelmi Egyesület néven,
közösen lépett fel érdekeik
érvényesítéséért. Az egye-
sület elõdjének képviselõi-
vel évek óta, folyamatosan
egyeztetett az álláspontok-
ról az önkormányzat. En-
nek eredményeként ké-
szült el a területre a sok la-
kossági panaszt szülõ Új
Udvar áruház és környéké-
re a környezetvédelmi és
közlekedési hatásvizsgálat
2008-ban. A vizsgálatok
megállapításait felhasznál-
va született meg a KSZT.
A tervkészítés során több

egyeztetés is történt a civi-
lekkel. A lakosok észrevé-
telei alapján számos mó-
dosítás épült be az anyag-

ba, így egyebek
mellett az Új Ud-
var Kecske köz
felõli homlokzat-
magasságának
4,5 méteres ma-
ximuma, gazda-
sági bejáratának
Bécsi út felõli át-
helyezése, illetve

a Szépvölgyi
út- Kecske köz
csomópontjá-
nak kiépítése.

Aterület ren-
dezésének kér-
dése az 1980-
as évek tanácsi
i d õ s z a k á r a
nyúlik vissza,
amikor a lakás-
építés szerepelt
a középpont-
ban, és a for-
galmi kérdése-
ket is a gépko-
csik akkori szá-

mához igazították, a par-
kolás megoldásának mel-
lõzésével. A ‘80-as évek
elején szabályozták ki a
terület egyik neuralgikus
részét, a Kecske köz egy
szakaszát is. A terv felül-
vizsgálata 1999-ben tör-
tént meg, melyet 2000-
ben fogadott el az önkor-
mányzat, a beépült terüle-
tek miatt kisebb mozgás-
térrel. Az új, most elfoga-
dott KSZT az elõzmé-

nyekre alapozva értékeli a
terület jelenlegi helyzetét,
az elvárható szükséges
változásokat. A terv alap-
vetõen az Új Udvar-tömb
közlekedési rendezésére,
a megközelítés átalakítá-
sára, a buszvégállomás
forgalomtechnikai megol-
dására, a Kecske köz Bé-
csi útra való nyitására, va-
lamint a Galagonya utca
környéki fejlesztések be-
fejezésére koncentrál -
tudtuk meg Szepessy Ta-
más alpolgármestertõl. 

Több mint 55 millió forint támogatást nyújt az önkormányzat

1800 kerületi családot érint az ÖKO-program

Jóváhagyott KSZT Óbuda-Újlak területére

A lakosság észrevételei is beépültek a tervezetbe

Óbudára látogatott a III. kerület hollandiai testvérvárosának, Amstel-
veen-nek polgármestere, Jan van Zanen, akit június 24-én fogadott
Bús Balázs polgármester

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az oldalpárt írta:
Szeberényi Csilla
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Beruházás – Közlekedés

Három szakaszban kívánja
fejleszteni a 10-es fõköz-
lekedési utat a Nemzeti
Infrastruktúra  Fejlesztõ
Zrt., erõsítette meg la-
punk információját Faza-
kas Orsolya kommunikáci-
ós vezetõ.

A három szakaszból
az elsõ esik Óbudá-

ra: a Pomázi úttól az
újonnan kiépítendõ ürö-
mi csomópontig terjedõ
3059 méter hosszú útpá-
lya. Az engedélyezési
tervek már 2006-ban el-
készültek, a következõ
lépés a kiviteli tervek el-
készítése és a terület biz-
tosítása lesz. A kivitelezõ
kiválasztására irányuló
tender jövõ év vége felé
jelenhet meg. A munkát
2011 második félévének
elején kezdik, míg az el-
készült szakasz átadása
egy évvel késõbbre,
2012 második félévének
elejére várható. Az útpá-
lya kétszer kétsávos lesz,

középen elválasztó-, míg
a széleken leállósávval.

A Pomázi úttól Pilis-
vörösvárig terjedõ sza-
kaszokra több nyomvo-
naltervet vizsgáltak, az
elkészült tanulmányterv
alapján azt a változatot
valósítják meg, amelyik
a körvasút menti körút-

hoz csatlakozna és a je-
lenlegi 10-es úttól dé-
lebbre épülne meg. A
tervek úgy készültek,
hogy azt a késõbbiekben
autóúttá is lehessen fej-
leszteni. 

A tervekben több he-
lyen külön szintû csomó-
pontok is létesülnének.

A Pomázi út és a ter-
vezett Pilisvörösvárt el-
kerülõ csomópont kö-
zött:

1. Az ürömi csomó-
pont elõtt az ürömi Bp.-
Esztergom vasútvonal
feletti keresztezés.

2. Az ürömi csomó-
pont az Ürömi útnál (itt

egy körforgalom is léte-
sül a régi 10-es számú
úton, de az külön pro-
jekt).

3. Téglagyári út átve-
zetése az új 10-es számú
fõút felett (keresztezés).

4. Solymári Auchan
csomópontnál.

5. A Solymári út után
a Mezõgazdasági út át-
vezetése az új 10-es szá-
mú fõút felett. 

Az út elsõ két szaka-
szának elkészültével je-
lentõsen csökkenhet a
zsúfoltság a 10-es úton,
de igazi megoldást, a már
említett majdani körva-
sút menti körúttal való
összekapcsolása, az új
közúti Duna-híddal, illet-
ve az M0-ás út összekö-
tésével érhetõ majd el.

A második szakasz az
ürömi csomóponttól a
pilisvörösvári csomó-
pontig négy kilométer
hosszú lesz, míg onnan a
harmadik szakasz a
kesztölci csomópontig
terjed majd 19,5 kilomé-
ter hosszan. Ezek a sza-
kaszok, a mostani tervek
szerint 2012-re illetve
2016-ra készülhetnek el.   

Kertész István

Kétszer kétsávos lesz az útpálya

Fejlesztik a 10-es fõutat

Június 17-tõl várhatóan
három hétig (július 8-

ig) sávszûkítés lépett élet-
be a II. kerületi Üstökös
utcában csatornaépítés
miatt. A lezárás idejére
megszûnt a parkoló sáv,
mert a forgalmat erre a
sávra terelték.

Június 22-én a fõgyûjtõ-
csatorna kivitelezõje el-
kezdte a budai felsõ rak-
partról a Margit hídra ve-
zetõ felhajtó - a Liptay utca
- helyreállítását, mert befe-
jezõdött az utcát érintõ csa-
tornaépítés. Elsõ ütemben
a parkoló és az épületek fe-
lõli sávot foglalják majd el,
második ütemben meg-

nyitják ezeket a helyreállí-
tott sávokat, és a fennma-
radó külsõ (Duna felõli)
sávon fognak dolgozni. A
forgalomkorlátozás a
tervek szerint július kö-
zepéig, tehát megközelí-
tõleg 3 hétig tart.

Június 21-e és augusz-
tus 1-je között lezárják a
budai alsó rakpartot a Mar-
git hídtól dél felé, a Halász
utcáig. Erre azért van szük-
ség, mert a Fõgáz Zrt. gáz-
vezeték felújítást végez
ezen az útszakaszon, majd
újraaszfaltozzák az útpá-
lyát. Az útlezárás ideje alatt
mind az északi, mind a dé-
li irányba közlekedõ autó-

sok a Halász utcai le- és
felhajtót tudják használni.

A budai alsó rakpart út-
pályájának felújítása há-
rom különálló projekt ré-
szeként, illetve összehan-
golásával valósul meg. A
Halász utcától a Bem té-
rig a Fõgáz Zrt., a Margit
híd déli lehajtójától a
Zsigmond térig pedig a
budai Duna-parti fõgyûj-
tõcsatorna kivitelezõje
dolgozik augusztus 1-jé-
ig. Ettõl az idõponttól kez-
dõdõen ismét a Margit hí-
di felhajtóig lehet majd
használni a budai alsó
rakpartot. 

A Margit hídtól északi
irányban ezután is folyta-
tódnak a munkák a lezárt
rakparton. Egyrészt a rak-
partszélesítés bizonyos
részfeladatait kell még el-
végezni, másrészt a Fõvá-
rosi Önkormányzat útfel-
újítási beruházása zajlik
majd a Zsigmond tértõl a

Mozaik utcáig (a rakpart
északi végéig). A fõváros
arra törekszik, hogy szep-
tember második felétõl
teljes hosszában újra jár-
ható legyen a budai alsó
rakpart.

Június 21-tõl augusz-
tus 1-jéig sávlezárások és
forgalomterelések lesznek
az Árpád fejedelem útján,
mert az Üstökös utca vo-

nalában elkezdõdik annak
az új közlekedési csomó-
pontnak az építése, mely
az alsó és felsõ rakpart
között biztosít majd új át-
járási lehetõséget. A for-
galomkorlátozás ideje
alatt az eredetileg 2x3
sávos Árpád fejedelem
útján északi irányban
csak egy, déli irányban
két sáv lesz járható.

A budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna, valamint az új Üstökös
utcai csomópont építésének munkálatai újabb útlezáráso-
kat és forgalomkorlátozásokat tesznek szükségessé a nyár
folyamán a Margit híd környezetében. Az Üstökös utcában
és az Árpád fejedelem útján sávlezárások várhatóak, az al-
só rakpart Margit híd és Halász utca közé esõ szakaszát pe-
dig lezárják a forgalom elõl, mert gázvezeték felújítást vé-
geznek és újraaszfaltozzák az elhasználódott útpályát.

Forgalomkorlátozás az Árpád fejedelem útján

Átlagosan 30 százalékkal drágultak a parkolási díjak
június elejétõl. Egyúttal kibõvültek a fizetõövezetek, és
családonként csak két kerületi parkolási engedélyt ad-
nak ki, ebbõl az egyikért a teljes ár felét kell fizetni. A
belsõ, frekventáltabb városrészeken 18 helyett 20 órá-
ig kell parkolási díjat fizetni - mindezt a Fõvárosi Köz-
gyûlés április végén elfogadott rendelete rögzíti.
A fõváros hat parkolási zónája közül a budai vár a
legdrágább, itt óránként 580 forint a parkolás. Ott,
ahol óránként eddig 345 forintot kellett fizetni, mos-
tantól 435-öt. Az óradíjak másutt 300-ról 365-re, il-
letve 265-rõl 290-re emelkedtek. Egyedül a 220 fo-
rintos zónába tartozó óradíj maradt változatlan. A
legalacsonyabb, 115-130 forintos díj pedig 145 fo-
rintra drágult.

30 százalékkal drágult a parkolás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Befejezõdött a nagy for-
galmú Zay utca közúti re-
konstrukciója, melyet jú-
nius 17-én adott át a for-
galomnak Bús Balázs pol-
gármester, Szepessy Ta-
más polgármester-helyet-
tes jelenlétében.

A környéken több
magas presztizsû

gépjármû-forgalmazó
cég található. Ezentúl az
útpálya is az elvárások-
nak megfelelõ színvona-
lon biztosítja a közleke-
dést. A sebességhatár
betartását épített fekvõ-
rendõr garantálja.

ACzetz János utca Batt-
hyány utca közötti, mint-
egy 300 méteres útpálya
felújítását követõen Bús
Balázs ezúttal a Zay utca

rekonstrukciós munkálata-
inak eredményét mutatta
be. ATEUT-pályázaton el-
nyert, mintegy 20 millió

forint felhasználásával,
összesen közel 60 millió
forintból épült meg az út-
burkolati jeleket és egy

fekvõrendõrt magában
foglaló útpálya. Aszegély-
tõl szegélyig terjedõ „szõ-
nyegezést” a Magyar Asz-

falt Kft. végezte, mely
munkát közbeszerzési pá-
lyázat útján nyertek el. 

Korábban az utca fel-
sõ szakasza kockakö-
ves, míg alsó része ösz-
szetöredezett, hiányos
aszfaltburkolatú volt. A
munkálatok során, az
összesen 439 folyómé-
ter hosszú út 4194 négy-
zetméteren újult meg.

Városfejlesztési meg-
állapodás révén a Kuni-
gunda útja - Bojtár utca
keresztezõdésében kör-
fogalmi csomópont
épül, saját beruházásban
pedig a Szõlõ és Kiscelli
utca, valamint a Vihar és
Váradi utca keresztezõ-
désében. Ezeket hitelbõl
finanszírozza az önkor-
mányzat.

Új aszfaltszõnyeg szegélytõl szegélyig a Zay utcában

A Margit híd térségében
közel 1200 méter hosszú
szakaszon kiszélesítik a
rakpartot, szintjét meg-
emelik, egy rézsûs és egy
függõleges partfalsza-
kaszt alakítanak ki. Októ-
berre új közlekedési cso-
mópont, új lépcsõlejárók,
mozgássérülteknek rám-
pa, új parkolóhelyek és
hajókikötõk épülnek az
útszakaszon. 

A budai Duna-parti
fõgyûjtõcsatorna

építésének egyik meg-
határozó elemeként ta-
valy augusztus óta fo-
lyik a budai alsó rakpart
átépítése a Margit híd
déli felhajtója és a Zsig-
mond tér közötti, mint-
egy 1200 méteres útsza-
kaszon. Az októberig
tartó kivitelezés ered-
ményeként némileg új
képet mutat majd a bu-
dai alsó rakpart ezen
szakasza, de a látvány
továbbra is illeszkedik
majd a Duna-part többi
részéhez. 

A beruházás során új
lépcsõket alakítanak ki a
gyalogosoknak, és egy

mozgáskorlátozottak
számára is könnyen
használható, rámpás le-
járó is épül a híd lábá-
nál. A személyautóknak
és autóbuszoknak par-
kolóhelyeket jelölnek ki
az útszakaszon, új kan-
delláberek biztosítják
majd a közvilágítást, to-
vábbá hajókikötõk is
épülnek. Az útpálya 2x1
sávos marad, csak ka-
nyarodó sávokkal bõ-
vül.

A 135 éve épült part-
fal homlokzati kõanya-
gának elbontása és újra-
felhasználása civil szer-
vezetek bevonásával, ja-
vaslataik figyelembevé-
telével történik. Annak
érdekében, hogy a teljes
budai alsó rakpart látvá-
nyának egysége minél
kevésbé sérüljön, a rak-
part régi kõburkolatai-
ból annyit építenek visz-
sza, amennyit csak le-
hetséges. A hiányzó kö-
veket az eredetivel meg-
egyezõ, tardosi vörös
mészkõvel pótolják.

(A látványtervek a
www.eloduna.hu olda-
lon megtekinthetõk.)

A rakparti munkák
közel 80 százaléka kész

A partfal szélesítése jó
ütemben halad. A támfal
szerkezetének betonozá-
sa folyamatban van, az
útpadka és az útburkolat
építése június közepén
indult, ezt követõen a ki-
vitelezõ megkezdi az új
közvilágítási oszlopok
alapozását. Vannak
azonban olyan, a folyó
közvetlen közelében zaj-
ló munkálatok, melyeket
csak akkor lehet elvé-

gezni, ha a következõ
hetekben a Duna vízállá-
sa a jelenleginél alacso-
nyabb lesz. Ilyen például
a már elkészült függõle-
ges partfal kõburkolatá-
nak elkészítése, vala-
mint a folyóhoz vezetõ
kezelõ lépcsõk kialakítá-
sa a hídfõ közelében. 

Az Üstökös utca vona-
lában új le- és felhajtók
épülnek az alsó rakpart
és az Árpád fejedelem
útja között. Az elõkészí-
tõ munkálatok már el-

kezdõdtek, az új közle-
kedési csomópont októ-
berre épül meg.

A Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep
és kapcsolódó létesítmé-
nyei beruházás Európai
Unió által elismert költ-
sége mintegy 428,7 mil-
lió euró, melynek 65
százalékát az Európai
Unió finanszírozza a
Kohéziós Alapból, 20
százalékát a magyar ál-
lam, 15 százalékát pedig
a fõváros állja.

Óvják a 135 éves kõburkolatot

Októberben autózhatnak a felújított rakparton a Zsigmond térig

LÁTVÁNYTERV

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszic-

hológus neurológiai szakrendelése a Csobánka té-

ri rendelõintézetben július 1-jétõl az alábbiak szerint

változik.

Hétfõn: 8-tól 14 óráig. Kedden, szerdán, csütörtö-

kön: 14-tõl 20 óráig (I. em. 39. ajtó). Bejelentkezés

személyesen vagy telefonon: 454-7529.

Sebészet és röntgen osztály: július 1-jétõl augusztus 31-ig. Hétfõ, szerda, pén-
tek: 8-14 óráig. Kedd, csütörtök: 14-20 óráig. Gyógytorna: július 6-tól augusztus
29-ig. Hétfõ, szerda, péntek: 8-14 óráig. Kedd, csütörtök: 14-20 óráig. Nõgyó-
gyászat: július 20-tól július 29-ig a rendelés szünetel. Ortopédia: dr. Imre Mária
rendelése június 30-tól július 2-ig szünetel. Fül-orr-gégészet: dr. Sztankaninecz
Katalin rendelése június 29-tõl július 10-ig szünetel. * Dr. Nagy Zelma rendelése
augusztus 10-tõl augusztus 27-ig a szünetel. Neurológia: dr. Csrepka Andrea ren-
delése július 6-tól július 19-ig és augusztus 10-tõl augusztus 13-ig szünetel. Helyet-
te dr. Szeles Ilona rendel július 7-én, 9-én,14-én,16-án és augusztus 11-én,13-
án,18-án. Urológia: június 29-én, július 6-án és 13-án nincs rendelés.

Tíz új kerékpárt vásárolt
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata. A kétkerekû
jármûvekkel egészsége-
sebben, környezetszeny-
nyezés nélkül járhatnak
munkába, vagy intézhetik
ügyeiket a polgármesteri
hivatal dolgozói. 

- Ne autóval, inkább
biciklivel közlekedjenek

a hivatal munkatársai -
mondta Bús Balázs pol-
gármester a kerékpárok
átadásakor, június 18-án
a Fõ téren. 

A beszerzés része az
Egészségolimpia kétéves
programjának. A hivatal
dolgozói a kerület határán
kívülre, akár egész hétvé-
gére is elvihetik a kétkere-
kû jármûveket. Az öt nõi

és öt férfi, 21 sebességes
Caprine biciklit a Bike
Berguson kerékpárbolt
kedvezménnyel szállította
az önkormányzatnak. Egy
bicikli nagyjából ötven-
ezer forintba került, ez az
ár nagyságrendekkel ke-
vesebb annál az összeg-
nél, mint amennyit a Ma-
gyar Posta költött egy-egy
kerékpár beszerzésére.

Tíz új kerékpárt vásároltak

Nyeregben az önkormányzat 

Rendelés változások a Csobánka téri szakrendelõben

Neurológiai szakrendelés

Tisztelt Fõigazgató
Asszony!

Meglepõdve értesül-
tem a hírrõl, hogy idén
nyáron 3 hónapra - az
ígéretben az áll, hogy át-
menetileg - a Szent Mar-
git Kórház sebész orvosi
ügyelete szünetel.

Tisztában vagyunk ve-
le, hogy a Szent Margit
Kórház ellen a fõváros
évek óta folyamatos tá-
madásokat intéz. 

Sebészetünk elsor-
vasztása évekkel ezelõtt
kezdõdött, amikor a fõ-
városi ügyeleti rendbõl
törölték azt. 

Késõbb, az aktív
ágyak megszüntetésével
tovább szûkült a tevé-
kenység. 

Jelenleg az osztályon
csak emlõmûtéteket és
különleges, kis beteglét-
számot érintõ, viszont
rendkívül költségigé-
nyes gyulladásos bélbe-
tegségeket operálnak. 

A sebészeti ügyeletet
érintõ változtatások a
betegellátás biztonsága
szempontjából erõsen
aggályosak. Súlyosan
sérti a betegek, de ki-
emelten a III. kerületi la-
kosok érdekeit.

A több száz belgyó-
gyászati beteget kezelõ
intézetben naponta for-
dul elõ sebészeti jellegû,
sürgõs konzíliumot, se-
bészeti elsõsegélynyúj-
tást igénylõ eset. 

A jelenlegi döntés mi-
att 17 óra után és hétvé-
gén ezeket a betegeket a
János Kórházba kell
majd átszállíttatni. 

A délelõtt operált be-
tegek éjszakai felügye-
letét ezáltal más szak-

mák orvosai lesznek
kénytelenek ellátni, mely
a betegek biztonságát, a
legmagasabb szintû
egészségügyi ellátáshoz
való jogukat meglehetõ-
sen sérti. A helyettesítést
ellátó orvos ezáltal,
olyan döntésekre kény-
szerülhet, amelyhez
nincs kompetenciája. 

Mindenki elõtt tiszta,
hogy akut sebészeti
megbetegedésben egy
helytelen döntés a beteg
életét is veszélyeztetheti.
Ki fogja ezért vállalni a
felelõsséget? 

A III. kerületi Önkor-
mányzat szakemberei-
ben és bennem is komo-
lyan felmerül a felelõs-
ség kérdése. 

Amennyiben a költ-
séghatékonyság kérdé-
se felé kívánja terelni
bárki is az indoklást, az
is megkérdõjelezhetõ
szakembereink számá-
ra. A döntéssel kizáró-
lag egy sebész ügyele-
tes munkadíját lehet
megtakarítani, ugyan-
akkor egy beteg mentõ-
vel való átszállítása
már többe kerül, mint
egy ügyeleti díj.

Ilyen feltételek mel-
lett, hogyan lehet biz-
tosítani a gyógyulás-
hoz, egészséghez, leg-
magasabb szintû
egészségügyi ellátás-
hoz való jogot?

Tisztelettel kérem,
hogy a tervezett intézke-
dést felülbírálni szíves-
kedjék!

2009. június 19.
Köszönettel:
Bús Balázs,

Óbuda-Békásmegyer
polgármestere

Nyílt levél Dr. Pintérné, dr. Gönczi
Ágnesnek, a Szent János Kórház

fõigazgató asszonyának

Kedves betegek! Az elmúlt hónapokban tudomásunkra jutott, hogy több páciensünket
csalások révén kár érte. Például, két korosabb hölgy azzal csengetett be lakásukba, hogy
„önnek tizenötezer forint visszajár a gázszámlából, de csak húszezresünk van, kérjük adjon
vissza ötezer forintot!” Kifigyelik a pénz tartásának helyét, és míg egyikük eltereli a figyelmet,
másikuk minden mozdítható értéket visz.Volt, hogy gázkonvektorok, közüzemi számlák el-
lenõrzésére is hivatkoztak.Sajnos azonban az utóbbi idõben ránk, csillaghegyi háziorvosok-
ra utalnak azzal, hogy mi küldtük õket (mármint a csalókat), gyógyászati segédeszközök
(speciális takarók, cipõk, masszázságyak) eladására.Nyomatékosan hangsúlyozzuk:mi, or-
vosok senkit nem küldünk, semmilyen forgalomban lévõ eszközt nem ajánlunk házhoz vin-
ni.Legyenek óvatosak, ismeretlen embereket ne engedjenek be lakásukba, házukba, akkor
sem, ha ránk, kezelõorvosokra hivatkoznak! A Csillaghegyi Egészségház orvosai

Csalók hivatkoznak a csillaghegyi háziorvosokra
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- Köztudott, hogy a böl-
csõdékben jóval több a fel-
vételre várakozó kisgyer-
mek, mint a férõhelyek
száma. A 0-tól 3 éves ko-
rig értendõ korosztálynak
országosan 8 százalékát
tudják felvenni. Nagyjából
ez az arány jellemzõ a III.
kerületre is. Annak ellené-
re, hogy a másutt jellemzõ
intézmény-összevonások-
kal, bezárásokkal ellentét-

ben évrõl évre több lett a
férõhelyek száma a város-
rész bölcsõdéiben. De
most úgy tûnik, ez is kevés
lesz. Beláthatatlan követ-
kezményekkel járhat a
gyes és a gyed kurtítása.
Elképesztõ, hogy egyes
politikusok egy tollvonás-
sal akarnak elintézni ilyen
„húsbavágó” kérdéseket.
Bármelyik szakirodalmi
kötetben utánanézhetné-
nek, milyen mérhetetlenül
nagy jelentõsége van az el-
sõ három évnek a gyerme-
kek életében - hangsúlyoz-
ta Tárnoki Erzsébet. 

- Alapvetõen a kicsik-

nek ebben az idõszakban
az édesanyjuk mellett a
helye, életkori sajátossá-
gukból adódóan. Emellett
a kötõdés is ebben a kor-
ban alakul ki, ami megha-
tározó része a személyi-
ségfejlõdésnek. Ellent-
mondásosnak tûnhet a két
kijelentés szembeállítása,
mégpedig, hogy kell is
bölcsõde, meg nem is.
Nem lenne jó, ha pont

annyi férõhely állna ren-
delkezésre, mint amennyi-
re igény van. Sajnálatos
módon, valóban egyre
több szülõ hiszi azt, termé-
szetes ha a gyermekét reg-
geltõl késõ délutánig böl-
csõdébe adja. De akkor ki
nézi valójában a gyerme-
kek érdekét? 

Több mint harminc éve
vagyok a pályán, és úgy
vélem, nem véletlen, hogy
csúcsra járatva mûködnek
a nevelési tanácsadók.
Nem adunk idõt a gyere-
kek természetes leválási
folyamatának. Valahol
magunk ellen beszélek, de

ezt én kétéves kor alatt
egyáltalán nem tartom jó-
nak. A játszócsoport, az
idõszakos gyer-
mekfelügyelet jó
alternatívát je-
lenthet, mert az
édesanyákat is
tehermentesíti
va lamelyes t .
Nyilván vannak
kényszerhelyze-
tek, amikor szó
szerint a családok megél-
hetése forog kockán, és se-
gítség sincs, ekkor nem-
igen marad más választá-
suk. A most felmerült kor-
mányzati tervek ugyanak-
kor csak tovább súlyosbít-
ják a problémát. Az anyák
egyszerûen nem dönthet-
nek a saját és gyermekük

sorsáról, ha ezt valóban
bevezetik. Továbbá az
sem mellékes kérdés,
hogy az önkormányzatok-
nak az intézmények közül
a bölcsõdék fenntartása a
legköltségesebb. 

Ha tisztában vagyunk
azzal, milyen fontos az el-
sõ három év a gyermekek
életében, akkor azt is be
kellene látni, mekkora fe-
lelõsség van a szakembe-
reink vállán. Ennek ellené-
re sokan degradálóan be-
szélnek az intézményeink-
ben dolgozó munkatársa-
inkról. Gyakran fogalmuk
sincs arról, hogy õk magas

színvonalon képzett szak-
emberek, többeknek dip-
lomája és szakvizsgája is

van. A kerületi
Egyesített Böl-
csõdék presztí-
zsét jól jellemzi,
hogy a fõiskolák
szakmai képzõ-
helyének terepe
is egyben. A
programok is
rendkívül szerte-

ágazóak, nagy odafigye-
lést igényelnek a szolgál-
tatás minden apró részleté-
re. Az egész kerületi intéz-
ményrendszer azért mû-
ködhet ilyen gördüléke-
nyen, mert Bús Balázs
polgármester is szívén vi-
seli a gyerekek, családok
érdekét, valamint az ön-

kormányzat szociális
szolgáltató fõosztályának
munkatársai és a bölcsõ-
devezetõk egyaránt maxi-
málisan együttmûködnek. 

Az utóbbi három évben
folyamatosan bõvült a böl-
csõdei férõhelyek száma a
kerületben, a városrész ve-
zetésének pozitív hozzáál-
lásának köszönhetõen.
Õsszel pedig, 710-rõl 730-
ra nõ a férõhelyszám az át-
szervezések után. Igaz,
hogy a jól mûködõ három
játszócsoport közül egyet,
a Víziorgona utcait átme-
netileg szüneteltetnünk
kell, de az intézkedés köz-
vetve jó ügyet szolgál, hi-
szen az alapellátás bõvül-
het ezáltal. Emellett, a Gé-
zengúz Alapítvány vissza-
ad egy csoportszobát a
Medgyessy Ferenc utcai
bölcsõdének, valamint az
önkormányzat vezetése
felújíttatja az idén 25 éves
Szérûskert utcai intéz-
ményt is - tudtuk meg Tár-
noki Erzsébettõl. 

Szeberényi Csilla

Az önkormányzat vezetése kiemelten foglalkozik a bölcsõdékkel

Az országoshoz képest jobb 
helyzetben a kerületi intézmények
Nagy vihart kavart és jelentõsen megosztotta a közvéle-
ményt a gyes igénybevételének megszigorításáról, a há-
romról két évre való csökkentésérõl szóló kormányzati el-
képzelés. Mindez súlyosan érintheti majd a gyermekeket
vállaló családokat, illetve a bölcsõdei ellátórendszert,
amennyiben az országgyûlés elfogadja a tervezetet. Ennek
apropóján kerestük fel Tárnoki Erzsébetet, az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjét, pszichopedagó-
gust, korai fejlesztõ és gyermekvédelmi szakembert.

A rendelõintézetünkben vá-
rakozó betegek helyzetükbõl
adódóan fogékonyabbak az
egészséges életmód, a be-
tegségmegelõzés üzenetei-
re. Nagy lehetõség, egyben
nagy felelõsség õket meg-
szólítanunk. 

Mindkét intézmé-
nyünkben (a Vörös-

vári úti rendelõintézetben
és a Csobánka téri szakren-
delõben) televíziókat he-
lyeztünk ki az ide látoga-
tók számára, hogy azon
hasznos információkat
szolgáltassunk. Ezáltal vá-
rakozási idejüket is kom-
fortosabbá tesszük, és
mind a rendelõ mûködésé-
rõl, mind az egészséggel
kapcsolatos életmódról,

vagy a betegségekre vonat-
kozó ismereteiket is bõvít-
jük. 

Összesen hat televízió
segítségével a különbözõ
szakrendelésen várakozó
pácienseink figyelemmel
kísérhetik rendelõintéze-
tünk információit. 

Intézetünk ismert úttörõ
vállalkozásairól, a legkivá-
lóbb eljárások és módsze-
rek adaptálása vonatkozá-
sában, az Egészségolim-
pia, a San Marco Szabad-
egyetem, az Orvosklub
szervezõjeként és házigaz-
dájaként.

Természetesen tradíció-
ink által elkötelezetten vé-
gezzük a munkánkat min-
dennap, újra és újra meg-
újulva. Vörös Éva

Nõgyógyászati szakrendelés
Dr. Dobos György nõgyógyász rendelési ideje a
Csobánka téri rendelõintézetben.
Jelenlegi rendelési idõk:
Szerda: 14-tõl 20 óráig.
Csütörtök: 14-tõl 20 óráig.
Péntek: 8-tól 14 óráig.
Tervezett rendelési idõk ( július 1-jétõl):
Szerda: 14-tõl 19 óráig.
Csütörtök: 14-tõl 19 óráig.
Péntek: 8-tól 14 óráig. Gyermeknõgyógyászat 14-
tõl 16 óráig (csak elõjegyzés alapján).

Zárt láncú tv-csatorna a szakrendelõkben 
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A Lego-kiállítást és a Föld
Napja alkalmából szerve-
zett szemétszobor építési
versenyt követõen május-
ban még a szokottnál is
több programból választ-
hattak az iskola tanulói és
szüleik. 

Ó buda Napja alkal-
mából kerületünk

egy-egy jellemzõ épüle-
tét, annak történetét be-
mutató faliújságot ké-
szítettek az osztályok,
majd azok tanulmányo-
zását követõen kérdés-
sorra válaszoltak.

A jótékonysági sport-
szombaton kicsik és na-
gyok hatalmas csatákat
vívtak szüleikkel együtt,
hogy minél több ver-
senyszámban szerepel-
jenek eredményesen. A
szülõk finomabbnál fi-
nomabb ételeket fõztek
a bográcsokban.

A kellemesen eltöltött
nap után máris folytató-
dott a lázas készülõdés,
hiszen a hagyományos
Suli gálán, a Veres Pé-
ter Gimnázium aulájá-
ban tartalmas, látványos
mûsorral kedveskedtek
az osztályok és a legte-
hetségesebb tanulók a
jelenlévõ több, mint öt-
száz szülõnek, hozzátar-
tozónak. Az elsõ osztá-
lyosok keringõjétõl, a

nyolcadikosok kán-kán-
jáig színes volt a kaval-
kád. Az énekkar, a csel-
ló, a fuvola, a szóló-
ének, a koronázási jele-
net komolyságát jól ol-
dotta a Törpök tánca,
Vuk, a két akrobatikus
rock and roll formáció,
az ír tánc. Látványosak
voltak a musicalekre,
filmdalokra készült ko-
reográfiák. A néphagyo-
mányt õrzõ osztály la-
kodalmas jelenete min-
denkinek mosolyt csalt
az arcára.

Egy rövid hétvége és
néhány nap tanulás után
következett a várva-várt
Suli nap. A diákönkor-
mányzat igényei szerint

összeállított program-
ban volt légvár, forgó

hordó, bika, kisvonat,
erõgép, arcfestés, kéz-

mûves foglalkozások,
akadálypálya a fák kö-
zött, lovaglás, számító-
gépes játékok. A gyere-
kek kívánságára Fekete
Dávid megasztár sze-
replõ volt a meghívott. 

A vidám nap végén
megtudták a gyerekek,
melyik osztály nyerte
meg az egész éven át
tartó Nagy Sulitársast a
mûvészetek éve jegyé-
ben. Nagy volt a várako-
zás, hiszen ez az osztály
egy nap jutalomkirándu-
lást nyert. Jutalomkirán-
duláson vehettek részt a
mûvészetek évében ak-
tívan tevékenykedõ,
eredményesen szereplõ
gyerekek is.

Gazdag programsorozat a Csillaghegyi Általános Iskolában

Jótékonysági sportszombat, suli gála

A Fodros Általános Iskola
lelkes csapata már másod-
szor utazott a Brit-szige-
tekre. Tavaly Londont és
környékét ismertük meg,
az idén Anglia mellet Wa-
lesbe is eljutottunk. 

Elõször a világörökség
részét képezõ Stone-

henge oszlopai és mágikus
körei varázsoltak el ben-
nünket. Jártunk Bath fürdõ-
városában, a sajtvárosban
Cheddarban, és megnéztük
a Wells-i katedrálist, ahol a
világ második legrégebbi
órája mutatta nekünk az
idõt. Egy teljes napot töltöt-
tünk Cardiffban, Wales fõ-
városában. A csodálatos

kastély és a Nemzeti Mú-
zeum természettudományi
kiállítása mindnyájunkat
elbûvölt. Az utazás egyik
csúcspontja a BIG PIT
szénbánya volt. Sisakkal
és lámpással a fejünkön
300 méter mélyre eresz-
kedtünk le, átélve a régi
Fekete-Vidék szénbányá-
szainak mindennapjait,
majd megtekintettük a
környék embereinek éle-
tét bemutató Skanzent. A
buszon nagyon jó volt a
hangulat, idegenvezetõnk
vetélkedõkkel, érdekes
történetekkel tette színes-
sé az utazást. 
Tarnaszentmiklósi Dóra

(7.c.)

Angliában a Fodros diákjai

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Meghitt hangulatban, családja körében köszöntötte Bús Balázs polgármester Ágoston
Istvánt, az Erdõalja úti Általános Iskola nyugalmazott igazgatóját abból az alkalomból,
hogy 74 évvel ezelõtt vette át tanítói diplomáját. A Tanítóképzõ Fõiskola díszoklevél-
lel ismerte el és köszönte meg a kiváló pedagógus munkáját 

Nemzedéki találkozóinkon
(Óbudai Gimnázium) gyakori
vendég dr. Ritoók Zsigmond
klasszikafilológus, aki az
idei év Bolyai-díjasa. (La-
punk elõzõ számában hírfotót
közöltünk a tudós Óbudai
Gimnáziumban tett június 5-
ei látogatásáról - a szerk.)

Büszkén mondhatjuk,
hogy a Martos Flóra

Gimnázium volt az egyet-
len középiskola, ahol  taní-
tott (1958-1970), de ez fájó
is, hiszen elõtte már tanár-
segéd volt az ELTE Görög
Nyelvi és Irodalomtudo-
mányi Tanszékén. Görög-
latin szakosként nálunk
elõször latint tanított, majd
megszerezte a magyar sza-
kos tanári diplomát is. Ta-
nártársaihoz hasonlóan
osztályfõnök is volt, szak-
kört vezetett. Szerénységé-
re jellemzõ, hogy már ek-
kor könyveket írt, de nem
érezte rangon aluli feladat-

nak az órarend készítését
vagy iskolai kirándulás
szervezését sem. 

Az Ókortudományi Tár-
saság alapító tagja. Az iro-
dalomtudomány kandidá-
tusi fokozatát iskolánk ta-
náraként érte el. Az ugyan-
csak nálunk tanító dr.
Gyapay Gáborral közösen
írták gimnáziumi tanulók
számára, I. osztályosoknak
történelemkönyvüket.  

1970-ben távozott isko-
lánkból, az MTA Ókortu-
dományi Tanszéki kutató-
csoportjába, melynek ké-
sõbb titkára, majd elnöke
lett. 1985-ben az irodalom-

tudományok doktora. Tu-
dományos életmûve folya-
matosan gazdagodott, amit
nagyszámú könyve és cik-
ke is jelez. 1986-tól az EL-
TE-n egyetemi tanár a La-
tin Nyelvi- és Irodalmi
Tanszéken, ahol a tanszék-
vezetõi rangot is elnyerte.
Egyetemi tanársága idején
a MTA levelezõ majd ren-
des tagja lett. 

Sorra hívták meg külföl-
di egyetemekre vendégpro-
fesszornak. Ma is kutatja a
görög-latin irodalmat, az
antikvitás esztétikáját, az
ókori tudománytörténetet.
Munkásságát rangos kitün-
tetésekkel is elismerték. 

Megkapta a Szent-
Györgyi Albert-díjat, a
Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjét,
a Széchenyi-díjat, a Ma-
gyar Köztársasági Közép-
keresztet a csillaggal, és
idén a Bolyai-díjat, klasz-
szikafilológusként.

Van azonban olyan ki-
tüntetés is, mellyel nem jár
együtt cím, oklevél, érem.
Ez a tanítványok tisztelete
és szeretete. Õ ennek a leg-
magasabb fokát is elnyerte.
Éppen ezért érettségi talál-
kozókra mindig meghív-
ják, és õ szívesen részt vesz
ezeken, érdeklõdéssel fi-
gyeli tanítványai sorsának
alakulását.

A nagy tudós nem min-
dig igazán jó tanár, de
Ritoók tanár úr esetében
e kettõ csodálatosan ta-
lálkozott.

Bottlikné 
Kárász Aranka

Díszvendégünk
Ritoók tanár úr

Dr. Gabai János, az Óbudai Gimnázium igazgatója és dr.
Ritoók Zsigmond klasszikafilológus, Bolyai-díjas tudós a
nemzedéki találkozón

Szinte már hagyománnyá
vált, hogy a Kaán Károly Ter-
mészetismereti Verseny III.
kerületi gyõztesei kimagasló
eredményeket érnek el a fõ-
városi és az országos fordu-
lókon is.

Az idén szinte törté-
nelmet írtunk, min-

dent elsöprõ gyõzelmek
születtek. Megszerezve a
budapesti I., II. és III. he-
lyezést, következett az
országos döntõ Mezõtú-
ron. A háromnapos ver-
senyt Szabó Imre környe-
zetvédelmi miniszter nyi-
totta meg. A megmérette-
tés elméleti fordulóból,
laboratóriumi- és terep-

gyakorlatból állt, továbbá
a tanulóknak kiselõadás-
ban és poszteren kellett
bemutatniuk környékük
természeti képét, növény-
és állatvilágát.

Az eredmény kimagas-
ló. 5. évfolyamon orszá-
gos I. helyezést ért el Süle
Kata, IV. helyezett Hol-
pert Anna, VI. helyezett
Holczer Sára lett, mind-
hárman a Fodros
Általános Iskola ta-
nulói. Felkészítõ ta-
náruk Bozókiné Ha-
vas Katalin. 

* * *
A XVIII. Weöres

Sándor Országos
Gyermekszínjátszó

Találkozón nyújtott ki-
emelkedõ teljesítménye
alapján ezüst oklevéllel
díjazta a zsûri iskolánk
Eszterlánc csapatának
(osztálytanítójuk Tóth
Szilvia) „A napló titka”
címû elõadását, melyre
volt tanítójuk Zsigmond
Ottília készítette fel a
gyerekeket.

Fodros Általános Iskola

Országos elsõ helyezett a Kaán
Károly versenyen a Fodros tanulója

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Dél-koreai pedagóguscsoport kereste fel a Mókus Óvodát június 11-én. Látogatásuk
célja az intézményben folyó nevelõ munka megtekintése, az óvoda mindennapi „me-
netrendjének” megismerése volt
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Közlekedés

A kiadott menetrend
szerint az áruház

Békásmegyer HÉV-állo-
mástól 6, míg Rákospa-
lota, Kossuth utcától 31
percnyire van. 

Békásmegyerrõl mun-
kanap a 4.53 órakor és az
5.22 órakor induló jára-
tok még betérnek, majd
az 5.50-tõl 7.40 óráig in-
dulók kihagyják ezt a
megállót. 8-tól 22.51 órá-
ig minden járat érinti,
míg az utolsó, 23.51 óra-
kor induló megint nem
tér be. Szombaton az
utolsó járat kivételével
valamennyi, míg vasár-
nap, az utolsó három

(21.56, 22.54 és 23.51)
kivételével minden járat
bemegy az áruházhoz. Az
állami ünnepnapokon,
amikor az áruház zárva
van, egyetlen járat sem
érinti az itteni megállót.

Rákospalota felõl az
áruházhoz betérõ bu-

szok Békásmegyer felé:
munkanapokon a 4.46,
5.31 és 6.01 órakor,
majd a 8.41-tõl 22.46
óráig indulók, míg
szombaton és vasárnap
a 4.46-tól 22.46 óráig
közlekedõk. (Állami
ünnepeken értelemsze-
rûen nem érintik ebben
az irányban sem a meg-
állót.) Az indulások
csak tájékoztató jellegû-
ek, mert a városi forga-
lomban pontos menet-
rendet nem lehet mindig
tartani.

Kertész István

Figyelem! Nem mindegyik 204-es megy az áruházig

BKV-busz jár a budakalászi Corához

Néhány 204-es nem megy be a Corához, munka-
napokon ezek a következõk (Békásmegyerrõl): a
5.50-tõl 7.40 óráig közlekedõk és a 23.51 órakor in-
duló. Szombaton a 23.51-kor, vasárnap a 21.56,
22.54, 23.51 órakor indulók (ha az áruház zárva
van, egyik sem megy be).
Rákospalota felõl munkanapokon nem mennek be
a 6-tól 7.50 óráig indulók és a 23.15-ös. Szombaton
és vasárnap szintén a 23.15-ös.

A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. és a Budapes-
ti Közlekedési Szövetség
Kht. szervezésében elõ-
adást valamint vitát tartot-
tak nemrégiben az elõvárosi
vasutak fejlesztésének
hosszú távú stratégiai ter-
vérõl. 

Aköznyelvben S-bahn
programnak neve-

zett elképzelés szerint,
más nagyvárosok mintá-
jára, Budapesten is lehe-
tõvé tennék, hogy a nagy-
vasút jobban bekapcso-
lódjon a városon belüli
közlekedésbe, illetve mi-
nél nagyobb részt vállal-
jon az agglomerációs
szállítási feladatokból
is. Ennek eléréséhez a
legmegfelelõbb eszköz,
hogy a vonatok minél
több, és kedvezõ kapcso-
latú átszállóhelyet érintse-
nek és a lehetõ leggyor-
sabban közlekedjenek.
Ezeknek biztosítására ala-
gutakat, újabb sínpárokat,
magasperonokat és mo-
dern szerelvényeket kell
építeni, illetve beszerezni.
A fõváros környékének
közlekedésében a kötött-
pályás közlekedést te-
kintik a jövõben is a leg-
inkább fejlesztendõ ge-
rincvonalaknak, minden

egyéb jármûvel való uta-
zást ennek rendelnének
alá. Azonban a fejleszté-
sek igen drágák, 1000
milliárdokban mérhetõk,
így a tervek is 25 évre,
2034-ig szólnak. 

Szó van a Déli és a
Nyugati pályaudvarok
alagúttal való összeköté-
sérõl, de más jelentõs be-
ruházások is szerepelnek
a tervben. Az esztergomi
vonal fejlesztése szintén
ebbe a körbe tartozik, de
ez attól független projekt-
ben is megvalósulhat. 

A fórumon elhangzott,
hogy már most jobban ki
kellene használni a vonal
adottságait, és a Pilis-völ-
gyében alaposabban meg-
szervezni az egyes állomá-
sokra az autóbusszal való
könnyebb eljutást. Ezzel
jelentõsen nõhetne az utas-
forgalom, ami már rentá-
bilisabbá tehetné a közép-
távú fejlesztéseket is. 

Avitában felszólalt Szi-
getmonostor polgármes-
tere, aki a menetrendsze-
rinti víziközlekedést hiá-
nyolta a koncepcióból. A
szakemberek nem zárják
ki ennek létjogosultságát,
így Óbuda térsége a jö-
võben új közlekedési le-
hetõséget is kaphat. 

K. I.

Hosszú távú tervek 
az elõvárosi vasutakról

A május végén átadott
északi összekötõ vasúti híd
budai hídfõjénél nem meg-
felelõ, illetve hiányos a tá-
jékoztatás. 

ANánási út vagy a
Pók utcai lakótelep

felõl érkezõknek semmi
se jelzi, hogy a híd északi
járdája kizárólag a kerék-
párosoké, a gyalogosok-

nak a híd Duna-parti nyí-
lása alatt áthaladva, a
Gázgyár utca felõl van a
lépcsõs feljárat. Ez annál
is inkább bosszantó, mert
a tömegközlekedési kap-
csolat elég kedvezõtlen,
és így még 200 méteres
kerülõre is kényszerülnek
a gyalogosok, ha a hídon
akarnak átmenni. A 106-
os autóbusz Silvanus sé-

tány elnevezésû megálló-
jától, ami ráadásul csak
Óbuda felé létezik, körül-
belül 400 métert kell gya-
logolni, ha fel akarunk
jutni a hídra. És akkor
még nem beszéltünk a to-
vábbi másfél kilométeres
sétáról, amit az újpesti
metrómegállóig kell még
megtenni.

(kertész)

Hiányos a tájékoztatás a felújított vasúti hídnál

A budakalászi Cora áruházhoz június 6-tól már mind-
két irányban betérnek a 204-es autóbuszok. A jobb
forgalmi teljesítmény érdekében, illetve amikor az
áruház már zárva van, az új megálló érintése nélkül
közlekednek az autóbuszok. Békásmegyerrõl az eddi-
giekhez képest általában 3 perccel elõbb indulnak az
autóbuszok. A járatra továbbra is érvényesek a Buda-
pest bérletek. 
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A rendõrkapitánytól meg-
tudtuk: a májusi Közbiz-
tonsági Napon, a lovas
rendõrök bemutatóját látva

merült fel benne az ötlet, jó
volna ha a városrész nehe-
zen megközelíthetõ terüle-
tein lovasok járõrõrözné-
nek. A gondolatot tett kö-

vette, dr. Markó Attila le-
velet írt a Készenléti
Rendõrök parancsnoká-
nak, hogy amennyiben
mód van rá, biztosítson

minderre lehetõséget. Aké-
rés „meghallgatásra talált”,
május 23-tól a kerület két
területét ellenõrzik a lovas
rendõrök, akik minden
munkanapjukat a Tímár ut-
cai kapitányságon kezdik.
Itt eligazítást kapnak arról,
mire kell koncentrálniuk.

A hegyvidéken elsõsor-
ban az autóval nehezen
megközelíthetõ területe-
ken, üdülõövezetek kör-
nyékén, erdõszéleken hét-
köznapokon járõrõröznek
a lovas rendõrök. Hétvége-
ken a Római-partot járják
majd az északi összekötõ
vasúti hídtól egészen a bé-
kásmegyeri gát környéké-
ig. Elsõdleges céljuk a
bûnmegelõzés. Ezt elõse-
gíti tekintélyt parancsoló
fellépésük is. Nagy terme-
tû, kiképzett lovaikkal a
rendõrök könnyebben mo-
zognak a meredek hegyol-

dalban, a Duna-parti sétá-
nyon is egyszerûbb a gyors
helyváltoztatásra képes ál-
latok hátán utánaeredni
mondjuk egy nagy tömeg-
ben mozgó tolvajnak. 

A rendõrkapitány arra
bíztatja a lakosokat, nyu-
godtan forduljanak észre-
vételeikkel a lovas rend-
õrökhöz. Legyen szó kör-
nyezetükben gyanús sze-
mélyekrõl, erdõszélen tá-
borozó hajléktalanokról, a
Római- partra jogtalanul
behajtó autósokról. Utóbbi
helyen, a nyári idény alatt
egyébként is járõröznek
rendõrök, a lovasokon kí-
vül is. Nappal a családok,
turisták biztonságának
megóvása a kiemelt fel-
adatuk, éjszaka pedig a
szórakozóhelyek látogatói-
nak, valamint a jármûvek
védelmére koncentrálnak. 

Sz. Cs.

A betörések, lopások, rablá-
sok jelentõsen csökkentek a
kerületben azokon a helye-
ken, ahol az egy évvel ezelõtt
telepített térfigyelõ kamerák
mûködnek - jelentette ki dr.
Markó Attila ezredes, kerüle-
ti rendõrkapitány azon a júni-
us 23-án tartott tájékozta-
tón, melyen a kerület vezetõ-
inek és a sajtó képviselõinek
összegezte az elmúlt egy év
tapasztalatait. 

Tavaly május óta,
összesen 64 kamera

pásztázza Békásmegyert
és a Fõ tér környékét. Mû-
ködésüknek köszönhetõen
összességében 57 száza-
lékkal csökkent a bûnelkö-
vetések aránya. Ebbe bele-
tartoznak a kamerák által
pásztázott és a megfigyelés
alá nem vont területek is. 

Jóllehet, a monitorozás
elsõdleges célja a bûnmeg-
elõzés, jelentõsen javult a

tettenérések aránya, vala-
mint több elõállítás is tör-
tént, mivel a kamerák éles
képeit figyelve számos
esetben körözött személyt,
autófeltörésre készülõ gya-
nús egyént fogtak el. Nem
igazolódott a félelem, mely
szerint a kamerák látószö-
gébe esõ helyszínekrõl a
„nem látott” területekre vo-
nulnak át majd az elköve-
tõk. Utóbbi kerületrészek-
ben is csökkent - ha nem is
ekkora mértékben - a bûn-
cselekmények aránya. Ez a
folyamatos járõrözéssel, és
a havi ezer igazoltatással is
indokolható. 

Ha teljes létszámmal
mûködne a kerületi kapi-
tányság, akkor sem lehetne
kiváltani a térfigyelõ-rend-
szert - szögezte le dr.
Markó Attila. A kapitány-
ság épületében szabadna-
pos, szerzõdéssel dolgozó
rendõrök figyelik a kame-

rák által küldött képsoro-
kat. Bemutattak néhány
olyan rögzített esetet,
melyben nem lehetett vol-
na bizonyítani az elköve-
tést, ha nem álltak volna
rendelkezésre a térfigyelõ
kamerák felvételei. Példá-
ul tiltott kábítószer fo-
gyasztást, garázdaságot,

lopást, közúti szabálysér-
tést. A rendõrök sok eset-
ben adnak jelzést a kerüle-
ti közterület-felügyeletnek,
kölcsönösen segítve egy-
más munkáját. Arendõrka-
pitány reményét fejezte ki,
hogy a közelmúltban meg-
alakult III. kerületi polgár-
õr egyesülettel, bírósági

bejegyzésüket követõen
azonnal megkezdhetik a
közös munkát. A 32 tagú,
kiképzett szervezet tagjai
elsõsorban ott jelennek
meg, ahol a szokásosnál
nagyobb arányban, szezo-
nális jelleggel, hirtelen
megnövekszik a bûnelkö-
vetési arány. 

Jelentõsen csökkent a bûnelkövetések aránya a városrészben

Félnek a bûnözõk a térfigyelõ kameráktól

A nehezen megközelíthetõ helyeket járják

Lovas rendõrök járõröznek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Javában tombol a szezon
a Rómain. Hétvégenként
hatalmas tömeg látogat
el a Duna-partra kikap-
csolódni. Ezzel egy idõ-
ben ugyanakkor a kerüle-
ti közterület-felügyelõk
és parkõrök is járják a
parti sétányt, ellenõrizve:
nem történik-e szabály-
sértés. Fokozott jelenlét-
ük eredményeképpen idén
szemmel láthatóan tisz-
tább a környék, és az au-
tósok sem hajtanak végig
a parti úton, csak külön
engedéllyel.

Ó buda-Békásme-
gyer Közterület-

felügyeletének vezetése,
munkatársai számos in-
tézkedést tettek annak
érdekében, hogy a Ró-
mai-part egyre rendezet-
tebbé váljon - mondta
elöljáróban Berényi At-
tila, a szervezet igazga-
tója. A parkõrök és a ke-
rékpárral közlekedõ
közterület-felügyelõk
egész hétvégén ellen-
õriznek a parti sétányon,
illetve a környéken. En-
nek köszönhetõen a ta-
valy nyárihoz képest
sokkal tisztább, rende-

zettebb lett a
kerületrész. 

A parti sé-
tányra most
már csak kivé-
teles esetben,
egy-egy utcán
lehet behajtani,
külön enge-
déllyel, melyet
szintén ellenõriznek a
közterületesek. A kis-
motorral közlekedõknek
szintén más útvonalat
kell választaniuk egy
ideje. Az utcák Duna-
parti végén kihelyezett
betontömböket szó sze-
rint oda kellett rögzíte-
ni, hogy ne tudják el-
mozdítani onnan, mivel
mindennapos volt, hogy
valakik elhúzták azokat.  

Ellenõrizték a 
KRESZ-táblákat

A kerületi közterület-
felügyelõk a fõvárosi
önkormányzat  munka-
társaival közös bejárá-
son vettek részt, melyen
megvizsgálták: hol hiá-
nyoznak KRESZ-táb-
lák, melyekrõl csava-
rozták le a kiegészítõ
táblákat, illetve azt,
hogy az útmutató, sza-

bályozó táblák
korszerûek-e
még. A vizsgá-
latot követõen
több táblát ki-
cseréltek, meg-
erõsítettek, ez-
zel is segítve az
autósok köny-
nyebb eligazo-

dását, parkolását. 

Szigorúbb fellépés
a Hajógyári-szigeten

Az elmúlt hétvégé-
ken több száz ember lá-
togatott el a Hajógyári-
szigetre is, az ide szer-
vezett gyerekprogra-
mokra. Jóval többen ér-
keztek autóval, mint
amennyi parkolóhely

van a szigeten, ezért
sokan egészen egysze-
rûen behajtottak egy-
egy nagyobb füves te-
rületre, ott leállítva jár-
mûvüket. A közterület-
felügyelõknek közel
100 esetben kellett in-
tézkedniük. 

- A látogatóknak nem
árt átgondolni elõre, hol
parkolnak majd, mert a
szabálytalankodók a jö-
võben is szankciókra
számíthatnak - jelentette
ki Berényi Attila. 

(sz. cs.)

Bírságra számíthatnak a füvön parkolók a Hajógyári-szigeten is

Idén tisztább a Római-part

Elsõ hivatalos járõrözésüket június 22-én tartották a Budapest III. kerületi Polgárõr
Egyesület polgárõrei. Szûcs János parancsnok vezetésével, Bús Balázs polgármester
és Puskás Péter alpolgármester társaságában járták be a Római-parti lakótelepet.
Kétszer öt fõs csoportokban a Dunáig terjedõ területet és a lakótelep belsõ részét el-
lenõrizték, és huszonkét közintézményt kerestek fel

A Fõvárosi Tûzoltóparancs-
nokság III. kerületi Tûzõrsé-
ge és a tûzoltási csoport
roncsvágási bemutatót tar-
tott június 14-én a Hajógyári-
szigeten, a T-Home Gyerek
Sziget rendezvényen. 

Amegrendezett bal-
esetben személygép-

kocsiba szorult egy „sé-
rült”. Akivonuló egységek
különbözõ tûzoltó szakfel-
szerelésekkel szabadítot-
ták ki. Ezután a gyerekek
próbálhatták ki ügyessé-
güket. Feladatuk szerint
igazi tûzoltó ruhában
igazi tüzet kellett elolta-
niuk felügyelet mellett. A
programon a Fõvárosi

Tûzoltóparancsnokság
tûzoltói óránként bemuta-
tót tartottak oktató, figye-

lemfelhívó céllal. Demon-
strálták, például mi törté-
nik, ha másfél liter füstölõ,

forró olajat két deci vízzel
szeretne eloltani valaki... 

Mindeközben az érdek-
lõdõ és vállalkozó anyu-
kák, apukák, gyerekek
füstsátorban tûzoltó lég-
zõkészülékben is kipró-
bálhatták bátorságukat. 

Tûzoltók a Hajógyári-szigeten

Roncsvágási bemutató
Lekapcsolt

autótolvajok
Egy Kerék utcában par-
koló autó zárját feltörve
kísérelte meg ellopni a
jármûvet egy 38 és egy
41 éves férfi a közelmúlt-
ban. A tetteseket cselek-
ményük közben megza-
varták, ezért a helyszínrõl
menekülni próbáltak, de a
kerületi rendõrkapitány-
ság járõrei forrónyomon
követve, a Szentendrei
úton elfogták õket.

Gázspray-vel
támadtak

Két fiatal nõt gyanúsítanak
azzal, hogy a békásme-
gyeri Heltai Jenõ téren
gázspray-vel szembefújtak
egy férfit, majd elvették tõ-
le mobiltelefonját. A rend-
õrség látókörébe két fiatal
nõ került, akik közül az
egyiket másnap este egy
óbudai lakásban elfogtak.
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Példaértékû akcióval lep-
leztek le sorozatban egy-
más után szemetet illegáli-
san lerakókat a kerületi
közterület-felügyelõk Bé-
kásmegyer-ófalui részén.
Berényi Attila, a Felügyelet
igazgatója úgy fogalmazott
az ügy kapcsán, hogy a
szabálysértõk semmi jóra
nem számíthatnak, mert
garantáltan megnehezítik a
dolgukat a városrészben.

- Lakossági bejelentést
kaptunk május közepén,
hogy Békásmegyer Ófa-
lun, a Meggy utcában il-
legálisan raknak le hulla-
dékot. Többször kimen-
tünk a helyszínre, abban
bízva hogy sikerül tetten
érnünk a szabálysértõket.
Ahányszor ott voltunk,
azt tapasztaltuk, hogy
egyre nõtt a szemétha-

lom, idõrõl idõre szapo-
rodott a hulladékkal teli
zsákok száma. Volt ott
autógumitól kezdve, a
háztartási hulladékon át
minden, amit csak el le-

het képzelni, és amit
nem, az is. 

Többször beszéltünk a
környéken élõkkel, akik
felajánlották segítségü-
ket. Türelmünk végül

eredménnyel járt, miután
több napos akciót szer-
veztünk az utcában és
egymás után lepleztünk
le hulladékot illegálisan
lerakókat, akiknek a te-
vékenységét fényképen
is rögzítettük. Összesen
nyolc embert értünk tet-
ten május közepétõl.
Számos bizonyítékkal a
birtokunkban feljelentet-

tük az elkövetõket a sza-
bálysértési hatóságnál.
Ezzel egy idõben a kör-
nyezetvédelmi hatóság-
nál is vizsgálat indult az
ügyben. A bírság bünte-
tési tétele egyébként 30
ezer forinttól kezdõdik.
Az önkormányzat kárté-
rítési eljárást is indított,
mivel a hulladékhegy el-
takarítása több százezer
forintba került. 

A III. kerületi Közterü-
let-felügyelet alapítása
óta ez az akció kiemelke-
dõ eredménnyel járt. Pél-
daértékû lehet, és abban
bízunk, hogy a tettenérés
lehetõségének tudatában
visszatartó erõvel bír
majd a jövõben, hiszen
akad még néhány illegá-
lis szemétlerakóhely a
városrészben, ami idõrõl
idõre újratermelõdik. A
visszatérõ ellenõrzéseket
tehát még nagyobb inten-
zitással végezzük a jövõ-
ben - hangsúlyozta
Berényi Attila. 

Sz. Cs.

Felszámolt hulladékhegy Békásmegyer-Ófalun

Tetten ért szemetelõk

A parlagfû (Ambrosia
artemisiifolia) nagymérté-
kû elszaporodásának köz-
egészségügyi és gazdasági
károsító hatása jelentõs. 

Az élelmiszerláncról
és hatósági felügye-

letérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény alapján
2008. szeptember 1-jétõl
belterületen a jegyzõ látja
el a károsítók elleni véde-
kezési kötelezettség betar-
tásának ellenõrzésével, a
közérdekû védekezés el-
rendelésével kapcsolatos
feladatokat. A földhaszná-
ló köteles a károsítók ellen
védekezni, ha azok más,
különösen a szomszédos
termelõk növénytermelé-
si, növényvédelmi bizton-
ságát, vagy az emberi
egészséget bármely mó-
don veszélyeztetik.

A hatékony védekezés
alapja a gyomnövények
felismerése, különös te-
kintettel a parlagfûre. 

A mellékelt ábra a
parlagfû életciklusát mu-

tatja be. Irtásának leg-
megfelelõbb módja tava-
szi megjelenéskor a
gyomlálás, illetve töme-
ges elõfordulás esetén a
virágbimbó megjelenése
elõtt végzett kaszálás,
majd a vegetációs idõ-
szak második harmadá-
ban végzett vegyszeres
védekezés. További sza-
porodását a feltört, elha-
nyagolt területek füvesí-
tésével lehet meggátolni.

A növényvédelmi tör-
vény szerint a parlagfû
elleni védekezést június
30-ig végre kell hajtani.
Ez az idõpont a szank-
ciómentes önkéntes jog-
követés lehetõségének
határnapja. 

A jogszabályi rendel-
kezés alapján a jegyzõ
június 30-át követõen
köteles hatósági eljárást
kezdeni azokkal a  föld-
használókkal szemben,
akik elmulasztották a
parlagfû elleni védeke-
zési kötelezettségüket
teljesíteni. 

Szükség esetén a par-
lagfû mentesítés érdeké-
ben közérdekû védeke-
zést kell elrendelni az in-
gatlantulajdonos költsé-
gére.

A fõváros köztisztasá-
gáról szóló
4 8 / 1 9 9 4 .
(VIII. 1.) Fõ-
városi Köz-
gyûlési ren-
delet 3. §
szerint az in-
gatlan tulaj-
donosa (ke-
zelõje, hasz-
nálója) köte-
les gondos-
kodni az in-
gatlan, az in-
gatlan elõtti
járda, továb-
bá a járda és
a kocsiút kö-
zötti terület
gondozásá-
ról, gyom-
mentesítésé-
rõl.

A nö-
vényvédel-

mi bírság mértékét a
194/2008. (VII. 31)
Kormány rendelet sza-
bályozza. A kiszabható
bírság összege külterü-
leten és belterületen a
gyomos ingatlan nagy-
ságától függõen, 15.000
forinttól 5.000.000 fo-
rintig terjedhet.

A III. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Építési

Hatósági Osztályának
Kommunális és Mezõ-
gazdasági Csoportja kéri
minden földhasználó
együttmûködõ segítsé-
gét, hogy - hatósági fel-
szólítás nélkül is - te-
gyen meg mindent ápolt,
egészséges környeze-
tünk érdekében!

Szendrényi Attila
csoportvezetõ

Elkerülhetõ a növényvédelmi bírság

Irtsák a parlagfüvet!
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Kultúra

Sokéves hagyománya van
annak, hogy Óbuda mû-
vésztanárai évente egyszer
a nagyközönség elé tárják
saját alkotásaikat. Tizen-
kilenc mûvésztanár képei-
vel ismerkedhettek meg
június 25-ig a látogatók az
Óbudai Kulturális Központ
Békásmegyeri Közösségi
Házának aulájában.

E z a találkozás fon-
tos az alkotóknak,

és persze fontos a diá-
koknak is - derült ki Ta-
más Ilona, az oktatási és
kulturális fõosztály ve-
zetõjének megnyitó be-
szédébõl, melyben kitért

arra is, hogy milyen je-
lentõs szerepet játszik
a nebulók oktatásában
a mûvészetekkel való
ismerkedés. Minden
ecsetvonás közelebb vi-
szi õket ahhoz, hogy ér-
tõ szemmel tekintsenek
kulturális értékeinkre, és
maguk is elkötelezet-
tebb hívei legyenek a
szépnek, jónak. 

- Az eltelt évek alatt
sok gyermeket láttam
felnõni, felnõtté válni.
Láttam, hogyan telik
meg az egyéniségük tar-
talommal, tudással, te-
hetséggel, és láttam, mi
minden segíti õket ab-

ban, hogy megtapasztal-
ják az élet szépségét.
Fontos, hogy a rajzolás,
a mûvészet megismerése
mindenki számára örö-
möt hozzon - mondta.

Minden kiállítás, és
minden rajzóra is egy lép-
csõfokkal közelebb viszi
õket a mûvészetekhez, és
persze nem csak õket, va-
lamennyi látogatót. Most
új helyszínen rendezték a
tárlatot, így remélhetõleg
sok új érdeklõdõt  von-
zott, és egyre szélesebb
rétegekhez jutnak el így a
kerület mûvésztanárainak
alkotásai.

Vincze Mara

A közelmúltban jelent meg
Zenker Katalin könyve Ba-
kó Mártáról, az Óbudán
élõ színésznõrõl.

Füljegyzet: „Azt hi-
szem, kevesen van-

nak, akik nem ismerik a
színházból vagy a tévé-
bõl a kedvelt színmû-
vésznõt, Bakó Mártát. Õ
azon kevés élõ színmû-
vészek egyike, akinek
hosszú pályafutása alatt
megadatott azóta legen-
dássá lett színésznagysá-
gokkal szerepelni, vala-
mint számos színháztör-
téneti eseménynek, a
maga idejében a hagyo-
mányostól eltérõ rende-
zésnek tanúja és résztve-
võje lenni. Én õt, a régi
Nemzeti Színház egyko-

ri, a József Attila Szín-
háznak pedig egyik ala-
pító, azóta örökös tagját,
mint embert szerettem
volna bemutatni. Egyben
pályafutása mentén en-
nek a színháznak a törté-
netét. A visszatekintés
keretét egy kellemes dél-
utáni szieszta adja. Me-
rengés szerepekrõl, szín-
házi eseményekrõl, val-
lomás önmagáról és mû-
vészi hitvallásáról olyan-
képpen, mintha õ maga
mesélné. A történések
nem idõrendben, hanem
a gondolatok oda-vissza
csapongó szeszélyével
követik egymást. Ez
azonban nem akadálya
annak, hogy az olvasó
elõtt végül kerek egésszé
formálódjon a történet.”

Mûvésztanárok kiállítása

N yolcvanegy buda-
pesti és 179 vidéki

helyszínen közel 2000
programmal, köztük
koncertekkel, rendha-
gyó tárlatvezetésekkel,

gasztronómiai ínyencsé-
gekkel várták az érdek-
lõdõket a múzeumok or-
szágszerte, június 20-án
18-tól másnap hajnali 2
óráig a VIII. Múzeumok

Éjszakáján. Az izgalmas
programba bekapcso-
lódtak a III. kerületi ki-
állítóhelyek, így az
Aquincumi és az Óbu-
dai Múzeum is.

Izgalmas Múzeumok Éjszakája

Zenker Katalin: Õfelsége a Színház,
Bakó Márta emlékezetében

A visszajelzések, a kulturális
szokások átalakulása és a
gazdasági válság miatt több
változásra számíthatnak a lá-
togatók az idei, augusztus
12-tõl 17-ig tartó Sziget Fesz-
tivál programjában. Újdon-
ság lesz a magyar nagyszín-
pad és a Hungarikumfalu is. 

Aszervezõk „átrajzol-
ták” a Sziget térké-

pét többek közt azért, mert
a terület egyes részein alig
lehetett közlekedni. Ezzel
az intézkedéssel várható-
an a keresettebb színpa-
dok kerülnek középpont-
ba, és jobban szervezetté
válnak a programok. 

Az mr2 Petõfi színpad
magyar nagyszínpaddá
alakul, így a Nagyszínpa-
don csak külföldi fellépõk
játszanak majd. Összevon-
ják a korábbi Wan2 és az
A38 színpadot, a pop-rock
és a metál helyszíneket, és
megszûnik a táncdalfeszti-
vál-sátor. Pub-kocsma jel-
legû helyszínre költözik a

dzsessz és a blues, a koráb-
ban csak 23 óra után hasz-
nált Party Aréna-sátorban
pedig délutánonként is tar-
tanak élõ koncerteket. 

Újdonság lesz a
Hungarikumfalu, Német-
ország, Japán, Izrael és a
katalán régió kiemelt je-
lenléte, illetve a várhatóan
több európai országból in-
duló Sziget-bulivonatok,
amelyeken DJ-k szóra-
koztatják a Szigetre igyek-
võket. A programról
annyi már biztosan tudha-
tó, hogy a „mínusz egye-
dik” napon a Tankcsapda
ad koncertet. 

A fesztivál idei költ-
ségvetése 2,7 milliárd
forint. Bár az elmúlt két
évben már állami támo-
gatás nélkül rendezték
az eseményt, az idén, a
reklámbevételek érzé-
kelhetõ csökkenése mi-
att ismét állami segítsé-
get kértek, mely a ren-
dezvény költségvetésé-
nek öt százaléka lenne.

JEGYÁRAK. A jegyek drágulása mellett (a napijegy
10 ezer, a hetijegy 30-45 ezer forint lesz) új kedvez-
mények is életbe lépnek: 23 óra után fél áron lehet
napijegyet venni, a csoportokba tömörülõ diákok
pedig 50 százalékos kedvezményt is kaphatnak.

Újdonságok 
a Sziget Fesztiválon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Operavizsga a
Romtemplomban
Különleges helyszínen
rendezte második félévi
operavizsgáját a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem Ének Tanszé-
ke. A Marton Éva egye-
temi tanár vezette tan-
szék növendékei a
Kiscelli Múzeum Rom-
templomában adták elõ
június 19-én Giacomo
Puccini és Carl Otto
Nicolai mûveit.

Kõbánya díszpolgára
a Krúdy Kör titkára

Kanizsa József író, köl-
tõ, a Magyar Kultúra Lo-
vagja, aki 27 éve az
óbudai Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör tagja, 23 éve
a szervezet titkára, júni-
us 28-án vette át Kõbá-
nya Díszpolgári címét a
X. kerületi önkormány-
zat polgármesteri hiva-
talában. Kanizsa József
évtizedek óta Kõbá-
nyán él.

Emlékkiállítás
A tragikus hirtelenség-
gel 2005-ben elhunyt
Timár Ferenc (1964-
2005) festõmûvész em-
lékére nyit meg kiállítást
Kocziszky Éva iroda-
lomtudós július 2-án 17
órakor a Budapest Ga-
léria Kiállítóházában.
(Megtekinthetõ augusz-
tus 9-ig, hétfõ kivételé-
vel minden nap 10-tõl
18 óráig a Lajos utca
158. szám alatt.)

Babák 
a nagyvilágból
A fenti címmel nyílik ba-
bakiállítás július 8-án 10
órakor az Óbudai Gon-
dozási Központ Szérûs-
kert utcai Idõsek Klub-
jában. Megtekinthetõ:
július 9-én és 10-én 10-
tõl 12 óráig. (Cím: Szé-
rûskert utca 39.)

Krúdy Kör
Júliusban és augusz-
tusban nem tart össze-
jövetelt a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör.

Tizennegyedszer ejtik ámu-
latba az ország különbözõ
pontjain a nézõket a Duna
Karnevál résztvevõi. Bé-
kásmegyer több éve ad ott-
hont a rendezvénynek,
mely ezúttal az „Óbudai
Nyár 2009” elsõ programja-
ként is vonzotta a látogató-
kat a Csobánka térre.

G örög Zita, a ren-
dezvénysorozat

háziasszonya felkonfe-
rálta a táncosokat, és
felhívta a nézõk figyel-
mét arra, hogy még két
és fél hónapig várnak
rájuk érdekes látniva-
lók.

A Duna Karnevál,
mint mindig, most is
megõrzött valamit a ha-
gyományokból, és ho-
zott valami újat is. Sõt,
ezúttal az utóbbiból volt
bõvebb a kínálat. Elsõ-
ként az olasz Storici
Sbandieratori Együttes
foglalta el a színpadot,
és a tér egy részét is,
hogy színpompás kosz-
tümökben, zászlókkal a
középkori zászlólenge-

tõk hagyományait fel-
élesztve varázsolják el
produkciójukkal a nézõ-
ket. Legalább annyi tap-
sot zsebeltek be azzal,
hogy tapintható közel-
ségben lengették a zász-
lókat, mint amennyit
maga a produkció ho-
zott. Õket a tunéziai
ONET Tánccsoport vál-
totta, akik a titokzatos
arab zene és tánc világá-
ból adtak ízelítõt. 

A sajátos dallamvilá-
got még csak ízlelgette a
hallgatóság, nem úgy a
marosvásárhelyi Roma-

fest zenéjét és táncait.
Õk visszafogott szólók-
kal kezdtek, majd igazi
örömtáncba fordult a
mûsoruk. Hihetetlen ér-
zékkel vegyítették a ro-
ma hagyományokat és a
XXI. századi show ele-
meket. Látszott, hogy
nem jönnének zavarba,
ha Michael Flatley ír
táncosaival kellene ri-
posztozniuk. A mexikói
fellépõket régi ismerõs-
ként köszöntötte a kö-
zönség, mivel õk vissza-
járó vendégek Békás-
megyeren. Az Alianza

együttes tagjai is éltek a
lehetõséggel, hogy nem
csak a színpadon, a kö-
zönség sorai között is
elõadhatnak egy-egy
számot, és a hagyomá-
nyoknak megfelelõen
ezúttal is táncba vittek
egy-két embert a nézõk
közül. 

Az Óbudai Nyár elsõ
programja sikerrel raj-
tolt, hiszen a nézõk
megtöltötték a teret, és
nem csak a közelben la-
kókat vonzotta a nívós
produkció.

V. M.

Duna Karnevál Békásmegyeren

Sikerrel rajtolt az Óbudai Nyár

DANUBIA KONCERT. Az „Óbudai Nyár 2009” kulturális rendezvénysorozatot az Óbudai
Danubia Zenekar koncertje nyitotta június 19-én a Fõ téren. A hangversenyen
Libertango-Szimfonikus Piazzolla Astor Piazzolla mûvei szimfonikus zenekari feldolgo-
zásban csendültek fel. Közremûködött a Quartett Escualo és Wiedemann Bernadett. A
zenekart Rácz Márton vezényelte

Az esõs idõ ellenére so-
kan ellátogattak június
20-án, a Múzeumok Éj-
szakáján az Óbudai Mú-
zeumba. Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere megnyi-
totta a „105 éves a mo-
zi Óbudán” címû idõ-
szaki kiállítást, mely a
letûnt óbudai mozik tör-
ténetét és hangulatát
idézi meg.
A kiállítás augusztus 30-
ig tart nyitva, hétfõ kivé-
telével naponta 14-tõl 20
óráig. A kiállítás „vetítõ-
termében” minden este
18 órától egy-egy Óbu-
dán játszódó filmet vetíte-
nek le. (További informá-
ciót a múzeum honlapján
www.obudaimuzeum.hu,
vagy a 250-1020-as tele-
fonszámon kaphatnak.)

Kiállítás letûnt
óbudai mozikról

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Apróhirdetés

�Tévéjavítás azonnal garanciával! (Orion,
Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Hûtõgép szakszerviz Óbudán! Lehel,
Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35 éves
gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szervíz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet  1039 Bp., rákóczi u. 10. Tel.:
243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-
gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.

�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01
� Költöztetés 50%-kal olcsóbban! Ingyenes
dobozokkal! Garanciával! Hétvégén is! 06-
30-944-37-17; wwww.bauerteher.hu
� Kárpitozott bútorok áthúzása, javítása.
Ingyenes felmérés. Nagy szövetválaszték.
Tel.: 06/30-261-6524
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás, szõ-
nyegpadlózás, gipszkartonozás, villanyszere-
lés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-4525

�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Duguláselháritás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Kõmûves és épületburkoló kisebb-na-
gyobb munkát vállalnak, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel./fax: 06(30)272-3909
� Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-
vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György. Tel.: 256-8285; 06(20)433-6289;
www.Riederkarpitos.hu
� Asztalos vállal: ajtó-, ablakjavítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést,  zsanérok,
pántok cseréjét, szekrény, polc készítést, javí-
tást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Dugulásel-
hárítás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.:
233-2478; 06(20)943-7075
� Vízszerelés-gyorsszolgálat! Duguláselhá-
rítás, csõtörések, mûszeres keresése, javítása,
WC-k, csapok szerelése, hétvégén is. Tel:
06(30)200-9905
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
�Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,

bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Rácsosajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471

� Fogyasztó alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
�Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Duna Medical. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508,
Sz.e. háznál is kezel.
�Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebésze-
ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
�Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés 35000
Ft plusz költségek nélkül. A javítás megvárha-
tó. Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� 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
�Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás kö-
röm kezelése. Mediterrán szalon, Szentendrei
út 8., a Raktár u.-i buszmegállónál. Bejelent-
kezés: 06(30)307-5818

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypedagó-
giai, pedagógiai asszisztens képzés. Kasza Szak-
képzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Magyar + matematika pótvizsgára felké-
szítés nagy gyakorlattal rendelkezõ fiatal
hölgytõl. Tel.: 06-20-475-6387

�Kállay Autósiskola Családias autóstanfolyam-
ok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy egyéni fog-
lalkozások bármely idõpontban. Jogosítványosok-
nak gyakorlóórák. www.kallayautosiskola.hu Tel:
388-1533, 06-30-933-3619.
�Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti
tematika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a sa-
ját lakásán is (a kerületben). Tel: 06(30)964-5331
� Angoltanítás Békásmegyeren, korrepetá-
lás, nyelvvizsga, turizmus, munkavállalás 18
éves tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Francia magánórák a Rómain, felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután. Nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(70)342-2538
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltanítás kismamáknak a Rómain.
Rugalmas idõbeosztás. Tel.: 242-1404
� Kémia oktatás minden szinten, általános
iskolásoknak, matematika és fizika is (Aquin-
cumban). Tel.: 242-6118, 06(70)591-3410
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Amfiteátrumnál nyelviskolai gyakorlattal
rendelkezõ fiatal tanárnõ vállal felzárkóztatást,
pótvizsgára és nyelvvizsgára való felkészítést,
bármely korosztály számára. Tel.: 240-1421;
06(70)416-1484; E-mail: ilonacseri@yahoo.com
� Angol Óbudán. Diplomás gyakorlott ta-
nárnõtõl. Tel.: 06(20)233-0526

� Rómain áron alul eladó 40 nm-es, kertes
panellakás. Irányár: 11,65 millió. Tel.:06-70-
531-5624
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Táborhegyen önkormányzati telek bérle-
ti joga átadó, víz, villany van. Tel.: 06-20-
414-3032
� Eladó III. ker. Mikoviny u-ban, 80 nm-es
lakás 2 beállós teremgarázzsal. Érdeklõdni:
06(30)941-7816
� Berend utcai 62 nm-es, 2,5 szobás, nagy
konyhás öröklakás, nyár végi költözéssel el-
adó.  Ir.ár: 14,2 MFt. Tel.: 06(20)433-3905
� Békásmegyer hegy felõli oldalán, 4 eme-
letes társasház negyedik emeletén, 3 szobás,
étkezõs, erkélyes, 73 nm-es, parkettázott, já-
rólapos, tehermentes lakásunkat eladnánk.
Tel.: 243-1490; 06(30)573-1719
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� A Hirdet-lak Ingatlaniroda ingatlanokat
keres-kínál, hitelügyintézés, Kórház u. 19/5.
www.ingatlan.com/hirdet-lak, tel.: 240-2547,
06(30)550-5953

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

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

Ingatlan

� Intenzív nyelvvizsga elõkészítõ tanfo-
lyamok indulnak, angol és német szeptem-
beri nyelvvizsgákra az EuroCom Stúdió
Nyelviskolában. Bp., III. Amfiteátrum u. 3.
Érdeklõdni: 240-9320, 06(70)205-4682,
www.eurocomnyelvstudio.hu

Oktatás

� Allergológia, homeopátia, fülakupunk-
túra. Dr. Bor Márta magánrendelése. III. ker.
Tavasz u. 7. Bejelentkezés: 06(20)481-4646

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése a III.ker. Bécsi
út 217. (EuroCenterrel szemben). Gyermek-
felnõtt bõrgyógyászat, számítógépes anya-
jegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

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

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

� Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

Egészség

� Mûbútorasztalos vállalja antik, styl
bútorok restaurálását, készítését, kárpitos
munkával, 38 éves gyakorlat! Tel.:
06(30)944-2206

� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellen-
zõ szerelése két év garanciával. Kiszállás
ingyenes. Tel.: 06(70)341-9489

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

�Bútorgyártás, házgyári konyhák felújítá-
sa és egyedi bútorok készítése ingyenes fel-
méréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� 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 átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJESKÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

Szolgáltatás
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� 26 nm2-es, összkomfortos üzlethelyiség
csendes tevékenységre kiadó Óbuda forgal-
mas helyén. Tel.: 06-20-250-1883

� Balatonszántódon, kellemes környezet-
ben megfelelõen felszerelt önálló nyaraló 3-5
fõ részére kiadó: Tel.: 208-1057 15-18 óráig.
� Raktárt keresek a Huszti út vége közelé-
ben biciklik, szerszámok tárolására, kb. 8 m2-
t hosszabb távra. Tel.: 06(30)964-5331
lilapont@t-online.hu
� Kiadó ház Csillaghegyen. Háromszintes,
szintenként 56 m2. Ár: 150 eFt/hó. Tel.:
06(30)964-5331. E-mail: lilapont@t-online.hu

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918
� Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ
biztonsági õröket keresünk oktatási intéz-
ménybe. Tel.: 30-639-9164
� Értékesítési csoportba vevõszolgálati
munkatársat keresünk III. kerületi munka-
helyre, 4-6 órás munkára. Friss nyugdíjasok
is jelentkezhetnek. Számlázás, kapcsolattar-
tás, adatrögzítés, bizományosi elszámoltatás.
Info@hungimpex.hu. Fax.: 453-7101
� Kft. felvesz nyugdíjas könyvkötõt vagy
bõrdíszmûvest. Érdeklõdni: H-P-ig 7-15 órá-
ig. Tel.: 250-4970
� Fõ- vagy mellékállásban foglalkoztatunk
kötetlen munkaidejû, jó kommunikáló mun-
katársakat. Tel.: 06-70-296-4345
� Rózsadombi kollégium keres gyakorlott
és szakképzett fõkönyvi könyvelõt, valamint
munkaügyi elõadót. Tel.: 336-1494. E-mail:
mateffi@freemail.hu
� Kanadából hazatelepülni szándékozó, 58
éves hölgy angol-magyar nyelvû gyermekfel-
ügyeletet vállal augusztustól. Egyéb hasonló
megoldás is érdekel. Tel.: 06-70-662-7262
� Fodrászok! Békási fodrászat-kozmetiká-
ba, fodrász munkatársat keresek. Székbérlet:
47000/hó. Tel.: 06(30)973-6229

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp., Vörös-
vári út 15. Tel.: 367-4126
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 16 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dip.munkákat, költségve-
téseket, kézíratokat számítógépen írok. Tel.:
06(30)481-7821
� Csúcshegyen, Aranypatak utcába alka-
lomként kerti munkást keresek. Tel.: 240-
6106 este 7 és 9 között elérhetõ.

� Régiség felvásárlás a Déli Pu.-nál. Azon-
nali készpénzfizetés. Díjtalan kiszállás. Üzlet:
XII. ker. Alkotás út 7/a. Tel.: 202-5584
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Neves és ismeretlen festményeket, rajzo-
kat, akvarelleket, képkereteket, festõi hagya-
tékot vásárolok! Nagy Ernõ. Tel.: 325-6881,
06(20)965-9048
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember, és
lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

� Két utcai bejárattal, 55 nm helyiségek bér-
leti joga eladó III. Bécsi út és III. Váradi u.
19. sz. sarkán földszinten, Stop Shop-al szem-
ben, kitûnõ parkolás. Tel.: 06(30)944-6511

� Zenei napközi iskolásoknak rendszeres
zongoratanítással. Kezdõknek, ovisoknak
zenei elõkészítõ! Tel.: 06-70-281-6454
�Ovis napközis tábort szervezünk augusztusban
Csillaghegyen. Játékos angol, bibliai történetek,
sok ének, játék, mese, fürdés! Jelentkezés:
06(70)703-6823, barkacsana.kima.hu
� Icecenter-Aquaworld gyerek sporttáborok
egész nyáron! Jég- és görkori közönségkor-
csolyázás minden nap 13.00-14.50! www.ice-
center.hu

� Úszótábor a Dagály strandon (XIII.
Népfürdõ u. 36.) június 15-tõl augusztus
28-ig, úszás, vizijátékok, görkorcsolya,

gördeszka, gumiasztal, kosárlabda oktatás
és játék. www.jafcsakpeter.hu Tel.:
06(30)248-3544

Tábor

Üzlet

Régiség

Egyéb

Elad-vesz

Állás

� Az Óbuda Szövetkezet Bp., III. Bojtár
utcai telephelyén 100-200-300 m2-es rak-
tár- és mûhelyhelyiségek kiadók. Érdek-
lõdni lehet: 06(30)466-1928

� Üzlethelyiség kiadó a Szentendrei út
32. szám alatt. 29 nm-es, teljesen felújított
(mosdó, wc, légkondival és riasztóval el-
látott), irodának is alkalmas. Érdeklõdni a
430-1250-es számon lehet

Kiadó

� Kizárólag III. kerületi lakások, házak,
házrészek, építési telkek adás-vételével
foglalkozom.Tel.: 06(30)550-5953

�Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatla-
nok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar
u. sarok, faépület: 439-1999; EuroCenter, ga-
lériaszint: 242-5599; www.oi.hu

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

Családi kerékpártúra indul július
13-tól 20-ig Ausztriába és Német-
országba. 

F õbb állomások „Mozart
nyomában”: Attersee,

Mondsee, Wallersee, Salzburg,
Chiemsee, Wasserburg, Rosen-
heim, Kufstein, Kösszen,
Lofer. A túra folyóvölgyekben
halad, kezdõ kerékpárosként

gyerekekkel is teljesíthetõ. Na-
pi táv: körülbelül 50 kilométer.
Szervezi az óbudai Diákok és
Véndiákok Túrakerékpáros és
Szabadidõsport Sportegyesü-
let: 14 éve Európa kerékpárút-
jain. (Jelentkezés, bõvebb felvi-
lágosítás: Szappanos László
egyesületi elnök, telefonszám:
06-20-398-1561, e-mail:
dvtse2004@gmail.com)

Az önkormányzat környezet-
védelmi alapjából 250 ezer

forint támogatást kapott az Óbu-
da 21. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet. A vissza nem térí-
tendõ támogatásból a Lajos utca

105. és 111. közötti házakban la-
kók rendbe tették a panelépüle-
tek elõtti területet, ahol egyebek
mellett összeszedték a mások ál-
tal eldobált szemetet, parkosítot-
tak, növényeket ültettek.

Parkszépítés - önkormányzati támogatással

Elõzetes: a Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezetének szociális
akcióján kedvezményes áron juthatnak ruhákhoz, liszt adományhoz a
rászorulók július 22-én, 23-án és 24-én 8-tól 17 óráig. Helyszín: La-
dik utca 2-6., a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. területe.
(Megközelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz Bogdáni úti végállomásá-
tól, gyalog körülbelül 200 méter, a HÉV Filatori-gáti megállójától mint-
egy 100 méter. Érdeklõdni lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 

Ruhák kedvezményes áron, liszt adomány

Családi biciklitúra „Mozart nyomában”

A hónap mûvésze, Kovács Johanna festõmûvész képeit állították ki a
Töreki Mûvésztelep támogatásával a Symbol Art Galériában

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Tisztelt Óbudai Lakók!
Az Óbudai Gázgyár Környezeti Kárelhárítási Konzorcium nevében ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani az óbudai lakosoknak, különösen a Pók utcai lakótelep, a Római-part
lakóinak azért, hogy a volt Óbudai Gázgyár eddigi kárelhárítási munkái során megértés-
sel viselték a sokszor kellemetlen szagokat.
A Környezetvédelmi Felügyelet 2008-ban eredetileg 2010.augusztus 31-ig írta elõ a Fõ-
városi Gázmûvek Zrt.-nek az itt tárolt 2500 tonna gázmassza veszélyes hulladék kiterme-
lését és a volt gáztartály beton alapjainak megszüntetését.
A munkát elnyert konzorciumunk 2009 áprilisában kezdte meg a kármentesítést, mely je-
lentõs mérföldkõhöz érkezett, mert június végével kitermeltük a több mint egy futballpá-
lya  területen található két volt gáztartály 3 méter mélységû beton alapjaiból a veszélyes
hulladékot, és közel 1000 kamionnyi, összesen 20 ezer tonnát (!) szállítottunk el bizton-
ságos, kifejezetten veszélyes hulladék lerakására minõsített hulladéktárolóba. A munka-
végzés során kellett azzal szembesülni, hogy a hatósági határozathoz képest, mintegy
nyolcszoros mennyiségû veszélyes hulladék és építési törmelék lett elásva, közte a kel-
lemetlen, irritáló szagot okozó naftalinnal, a gáz szagosítására használt merkaptánnal és
más kátránnyal szennyezett és szénhidrogén származék hulladékokkal.
A munkákat kezdettõl fogva szigorúan ellenõrzött körülmények között végeztük, de
a szaghatás jelentkezése után a méréseket a munkaterületen túl is kiterjesztettük.
A Környezetvédelmi Felügyelet mérõkocsija és mérõmûszerei rendszeresen és
folyamatosan vizsgálták a levegõ szennyezettségét a vasúti töltés irányában, a
Pók utcai lakótelepen, a Graphisoft Parkban és a munkaterületen. A közvetlenül
a kitermelésen dolgozó munkatársainkra szerelt mérõszondával ellenõriztük a
szennyezõanyagok koncentrációját a dolgozók egészségének védelme érdeké-
ben. Az egészségre veszélyes benzol, fenol, ciánhidrogén koncentrációja minden
mérésnél jóval az egészségre veszélyes határértékek alatt maradt.
Próbálkoztunk az éppen kitermelés alatt lévõ hulladék takarásával védekezni a szagha-
tás ellen, de a folyamatos kitermelés mellett ekkora felület letakarása olyan módon, hogy
a kis koncentrációban is kellemetlen szagok ne kerüljenek a környezõ levegõbe, gyakor-
latilag megoldhatatlan.A keletkezett csurgalékvizet folyamatosan leszívattuk és több, mint
80 tonnát veszélyes hulladék lerakóba szállíttattunk. Leghatékonyabb megoldásnak az
eredetileg szabott határidõ lerövidítése, a kitermelés felgyorsítása bizonyult, azonban ezt
is behatárolta az átvevõ hulladéklerakók napi befogadási kapacitása.
A gáztartó alapokban tárolt veszélyes hulladékok elvitelével igen komoly potenciális talaj
és talajvíz szennyezõ forrás szûnik meg a gázgyári terület megtisztításának elsõ ütemé-
vel a mûemléki és lakókörnyezetben.
Még egyszer köszönjük türelmüket és megértésüket.

Óbudai Gázgyár Környezeti Kárelhárítási Konzorcium

Allergia szakrendelés
Dr. Söjtöry Hajnalka aller-
gológus-klinikai immuno-
lógus szakorvos rendelési
ideje: minden héten csütör-
tökön 14-tõl 20 óráig a
Csobánka téri szakren-
delõintézetben. (Abejelent-
kezés módja: beutaló köte-
les, elõjegyzés alapján, az
ügyfélszolgálaton szemé-
lyesen 9-tõl 15 óráig vagy
telefonon: 454-7506).
Gyógymasszázs
Hétfõn-szerdán 8-tól 14
óráig, pénteken 8-tól 20
óráig lehet bejelentkezni
a Vörösvári úti rendelõ-
intézetben. Tel.: 388-
7760. A masszázsterápia
az onkológiai gondozó
fsz. 7. ajtónál található.
Szájsebészeti rendelés
Az alábbiak szerint ren-
delnek az orvosok jú-
nius 8-tól.
Hétfõn: dr. Tausz Ágnes
7.30-tól 13.30 óráig.
Kedden: dr. Solymosi
Pál 7.30-tól 13.30 óráig.
dr. Tausz Ágnes 14-tõl
20 óráig.
Szerdán: dr. Tausz Ág-
nes 7.30-tól 13.30 óráig.
dr. Solymosi Pál 14-tõl
20.00 óráig.
Csütörtökön: dr. Tausz Ág-
nes 7.30-tól  13.30 óráig.

Pénteken: dr. Tausz Ág-
nes 7.30-tól 13.30 óráig.
Tüdõgondozó
A Tüdõgondozó intézet
nyári rendelési ideje a kö-
vetkezõképpen módosul:
júliusban, augusztusban
hétfõ és szerdán csak dél-
után. Kedden, csütörtökön
és pénteken délelõtt lesz ren-
delés. (Rendelés helye: Tü-
dõgondozó Intézet, Lakta-
nya utca 4., 8-tól 20 óráig.) 
Ultrahang
Gyermekek ultrahang
vizsgálata: rendelési idõ
kedden 15-tõl 20 óráig Vö-
röskereszt utca 9-11., gyer-
mek háziorvosi rendelõ.
Rendelési idõ: csütörtökön
15.30-tól 20 óráig. 
Ultrahang vizsgálatok: új-
szülött és csecsemõkori
szûrõvizsgálatok, melyek
magában foglalják a ko-
ponya, a teljes has és csípõ
vizsgálatát is, hasi és kis-
medencei, például gyer-
mek nõgyógyászat) lágy-
rész például pajzsmirigy,
ízületi. Dr. Várady Mária
gyermek radiológus fõor-
vos végzi. Az ellátás térí-
tés köteles! A vizsgálatok
elõjegyzés alapján tör-
ténnek. Bejelentkezés:
06-30-726-0170, e-mail:
elojegyzes@mobiluh.hu

20 ezer tonna veszélyes hulladékot szállítottak el a Gázgyárból Szakrendelések

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési
Bizottsága egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló,
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban 2009. július 15-én 15 óráig lehet benyújtani a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. helyiséghasznosítási csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a
pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben foly-
tatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, és a tevékenységre való jogosult-
ságát - a pályázat mellékleteként benyújtott - vállalkozói igazolvánnyal, illetve
cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghirdetett funkcióval lehet
pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég, akinek - amelynek - az
állandó lakása, illetve székhelye szerinti önkormányzattal szemben adótartozása
van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként

elõírt - megszerzési díj - önkormányzat felé történõ megfizetését. A megszerzési
díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óvadék megfizetését bérbeadó részére. A nyertes

által befizetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mel-
lékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elõzõ évi
infláció KSH által közzétett mértékével emeli. A pályázat
értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a dön-
tés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biz-
tosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7. félemelet)
készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyisé-
genként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázóknak a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az

érvényesen benyújtott pályázatokat az önkormányzat tulajdonosi, és közbeszerzési
bizottsága 2009. augusztus 20-ig elbírálja és annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak, akinek az önkormányzattal szemben adó
vagy adók módjára behajtható köztartozása van.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. helyiséghasznosítási csoportjánál (Bp., III. Szentlélek tér 7.
fszt.12. Telefon: 430-3468 és 430-3469, félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 12 óráig).
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefon-
számokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Cím Funkció Helyrajzi Alapterület Gépészeti Minimális Bánatpénz
szám (m2) felszereltség bérleti díj (Ft)

(Ft/m2/hó)
Bp., III. Bécsi út 225. üzlet 16918/2/A/356 59 víz, villany, távfûtés 1 200 43 000 Ft
Bp., III. Flórián tér 3. sörözõ 18024/17/A/3 29 víz, villany, gáz 2 500 44 000 Ft
Bp., III. Juhász Gyula utca 10. iroda 65552/1/A/101 159 víz, villany, távfûtés 1 150 110 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 100 103 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/100 167 víz, villany, távfûtés 1 000 100 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 7. iroda 18910/105/A/102 115 víz, villany, távfûtés 900 62 000 Ft
Bp., III. Lajos utca 91. pince üzlet 14654/0/A/43 158 víz, villany, gáz 1 000 120 000 Ft
Bp., III. Nagyszombat 6. pince raktár 14653/0/A/31 34 600
Bp., III. Pacsirtamezõ utca 29. üzlet 17783/0/A/54 64 víz, villany, gáz 1 500 58 000 Ft
Bp., III. Pacsirtamezõ utca 33. üzlet 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz 1 500 94 500 Ft
Bp., III. Raktár utca 15. üzlet 18443/4/A/159 135 villany, távfûtés 1 200 97 200 Ft
Bp., III. Szentendrei út 12. üzlet 18075/4/C/121 115 víz, villany, távfûtés 1 500 104 000 Ft
Bp., III. Szentendrei út 329. mûhely 62423/0/A/1 211 víz, villany, gáz 800 100 000 Ft
Bp., III. Váradi utca 26. pince raktár 17005629/A/86 149 víz, villany, távfûtés 400 36 000 Ft
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Gyarapodott Óbuda gyermek-
intézmény-hálózata, június
6-án megnyílt a csillaghegyi
Szamóca Gyermekház a Bo-
tond utca 72. szám alatt.

Jó hír ez a szünidõben
a gyerekeknek, akik

akkor érzik jól magukat a
bõrükben, ha aktív tevé-
kenységgel töltik ki az
idejüket. Jó a hír azoknak
a szülõknek, akik szeret-
nék biztonságban tudni
csemetéjüket a nyári szü-
net bõ két hónapjában. 

A gyermekházat nevez-
hetnénk akár játéksziget-
nek is, ahol a sziget nyúj-
totta védelmet szakembe-
rek biztosítják. Utóbbiak
természetesen gyermekfel-
ügyeletet is vállalnak,

amíg a szülõk intézik
ügyes-bajos dolgaikat. A
játék mellett számos egyéb
készség- és képességfej-
lesztõ foglalkozást kínál az
érdeklõdõknek a gyermek-
házat mûködtetõ Szamóca

Gyermekcentrum Köz-
hasznú Alapítvány. 

Akik végigböngészik a
tábori programajánlatot,
azoknak bizonyára egy
csepp fejtörést sem okoz,
hogy mit is csináljanak a

nyáron. Krea-
tív kézmûves
tábort szer-
veznek kisis-
kolásoknak,
dráma és népi
játék tábort,
ahova a kisis-
kolások mel-
lett az óvodá-
sokat is vár-
ják. Egy má-
sik rendez-
vény ötletesen
a Locsi-fecsi
nevet viseli,

programjában az illem-
szabályokkal és a kom-
munikáció különféle for-
máival ismerkedhetnek
derûs beszélgetések, mó-
kák, játékok révén és a
drámapedagógiai eszkö-

zeivel az alsó tagozatosok. 
Az idõsebbeket, a ki-

lenc-tizennégy év közötti
serdülõket, kiskamaszo-
kat invitálják a budapesti
vándortáborba. Ennek
fókuszában a közlekedés-
ismeretet állítják. A fog-
lalkozásokon szó esik a
gyalogos, a kerékpáros és
a közösségi közlekedés
szabályairól, majd a tábo-
rozók felnõtt kíséret mel-
lett gyakorolhatják az
önálló közlekedést gya-
log és kerékpárral a nagy
forgalmú Budapesten. 

A fáradhatatlan örök-
mozgók pedig a sporttá-
borban vezethetik le
energiáikat. A kilenc-ti-
zennégy év közötti tábo-
rozókat megismertetik a
vezetõk azokkal a spor-
tolásra alkalmas helyszí-
nekkel, melyeket kedve-
zõ elhelyezkedésük foly-
tán a késõbbiekben akár
önállóan is elérhetnek. 

Megnyílt a Szamóca Gyermekház

Játéksziget Csillaghegyen

„Élménygazdag vízitúrá-
zás a Dunán” címmel in-
gyenes evezésoktatást
szervez az Óbudai Sport-
egyesület Vízitúra Szak-
osztálya a Szündödõ prog-
ramban július 6-tól 10-ig,
illetve július 20-tól 24-ig.

Elsõsorban általános
és középiskolás diá-

koknak, családoknak, ba-
rátoknak, felnõtteknek és
a vakációban csellengõ
gyerekeknek ajánlják a
szabadidõs tevékenysé-
get. Illetve azoknak, akik
még nem tudnak evezni
és kormányozni, vala-
mint a gyakorlottabbak-

nak, akik szeretnének to-
vábbfejlõdni.

A 3+1 elembõl álló
program célja: aktív sza-
badidõs sportprogramot
nyújtó foglalkozás, me-
lyen belül fokozatosan
vezetik be a kezdõket, il-
letve a haladókat a biz-
tonságos túrakenuzás és
a dunai vízi élet rejtelme-
ibe, 6 éves kortól. Lehe-
tõség nyílik az érdeklõ-
dõk képességeinek egyé-
ni továbbfejlesztésére is.
A teljesen kezdõk megta-
nulhatnak evezni, a gya-
korlottabbak kormányoz-
ni, és végül egy igazi
vándor vízitúra táborba is

lehet jelentkezni, melyet
kifejezetten az evezés
oktatáson résztvevõ gye-
rekeknek szerveznek. 

Az oktatásnak nem fel-
tétele a klubtagság vagy a
vízitúrákra való befizetés,
mivel ez egy valóban in-
gyenes lehetõség a kenu-
zás és kajakozás kipróbá-
lására, életkortól függetle-
nül. Az úszástudás nem
kötelezõ, mindenkire
mentõmellényt adnak.

(Cím: Rozgonyi Piroska
utca 28. További informá-
ció a 240-3353-as telefon-
számon, a www.ose.hu
honlapon, és az
ose@ose.hu email-címen.)

A T-Home Gyermek Szige-
ten a sok látnivaló és
program között felfigyel-
tünk a sok visongó gyerek-
re és felnõttre, akik egy
nagy, bárkaszerû alkotmá-
nyon hintáztak. Tenger
ugyan közel s távol nincs,
de mégis olyan a hatás,
mintha óriási hullámok
dobálnák a szerkezetet. 

A játék környezetba-
rát, mert a gyepes

területen, mindenféle
gépi beavatkozás nélkül,
maguk az „utasok” him-
bálhatják, egyre na-
gyobb lendülettel. Az
óbudán élõ Huszár And-

rás építõmûvész, a hin-
tayonak elkeresztelt ta-
lálmány fiatal ötletadója
és megtervezõje el-
mondta, egész nap ren-
getegen veszik igénybe
az ingyenes szórakozási
lehetõséget. Négy-öt
percenként megállítják a
bárkát, melyre mindig
felkapaszkodik 50-80
gyermek és felnõtt. 

Huszár András a nyáron
két egyhetes dizájntábort
szervez a 9-14 év közötti
gyermekeknek: a Csattogó-
völgyben július 25-tõl, míg
Királyréten augusztus 3-tól.
(www.demotabor.hu)

Kertész 

Ingyenes evezésoktatás a Rómain Hintayoban himbálóznak
a Hajógyári-szigeten

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, 

évforduló, keresztelõ, ballagás…)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

NAGY CSALÁDI AKCIÓ!

Hétvégén (szombat, vasárnap) 

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes *

1027 Budapest, Margit krt. 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 061-438-9090, 06-20-999-7708

*1 felnõttel 2 gyermeknek, 2 felnõttel max. 3 gyermeknek ingyenes

Átépítés után, megújulva
várja kedves vásárlóit 

a MONA LISA
nõi ruházati üzlet

Forgalmazunk
MONA LISA és GELCO

márkájú termékeket 
és folyamatosan 

megújuló akciós árukat.

ÉRDEMES BENÉZNI
mert

június 22-tõl indul a
NYÁRI VÁSÁR!

30-50-70% kedvezménnyel 
vásárolhat aktuális kollekcióinkból

és válogathat „topp”-áras
termékeinkbõl már 1990 Ft-tól

a készlet erejéig!

Várjuk a Flórián Üzletközpont 
I. emeletén
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Jó üzlet
Rejtvényünkben egy könnyed üzleti ötletet olvashat-
nak. Beküldendõ a vízszintes 1., a függõleges 20. és a
vízszintes 32. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Az elsõ fõsor (zárt betûk: M. S. G.).
14. Egyik fontos kincsünk. 15. Többszöröz. 16. Mozi
nagyobbik része! 17. Kötõszó. 18. Szegecs. 19. Osztrák
és holland autók jele. 20. Paté párja. 21. Éktelenül ékes.
23. Angol kék. 24. Zúdíts fordítva! 25. Holland és román
autók jele. 26. Egyik Dél-amerikai fõváros egyszerû el-
nevezése. 27. Fordított lóbiztatás. 28. Tésztaféle. 29.
Szervezet befizetése. 31. Pántban van! 32. A harmadik
fõsor. 34. Szolmizációs hang. 35. Visszaszánná! 37.
Nagynevû liftújító volt. 38. M. Õ. B. 39. Keverve sem
lett! 40. Piskóta része! 41. Ö. A. Z. B. 42. Zenés játék le-
ventéje. 44. Egyik végtagja. 45. Szubkontinens. 46. Va-
jon jegyez? 47. A fényképezés egyik egysége. 48. Fordí-
tott mutatószó. 50. Részben nyomtatni! 51. Ennivalók
beosztása. 53. Ütlegeli.
FÜGGÕLEGES: 1. Személyes névmás. 2. Nógrád me-
gyei helység. 3. Lõdöröggel hasonlatos. 4. Munkácsy
inasa. 5. Üres láz! 6. Dés betûi keverve. 7. Megszúrta. 8.
Határrag. 9. Ez is, az is. 10. T. Z. T. 11. Állóvíz. 12. Bir-
tokolod. 13. Eleged van belõle, fordítva. 18. Idegen új. 20. A má-
sodik fõsor (L. S. K. S. I.) 22. Az erõ istene a görög mitológiá-
ban. 23. Egy idõben a nõkre mondták. 25. Megfordult szín! 29.
Hármas csoport. 30. Idõre beállítják. 32. Meseféle. 33. Eszel. 36.
Szélfajta. 38. Szárnyasa. 40. Olasz, spanyol és norvég autók jele.
41. Sodó. 43. Felfog. 44. Brit kölykök. 47. Vége angolul, fordítva.
49. Határozatlan névelõ. 52. Az erbium vegyjele. 53. Fél mozi! 54.
Volt Amper. 

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon július 8-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben ve-
hetnek át. A június 2-án megjelent, „Vakáció” címû rejtvényünk
helyes megfejtése: „Hova menjünk, milyen tájra? Hegyre talán
vagy pusztára?”
Könyvet nyertek: Polenák Lászlóné 1033 Budapest, Búza utca 4.
VI/54.; Zsoldos Ernõné 1032 Budapest, Szõlõ utca 92. 2/11.; Sza-
bó Mihály Ferenc 1032 Budapest, Váradi utca 34. fszt. 2.

obuda_13.qxd  6/29/2009  1:53 PM  Page 27



2009/13. szám28
Rendelet – Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének 22/2009. (VI. 10.) rendele-
te1 az útépítési- és közmûvesítési hozzájáru-
lásról szóló 5/2001. (IV. 26.) rendelet módosí-
tásáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé-
ben biztosított jogkörében eljárva, az útépítési-
és közmûvesítési hozzájárulásról szóló 5/2001.
(IV. 26.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosí-
tásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Ör. 1. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„(1) A rendelet hatálya a Budapest Fõváros III.
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat il-
letékességi területén a részben vagy egészben
önkormányzati beruházásban megvalósított út-
építéssel és közmûvesítéssel érintett ingatla-
nokra, valamint - az 1/A. §-ban foglalt kivétel-
lel - azok tulajdonosaira terjed ki.”
(2) Az Ör. 1. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásában:
1. beruházási terület: az útépítési, illetõleg
közmûvesítési beruházással érintett terület,
amely magában foglalja az önkormányzat tulaj-
donában vagy résztulajdonában lévõ ingatlanok
területét is.
2. tényleges beruházási költség: a közbeszerzé-
si eljárás nyertesével kötött vállalkozási szerzõ-
désben rögzített vállalkozási díjnak, és a beru-
házás elõkészítése és megvalósítása során fel-
merülõ egyéb költségeknek (tervezési-, engedé-
lyezési-, hatósági igazgatási-, szolgáltatási-,
szakértõi díj, mûszaki ellenõrzés díja, közbe-
szerzési eljárás költsége) a vissza nem térítendõ
állami és egyéb támogatásokkal csökkentett
összege.
3. közmûvesítés: víz-, szennyvíz-, illetõleg
egyesített rendszerû csatorna építése.
4. útépítés: szilárd burkolatú kiszolgáló és lakó-
út, az annak részét képezõ szilárd burkolatú jár-
da létesítése közterületen, a hozzá tartozó mû-
tárgyakkal és zöldsávokkal együtt.
5. beruházás befejezése: a sikeres mûszaki át-
adás-átvétel befejezésének napja.
6. ingatlanfejlesztés: építési hatósági engedély-
hez kötött értéknövelõ tevékenység
a) lakóingatlan esetén: legalább 3 lakásos lakó-

épület, illetõleg 350 m2 bruttó szintterületet
meghaladó lakóingatlan létrehozása;
b) nem lakóingatlan esetén: minden új beruhá-
zás, bõvítés 500 m2 bruttó szintterület felett.”
2. § Az Ör. az alábbi 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A rendelet hatálya nem terjed ki arra az
ingatlantulajdonosra, aki ingatlanfejlesztés ese-
tén az önkormányzattal Városfejlesztési Megál-
lapodást köt.”
3. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése az alábbiak sze-
rint módosul:
„(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti fizetési köte-
lezettség a nem önkormányzati tulajdonban lé-
võ ingatlan tulajdonosát terheli. Közös tulajdo-
nú ingatlan esetén a tulajdonosokat tulajdoni
hányaduk arányában terheli fizetési kötelezett-
ség.”
4. § Az Ör. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„3. § (1) Az útépítési és közmûvesítési hozzájá-
rulás alapja a beruházási területen lévõ ingat-
lannak - az ingatlan-nyilvántartás szerinti -
négyzetméterben számított alapterülete. 
(2) Az útépítési és közmûvesítési hozzájárulás
mértének megállapításakor figyelembe vett
költség a tényleges beruházási költség 90 %-a.
(3) A hozzájárulás mértéke a tényleges beruhá-
zási költség (2) bekezdésben meghatározott ré-
szének a beruházási terület egy négyzetméteré-
re esõ összege és a hozzájárulás alapjának szor-
zata.”
5. § Az Ör. 4. § (2)-(3) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„(2) A részletfizetési kedvezmény biztosításá-
nak feltétele a fizetendõ hozzájárulás mértéké-
nek 50 %-os egyösszegû befizetése. A részletfi-
zetési kötelezettség 30 napon túli elmulasztása
a kamatmentes kedvezmény megszûntetését
vonja maga után. Ebben az esetben a fennálló
hátralékot egy összegben, kamatokkal együtt
kell megfizetni. 
(3) A részletfizetés idõtartama tulajdonoson-
ként:
a) 100000 Ft-ot meg nem haladó hozzájárulás
esetén legfeljebb 3 hónap, azonban a tárgyév
végéig kifizetésre kell kerülnie;
b) 100000 Ft-ot meghaladó hozzájárulás esetén
legfeljebb 6 hónap, azonban a tárgyév végéig
kifizetésre kell kerülnie.”
6. § Az Ör. az 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Kiszabályozásra kerülõ ingatlan

esetében az önkormányzat egyedi megállapo-
dást köthet az érintett ingatlantulajdonossal. 
(2) Amennyiben az ingatlantulajdonos kártala-
nítás nélkül lemond az önkormányzat javára a
szabályozás során a közterületre esõ tulajdonré-
szérõl, abban az esetben a tulajdonában maradó
építési ingatlanja után fizetendõ útépítési, és
közmûvesítési hozzájárulás összegét csökken-
teni kell:
a) útépítés esetén: a leadott ingatlan területe
alapján számított hozzájárulás tizenötszörösé-
vel;
b) közmûvesítési beruházással egybekötött út-
építés esetén: a leadott ingatlan területe alapján
számított hozzájárulás tízszeresével.”
7. § (1) Az Ör. 5. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„(1) A hozzájárulás fizetésére való kötelezettsé-
get és annak mértékét az épített környezet ala-
kításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése alapján a
jegyzõ az érintettekkel - a beruházás befejezé-
sét követõ 60 napon belül - határozatban közli.”
(2) Az Ör. 5. § (5) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„(5) A részletfizetés engedélyezése iránti kére-
lem benyújtásának határideje a jegyzõi határo-
zat kézhezvételétõl számított 30. nap. A részlet-
fizetés engedélyezésérõl a jegyzõ dönt.”
8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba. Rendelkezéseit a már folyamatban lé-
võ beruházások esetén is alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szoká-
sos módon, a polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján való kifüggesztéssel történik.
(3) Jelen rendelet szövegét az Óbuda Újságban
is közzé kell tenni.
(4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejû-
leg az Ör. 1. § (2) bekezdésében az „útépítéssel
vagy közmûvesítéssel” szövegrész helyébe „út-
építéssel, valamint közmûvesítéssel” szöveg-
rész lép.
(5) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejû-
leg hatályát veszti az Ör.: 1. 2. § (6) és (7) be-
kezdése; 2. 4. § (1) bekezdésének b) pontja; 3.
5. § (3) bekezdése; 4. 5. § (9) bekezdésének
második mondata; 5. 5. § (13) bekezdése; 6. 6.
§-a és az azt megelõzõ alcím; 7. 1. és 2. számú
melléklete.
Sárádi Kálmánné dr.                    Bús Balázs
jegyzõ                                       polgármester1 ELFOGADVA: 2009. JÚNIUS 4.

Betöltendõ álláshelyek: 3 fõ
óvodapedagógus (határozott
idõre); 3 fõ óvodapedagógus
(határozatlan idõre); 1 fõ
gyógypedagógus (határozat-
lan idõre). Pályázati feltéte-
lek: magyar állampolgárság;
büntetlen elõélet; fõiskolai
végzettség (a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX tör-
vény 17.§, valamint a képzé-
si kötelezettségrõl és a peda-
gógiai szakszolgálatokról
szóló 14/1994 (VI.24.)
MKM rendelet); érvényes
munka alkalmassági igazo-

lás. A pályázatnak tartal-
maznia kell: részletes szak-
mai önéletrajzot; iskolai vég-
zettséget és egyéb képesíté-
seket; igazoló tanúsító okirat-
ok másolatát; 3 hónapnál
nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítványt. A pályá-
zat beadási határideje és
helye: 2009. augusztus 3-ig
Gólyáné Kaszás Erzsébet
óvodavezetõ részére, az 1039
Bp., Bárczi Géza utca 1. cím-
re feladott levélben.
Az álláshely betöltése:
2009. augusztus 17-tõl. 

A Napraforgó
Mûvészeti Óvoda
(1039 Budapest,
Pais Dezsõ utca 2.) 1
fõ óvodapedagógust
vesz fel határozott
idõre.

Ellátandó felada-
tok: óvodai nevelés.

Illetmény, jutta-
tások: a közalkalma-
zottak jogállásáról
szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
rendelkezései alap-
ján.

Pályázati feltéte-
lek: fõiskolai vég-
zettség; erkölcsi bi-
zonyítvány; egész-
ségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálása
során elõnyt jelent
mûvészeti területe-
ken való jártasság.

A pályázat része-
ként benyújtandó
iratok, igazolások:
motivációs levél;
szakmai önéletrajz;
végzettséget igazoló
oklevél másolata.

A munkakör leg-
korábban 2009. au-
gusztus 24-én tölthe-
tõ be.

Pályázatok be-
nyújtási határideje,
postai úton a fenti
címre: 2009. július 27.

Pályázatok elbí-
rálási határideje:
2009. augusztus 7.

(Érdeklõdni lehet
Somodiné Kiss Teré-
zia óvodavezetõnél a
243-2948-as telefon-
számon.)

Állások óvodában Óvodapedagógus felvétele
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A 2009. évi Országos Gyer-
mek Kézilabda Bajnokság
döntõjében „varázsoltak”
Nádori Pálné tehetséges
mini lányai. 

Aveszprémi Arénában
a hazai mezõny leg-

jobb nyolc U10 korosztály
csapatai küzdöttek egy-
mással, a kétnapos csatáro-
zás alatt figyelemre méltó
óbudai siker született. Már
a selejtezõ mérkõzéseken
látni lehetett, hogy az Óbu-
dai Kézilabda Sportiskola
(ÓKSI) versenyzõi jól fel-
készültek a döntõre, a
Szekszárd, FTC, Dunaúj-
város triót megelõzve elsõ-
ként végeztek csoportuk-
ban. Mivel a másik ágon a
Szeged bizonyult a leg-
jobbnak, a döntõben a két

jó formában lévõ együttes
döntött az elsõség sorsáról. 

A sok csatát látott
Veszprém Aréna méltó kö-
rülményeket biztosított a

kicsik nagy mérkõzésének.
A lelátókon helyet foglaló
ezer nézõ hangos bíztatása
mellett zajlott a finálé, a
pályán minden tudásukat

latba vetve küzdöttek a já-
tékosok. A mérkõzés drá-
mai küzdelemben dõlt el,
az óbudaiak egyetlen gól-
lal (15:14) kerekedtek el-
lenfelük fölé és ebben az
évben õk bizonyultak az
ország legjobb U10 csapa-
tának.

Nádori Pálné edzõ a
mérkõzés után meghatot-
tan ölelte keblére a lányo-
kat és röviden értékelte a
nagyszerû sikert: -Már a
döntõbe kerülést is bravúr-
nak tartottam, de ezek a
drága gyerekek a bajnok-
ság megnyerésével bebi-
zonyították, hogy a legne-

hezebb pillanatokban is
helyén van a szívük és ké-
pesek a bennük rejlõ tudást
a gyõzelem érdekében fel-
színre hozni. Ez a siker
hosszú edzõi pályafutásom
egyik legszebb emléke.
Büszke vagyok csapatom-
ra és köszönöm a szülõk
rendkívüli támogatását.
Azt hiszem, ez a mérkõzés
felejthetetlen lesz vala-
mennyiünk számára, hi-
szen a környezet, az Aréna
hangulata mindenkit ma-
gával ragadott.

A 2009. évi Országos 
U10 Bajnokság 
végeredménye 

Bajnok: Óbudai Kézi-
labda Sportiskola SE. 2.
Szeged. 3. Debreceni SI. 

A bajnokcsapat tagjai:
Bernát Dorina, Dobos Vi-
vien, Földi Nóra, Huszár
Dóra, Kovács Viktória,
Majlát Flóra, Miklós Kla-
udia, Nagy Kata, Salem
Fanni, Schvajda Sára,
Soós Anett, Stannig Zsó-
fia. Edzõk: Nádori Pálné
és Bernát Iván. Még egy
óbudai siker: a torna vé-
gén az edzõk Miklós Kla-
udiát választották a leg-
jobb kapusnak.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A Veszprém Arénában játszották a döntõt

Országos bajnok az Óbudai Kézilabda Sportiskola

Bánkuti Gábor döntõbe ju-
tott a melki rallycross futa-
mon, melyet  május 5-tõl 7-
ig rendeztek.

Amagyar Eb-futamot
- ígéretes kezdés

után - motorhiba miatt
sajnos feladni kénysze-
rült az óbudai versenyzõ.
Viszont az azt követõ
hétvégi osztrák futamon
Bánkuti Gábor a tartalék-
motorral is nagyszerûen
helytállt az Európa elit
Divízió 1A-s versenyzõit
felvonultató mezõnyben.
A magyar versenyzõk
közül egyedül õ jutott
döntõbe, ahol nagy küz-

delem után végül a „C”
döntõ ötödik helyezését
sikerült megszereznie,
ezzel megkezdte idei Eb

pontjainak gyûjtését.
Legközelebbi Eb-futama
Svédországban július 3-
tól 5-ig lesz.   

Magyar siker az osztrák Eb-n

• A bajai halászléfõzõ versenyre evezhetnek a
római kort idézõ gályával az érdeklõdõk a július 10-
tõl 12-ig tartó vízitúrán az Óbudai Sportegyesület
Vízitúra Szakosztálya szervezésében.
• Lengyelországba, majd azt követõen Szlovákiába
vezet a Dunajec túra július 15-tõl 18-ig. (További
információk a www.ose.hu honlapon.) 

Gályával Bajára
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdánként
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stoll-
mayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os te-
lefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as 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 óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Donáth László, a 4.
számú választókerület
(Békásmegyer-Csillag-
hegy) országgyûlési
képviselõje, minden hó-
nap elsõ szerdáján, 17-
tõl 19 óráig várja foga-
dóórájára a lakosokat a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házba (Csobánka
tér 5.).
Dr. Orosz Sándor, az
óbudaiak országgyûlési
képviselõje, az ország-
gyûlés ülésezésének
idõszakában, minden
héten csütörtökön, 17-
tõl 19 óráig fogadóórát
tart. Helyszín: Magyar
Szocialista Párt III. ke-
rületi irodája, a Mókus
utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája• Dr. Pethõ László ügyvéd júliusban és augusztusban nem tart jogsegélyt.

• Dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek júliusban és augusztusban
szüneteltetik jogi tanácsadásukat.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd
minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb július 16-án) ingyenes jogi
tanácsadást tart 16-tól 18 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es választó-
kerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es tele-
fonszámon.) Augusztusban szünetel az ingyenes jogi tanácsadás.
• 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 társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Az ingyenes jogi tanácsadás a nyári idõszakban szünetel. A következõ jo-
gi tanácsadás szeptember elsõ csütörtökén (szeptember 3-án) lesz 17-tõl 19
óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõze-
tes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.)
• Az ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás a nyári idõszak-
ban szünetel. A következõ tanácsadás szeptembertõl minden páros hét csü-
törtökén 17-tõl 19 óráig lesz az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca
1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

Tanácsadó szolgáltatás
A Lakóközösségek Élet-
minõsége Javításáért
Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) in-
gyenes tanácsadást bizto-
sít, melyen gyakorló tár-
sasházi és lakásszövetke-
zeti tisztségviselõk vála-
szolnak kérdéseire.
Helyszín és idõpont: Bel-
sõ-Óbuda, július 16-án
17-tõl 19 óráig a Vörösvári
út 17. szám alatti lakás-
szövetkezeti irodában
(Elõzetes bejelentkezés:
367-1326.)

A kerületben élõ polgárok
napi idõbeosztásához jobban
igazodva, hétfõnként 19 órá-
ig fogadják az ügyfeleket a
polgármesteri hivatalban. 

A polgármesteri hiva-
tal általános ügy-

félfogadási rendje:
Hétfõn: 14-19 óráig.
Kedden: nincs.
Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-12 óráig.
Pénteken: nincs.
Az igazgatási fõosztály
okmányiroda és ügyfél-

szolgálati osztály ügy-
félfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iro-
da (az útlevél és parko-
lási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek kivé-
telével) nyitva tartása:
Hétfõn: 8-19 óráig.
Kedden: 8-18 óráig.
Szerdán: 8-18 óráig.
Csütörtökön: 8-18 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.
Az okmányiroda és a bé-
kásmegyeri okmányiroda,
valamint az útlevéllel és
parkolási igazolványokkal

kapcsolatos ügyek ügyfél-
fogadási rendje:
Hétfõn: 10-19 óráig.
Kedden: 8-14 óráig.
Szerdán: 8-14 óráig.
Csütörtökön: 8-14 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató
fõosztály ügyfélszolgá-
lati irodájának ügyfélfo-
gadási rendje:
Hétfõn: 9-19 óráig.
Kedden: 8-16 óráig.
Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-16 óráig.
Pénteken: 8-12.30 óráig.

Ügyfélbarát nyitva tartás

JÚNIUSI VARÁZSLAT. Ezzel a címmel rendeztek nyílt na-
pot az Óbudai Gondozási Központ Harang utcai Idõsek
Klubjában június 9-én. Ízelítõ a programból: kézmûves
foglalkozások, chi-kung és íjász bemutató, torna, zene,
közös tánc és ének

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A vasfüggöny lebontásának 20. évfordulóján megemlé-
kezéseket tartottak a fõvárosban, külföldi delegációk
részvételével. Az óbudai katyni mártírok parkjában júni-
us 27-én megkoszorúzták a lengyel áldozatok emléktáb-
láját. Az eseményen többek mellett részt vett Joanna
Stempinska, a Lengyel Köztársaság nagykövete, Bús Ba-
lázs polgármester és Csomós Miklós, a Fidesz fõvárosi
frakcióvezetõ-helyettese 
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

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

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

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

PROFI TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET!

Megbízható, minõségi szolgáltatás,
precíz elszámolás.

1994-óta Óbuda-Békásmegyeren!
Katona Ingatlan Kft. 
Tel.: 06/20-49-79-959

www.katonaingatlan.atw.hu 

Trium
ph-m

árkaüzlet
az

EuroC
enter

I.
em

eletén

Függönyszaküzlet
Függönyök, dekoranyagok,

karnisgyártás, helyszíni

felmérés, varrás, felszerelés.

Lakástextíliák 

nagy választékban.

1203 Bp., Pacsirtamezõ u. 3.

AMFI ház

Tel.: 240-4729

06-20-340-8315

www.fuggonyszakuzlet.hu

Csodavilág Gyermekbirodalom óvoda és bölcsõde egyben!
Magánbölcsink és ovink várja szeretettel 5 hónapostól 7 éves
korig a gyerekeket!
Ezt mind megtalálja nálunk: exkluzív, zöldövezeti környezet,
szakképzett pedagógusok, külön programok, angol, kétnyelvû
ovi, egészséges étkezés (napi 4x), sószoba, nagy kert (1800 nm),
korszerû csoportszobák, tornaterem, meghosszabbított nyitva
tartás (7-17.30-ig)
Tájékoztató, beiratkozás:
Bölcsis szülõi: július 15. 17 óra.
Ovis szülõi: július 16. 17 óra.
web: www.csodavilagovi.hu   
Telefon: 06-20-956-9979 ,06-20-931-5224
Cím: III. Budapest, Kapaszkodó u. 15. 

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Ügyelet: minden szombaton 9-15 óráig

Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

10 ÉVESEK LETTÜNK, ezért augusztus 2-ig 
a következõ KEDVEZMÉNNYEL ÜNNEPELÜNK ÖNÖKKEL!

- fogszabályzó orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
Ebben a hónapban felhelyezett fix fogszabályzó készülékhez  
speciális fogkeféket adunk ajándékba!

- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- minden régi páciensünket változatlanul INGYENES kontrollra

várjuk vissza!
- KEDVEZMÉNYES FOGKÕLEVÉTEL a dentalhigiénikusi napon!
- minden gyermek páciensünknek kis ajándékkal kedveskedünk!
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medici-
na, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Év-
gyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér, ADOSZT,
Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

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

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

A Fõvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakította az

Új Híd Munkaerõközvetítõ Nonprofit Kft.-t, mely lehetõséget ad a

III. kerületben élõ munkanélküli cigány és hátrányos helyzetûek

megsegítésére, munkalehetõséget és képzést biztosít. (Érdek-

lõdni lehet a III. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnö-

kénél, Bodrogvölgyi Sándornál. Tel.: 439-0621, délelõttönként 8-

tól 12 óráig vagy 06-30-597-1772.)

Munkalehetõség, képzés
Július 6-án, 16.30 órától: épít-
sünk sárkányt Horváth Adrienn
kézmûves segítségével! * Július
13-án, 16.30 órától:mese, mese,
mátka: manómese. Játék és me-
se a könyvtárban. * Július 20-án,
16.30 órától: alkossunk együtt
ékszereket gyöngybõl! * Július
27-én, 16.30 órától: készítsünk
bábokat fakanálból, csipeszbõl! *
Augusztus 3-án, 16.30 órától:
manók és tündérek Horváth Ad-
rienn kézmûves mûhelyében. *
Augusztus 10-én, 16.30 órától:
alkotó tinik:mozaikkép készítés.*
Augusztus 17-én, 16.30 órától:
mese, mese, mátka: diafilm a
könyvtárban. * Augusztus 24-én,
16.30 órától: vizivilág, bábkészí-
tés Horváth Adrienn kézmûves
közremûködésével.
Nyári nyitva tartás: hétfõn,
szerdán, csütörtökön 13-tól
19 óráig; kedden, pénteken
10-tõl 14 óráig; szombaton
ZÁRVA. (Cím: Füst Milán utca
26. A részvétel ingyenes.)

Kézmûves foglalkozás
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Ó buda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvi-

selõ-testülete - a szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság ja-
vaslatára - a III. kerületben be-
jelentett, állandó lakcímmel
rendelkezõ, nyugdíjkorhatárt
elért (önellátásra képes) idõs
embereknek kedvezõ feltételek
mellett üdülési lehetõséget biz-
tosít Balatonszabadi-Sóstón.

A részvételi díj elõrelátható-
lag 27.000 Ft/fõ.

I. turnus: augusztus 24-tõl
29-ig. * II. turnus: augusztus

29-tõl szeptember 3-ig. * III.
turnus: szeptember 3-tól 8-ig.

Jelentkezni írásban és sze-
mélyesen lehet az Óbudai Gon-
dozási Központban (1036 Bu-
dapest, Kiskorona utca 3.),
vagy a jelentkezõ lakcíméhez
legközelebb esõ gondozási
központ vezetõjénél. Jelentke-
zési határidõ: július 31-e. (Bõ-
vebb információ a 250-1552-es
vagy a 453-0119-es telefonszá-
mon kérhetõ.)

ISMERKEDÉS A SZÁMÍTÓ-
GÉPPEL. A „Braunhaxler” Egye-
sület a július 21-én induló „Ismer-
kedés a számítógéppel és az
internettel; Idõsebbek is elkezd-
hetik” elnevezésû tanfolyamára
még korlátozott számban jelent-
kezõket vár. (Érdeklõdni Neu-
brandt Olginál lehet a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.)

Lapzártakor érkezett: dr. Perlaki Árpádnak, a kerületi ÁNTSZ nyugal-
mazott fõorvosának ítélte oda idén a képviselõ-testület az Óbuda La-
kosságának Egészségéért Díjat. Az elismerést Bús Balázs polgármes-
ter adta át a Semmelweis-napon, melyet június 26-án tartottak a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban. Az esemény egyben intézmény-névadó
ünnepség is volt. Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. jogutódlással megszûnt, a társaság új neve: Szent Margit Rende-
lõintézet Nonprofit Kft. Szent Margit élete, személyisége követésre
méltó, tettei ma is példát mutatnak. Éppen ezért választotta a rende-
lõintézet vezetése ezt a nevet

Kedvezményes üdülés Balatonszabadi-
Sóstón kerületi nyugdíjasoknak

Semmelweis-nap névadóval

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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