
Az önkormányzat fotópályázatának célja,
hogy a képek tükrözzék, mit jelent a pályázó
számára Óbuda-Békásmegyer?

Óbudán is jó néhány olyan intézmény meg-
nyitja kapuit szeptember 19-én és 20-án,
melyekben amúgy nem fogadnak látogatót.

Elment a dalnok. Hosszan tartó, súlyos be-
tegségben augusztus 7-én elhunyt Cseh
Tamás, énekes, zeneszerzõ, elõadómûvész.12 25

Fotópályázat: Az én Óbudám Búcsú Cseh Tamástól

15
Kulturális Örökség Napjai

XV. évfolyam 17. szám             Megjelenik kéthetente               2009. szeptember 2. 

B udapesten és az or-
szág több városá-

ban a Magyar Dal Nap-
ját szeptember 13-án
rendezik. A programok-
ba Óbuda is bekapcsoló-
dik. A Fõ téren és a
Zichy-kastély kertjében
számos koncert közül
válogathatnak az érdek-
lõdõk. 

PROGRAM A 25. OLDALON

A Kamasztér Alapít-
vány uniós pályáza-

ton nyert támogatást a
„Fiatalok az élet küszö-
bén” címû programjának
megvalósítására, melynek
tartalmát sajtótájékozta-
tón ismertették a szerve-
zet békásmegyeri székhe-
lyén augusztus 18-án.

Szakemberek és önkéntes
segítõk felügyelete mel-
lett a tizenévesek tartal-
masan, igényesen tölthe-
tik szabadidejüket. Játsz-
hatnak, sportolhatnak,
mûvelõdhetnek, lehetõsé-
get kapnak képességeik
fejlesztésére. 

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Hírösszefoglaló: augusztus 21-tõl egy évig nem használhatják a Margit hidat az autóval és motorkerékpárral közle-
kedõk a szerkezet felújítása miatt. Mivel a dunai átkelõn átlagban naponta több mint 50 ezer gépkocsi hajtott át,
a szakemberek szerint eddig soha nem látott közlekedési dugók alakulnak ki majd a belvárosban, nem kímélve az
óbudai városrészt sem. Javítana a helyzeten, ha az utazók a tömegközlekedési eszközöket vennék igénybe a re-
konstrukció ideje alatt.                                                                                                             BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Iskolakezdéstõl várhatók forgalmi dugók

Egy évig zárva a Margit híd
Lapzártakor érkezett:
elmaradt az augusztus
24-ére várt közlekedési
káosz Budapesten, a híd-
lezárás utáni elsõ mun-
kanap tesztjén átment a
város. A közlekedési
szakemberek szerint va-
lószínûsíthetõen szep-
tember 2-ától, az iskola-
kezdéskor már nagyobb
fennakadás várható. A
nyári szünet idején
ugyanis Budapesten
nagyjából harmadával
kevesebben autóznak,
mint egyébként. 

Fiatalok az élet küszöbén

Magyar Dal 
Napja a Fõ téren

Abékásmegyeri lakóte-
lep és az M0-ás kör-

gyûrû közötti, jelenleg jó-
részt üres, 45 hektáros terü-
leten új, többfunkciós vá-
rosközpont jöhet létre,
mely a III. kerület mellett a
Pilis-völgyet is kiszolgál-

hatja. Jelenleg a terület sza-
bályozási tervérõl folyik az
egyeztetés. RÉSZLETEK A 2. OLDALON

Tisztelt III. kerületi 
lakosok!

Ezúton hívjuk fel szíves
figyelmüket, hogy a he-
lyi adók (építményadó,
telekadó), valamint a
gépjármûadó második
félévi befizetési határ-
ideje 2009. szeptember
15-e. Kérjük a határidõ
pontos betartását!

III. kerületi 
Polgármesteri Hivatal

Északi városkapu 
Békásmegyer határában

Következõ számunk
szeptember 15-én, ked-
den jelenik meg! Korábbi
számaink is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Adófizetés 
szeptember 15-ig

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

A fejlesztés jelenleg
abban a fázisban

van, hogy készül a terü-
letre vonatkozó szabá-
lyozási terv, melynek
pillanatnyilag az építési
törvényben elõírt szak-
mai véleményezési sza-
kasza zajlik - tudtuk
meg Sipos Gábortól,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának fõ-
építészétõl. 

Hozzátette, nem válto-
zott 2006 óta az az elkép-
zelés, hogy összesen 250
ezer négyzetméternyi terü-
leten valósuljon meg a fej-
lesztés. A három éve elfo-
gadott, 2013-ig szóló ke-
rületfejlesztési koncepció
szerint „a pontos funkció-
megosztás még nem is-
mert, de annyi bizonyos-
nak látszik, hogy kereske-
delmi, iroda, szálloda és

szórakoztató funkciók ve-
gyesen lesznek”. Az iro-
dák alapterülete 60 ezer, a

kereskedelmi központé 50
ezer négyzetméter lehet,
középtávon pedig szóba
jöhet egy konferencia-
központ, egy szálloda, egy
20 ezer négyzetméteres hi-
permarket és egy 45 ezer
négyzetméteres szakáru-
ház felépítése is. A fõ cél,
hogy a városközpont a bé-
kásmegyeri lakótelepen
élõknek is tudjon valami-
lyen plusz szolgáltatást
nyújtani, ezért a tervek kö-
zött szerepel egy sport-
centrum (akár uszoda) ki-

alakítása is. Ezenfelül több
ezer férõhelyes P+R par-
kolót is létesítenek, egy új
HÉV-megállóval. 

Sipos Gábor fõépítész
szerint a tervezett 1000 fé-
rõhelyes P+R parkoló két
ütemben készül: elsõként
700 várakozóhelyet kell
majd a beruházónak kiala-
kítania, a második lépcsõ-
ben tervezett további 300
parkolót pedig a HÉV
majdani jármûtelepének
tetején helyeznék el. 

A beruházás kezdeti
idõpontja még nem ismert,
az a fõépítész szerint függ
a Fõvárosi Önkormányzat
egyetértési jogától, a sza-
bályozási terv jóváhagyá-
sától, a beruházáshoz kap-
csolódó háromoldalú tele-
pülésrendezési szerzõdés
megkötésétõl. 

A kerületi szabályozási
tervben olyan elõírásokat
szabnak majd, melyek egy-
fajta bónuszrendszerrel a
környezettudatos épületek
kialakítását részesítik
elõnyben. A fejlesztés so-
rán mind a beépítés intenzi-
tása, mind pedig a majdani
épületek magassága, sûrû-
sége a 11-es úttól a Duna,
illetve a békásmegyeri la-
kótelep felé csökken. 

A fõépítész szerint
olyan beépítés kialakítása
a cél, mely nem idegen
testként, hanem a város
szerves részeként jelenik
majd meg.

K iváló jellemzést ka-
pott a turisztikai

szakma felkért képvise-
lõitõl a kiadvány. - Töké-
letes óbudai esszencia
- mondta Fazekas Ta-
más, a Ramada Plaza
Budapest igazgatója.
Rendkívül jónak találta
a kiadványt, hasznosnak
a helyi lakosok és az ide-
látogató belföldi és kül-
földi turisták számára is.

Zsidi Paula, az Aquin-
cum Múzeum igazgatója
szintén örült, hogy ez a
füzet elkészült, hisz ez
egy olyan lépés a III. ke-
rületben, mely erõsítheti
a turistabarát szolgáltatá-
sok elterjedését. Óbuda
tényleg város a város-
ban, ahol mindent meg-
találunk, ha kirándulni
szeretnénk, ha szórakoz-

ni, kikapcsolódni, kultu-
rált programokon, kiállí-
tásokon részt venni.

Pokriva Márta, az Al-
fa Art Hotel igazgatója
hiánypótló kiadványként
jellemezte a füzetet,
melyre már nagy szük-
sége volt a kerületben
mûködõ vendéglátó és
szállást adó helyeknek. 

Bosznai Károly, a
Symbol Budapest kép-
viseletében szintén kö-
szönetét fejezte ki a ki-
adványért, hisz ez egy
olyan termék, mely
rendkívül könnyebbé te-
szi munkájukat és ked-
vet teremt ahhoz, hogy
még egy budapesti lakos
is nekilásson és megte-
kintse e füzet segítségé-
vel a körülötte lévõ érté-
keket.

A füzet a helyi önkor-
mányzat civil- és turisz-
tikai szolgáltató irodájá-
nak szerkesztésében, a
turisztikai célelõirányzat
támogatásával valósul-
hatott meg.

Sportcentrum, P+R parkoló is épülhet

Északi városkapu Békásmegyer határában
Új, többfunkciós városrészt terveznek a békásmegyeri
lakótelep nyugati oldala és az M0-ás körgyûrû Óbuda
menti szakasza közötti, jelenleg fõként mezõgazdasági
célú, beépítetlen területen. Az északi városkapu nevû
fejlesztés során a 10-es, a 11-es út, valamint a körgyû-
rû által határolt csomópontban 45 hektárnyi területen
olyan, többfunkciós kisebb városközpont jönne létre,
mely nemcsak a III. kerület északi részét, hanem Szent-
endrét vagy akár a Pilis-völgyet is kiszolgálhatná.

Lapzártakor érkezett: az Aquincumi Múzeum új kiállítási épü-
letének orgona termében mutatták be augusztus 27-én Óbu-
da-Békásmegyer új turisztikai kiadványát, mely színes fotók-
kal, térképpel, mi több, GPS koordinátákkal adja közre kerü-
letünk helyi nevezetességeit, látnivalóit, vendéglátóhelyeit,
de megemlíti a városrészben zajló fontosabb programokat is.
Az igényes kivitelû, negyven oldalas katalógus húszezer pél-
dányban kerül a forgalmasabb turisztikai terjesztõpontokra.
Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester is.

„Tökéletes óbudai esszencia”

Új turisztikai kiadvány

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Köztéravató
tanévnyitóval

Lapzártakor érkezett:
felújított közteret adott át
és tanévnyitót tartott
szeptember 1-jén a Zsig-
mond Király Fõiskola
(ZSKF). Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
val közösen újították fel a
felsõoktatási intézmény
fõbejárata (Kelta utca 2.)
elõtti közteret. Köszöntõt
mondott dr. Juhászné
Belatiny Katalin, a ZSKF
elnöke és Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere. Ezt köve-
tõen tartották a tanévnyitó
ünnepi szenátusi ülést.

Véget ért 
az Óbudai Nyár
„Hékás Békás” címmel
nyárbúcsúztatóval zárult
augusztus 30-án az Óbu-
dai Nyár 2009 kulturális
programsorozat Békás-
megyeren. A Csobánka
téren 20 sátorban várták a
játszani, kézmûveskedni
vágyó gyerekeket. A Ze-
nék sátra és az Etno
Sound világzenei udvar-
ban hangszerekkel ismer-
kedhettek, a Játék udvar-
ban rég elfelejtett játékokat
mutattak be. A Fabula
Bábszínház két elõadást
tartott, a fennmaradó idõ-
ben bábkészítéssel, játé-
kos foglalkozással szóra-
koztatták a közönséget.

Módosított
határidõk

Az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata ál-
tal 2009-ben kiírt civil
mûködési pályázat el-
számolási határideje
2009. október 15-re
módosult, tehát egy hó-
nappal meghosszabbí-
tották a pénzügyi és
szakmai beszámolók
beadásának határidejét.
Meghosszabbították to-
vábbá a támogatási idõ-
szakot is: 2009. január
1-je és 2009. szeptem-
ber 30-a között a támo-
gatási szerzõdésben
rögzített célokra fordított
számlákat nyújthatnak
be. Az elszámolásokat
egy példányban kell be-
adni az önkormányzat
civil- és turisztikai szol-
gáltató irodájához.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata meghívására a
múlt hónap közepén küldött-
ség érkezett a kerület test-
vérvárosából, Varsó-Bemo-
woból. A delegációt Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere és munkatár-
sai fogadták baráti tanács-
kozásra. 

Am e g b e s z é l é s e n
megerõsítették a len-

gyel-magyar testvérvárosi
kapcsolatokat, kiemelten
kezelték a két városrész
között létrejött gyermek-
üdültetési csereprogra-
mot, melyen minden év-
ben közel 40 kerületi
gyermek vesz részt. Acse-
retáboroztatást rendkívül
hasznosnak és jónak
mondta a lengyel fél is. A
nyelvi akadályokat a XXI.
században már nem látják
korlátozó tényezõnek, és
bõvítenék a csereprogra-
mot családi elszállásolás-
sal is. A családoknál való
elhelyezést a lengyel al-
polgármester, Marius
Poczatek fontos lépésnek
nevezte, hiszen így egy

életreszóló kapcsolat jöhet
létre a csereprogramban
résztvevõ diákok között,
megismerve ezáltal egy-
más  kultúráját, történel-
mét.

Jaroslaw Dabrowski,
Varsó-Bemowo polgár-
mestere tájékoztatta a ma-
gyar felet arról, hogy a
bemowoi lakosság már
hozzászokott ahhoz, hogy
március 15-e ott is minden
évben ünnepelt esemény.
Ez alkalomból jövõre ke-

rületükben Petõfi Sándor
szobrot avatnak. 

A tanácskozáson szó
esett a 2010-ben, a III. ke-
rületben megrendezendõ
Barátság Napjáról, mely
megszervezéséhez Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata Bemowora is
számít, fontos szerepet ad-
na nekik a bemutatkozásra.

Bús Balázs polgármes-
ter szorosabb együttmû-
ködést szorgalmaz a két
kerület között a sport te-
rén, hiszen tudja, Bemo-
wo kiemelkedõ ezen a te-
rületen.

Szabó Magdolna al-
polgármester a turiz-
must fejlesztené. Fontos
lépésnek tartaná, ha a
két városrész nevezetes-
ségeit, programjait köl-
csönösen megjelentetné
helyi, kerületi oldala-
kon, lapokban, így csi-
nálva kedvet egymás or-
szágába való látogatás-
ra. Ezt az ötletet a len-
gyel fél is hasznosnak
tartotta.

A két fél további, köl-
csönös együttmûködésü-
ket hangsúlyozva fejezte
be a tárgyalást.

Lengyel küldöttség a Városházán

Jövõre rendezik Óbudán a Barátság Napját

A fesztivál egy hete alatt
szinte csak egy-
két bejelentés ér-
kezett a Sziget
zöldszámára, a
polgármesteri hi-
vatalt pedig egy-
szer sem keresték
meg a lakosok az-
zal, hogy túl han-
gos a rendezvény -
tájékoztatta lapunkat
Szepessy Tamás polgármes-
ter-helyettes. 

Egyedül talán a nyitó-
napon szólt valamivel

nagyobb hangerõvel a ze-
ne a hét többi napjához ké-
pest. Mint megtudtuk, ez
elsõsorban annak köszön-
hetõ, hogy idén jóval ke-

vesebb nyitott szórakozó-
hely mûködött,
ugyanakkor a
nyitva lévõket,
s z a k s z ó v a l
mondva, vissza-
szabályozták, az-
az 23 óra után jó-
val halkabban
szólhatott a ki-
hangosított zene.

A rendezvény környé-
kének másik, évrõl évre
gondot okozó kérdése a
parkolás megoldatlansága.
A helyzet orvoslása érde-
kében szakemberek bevo-
násával igyekeznek meg-
oldást találni, esetleg át-
meneti parkolóhelyek léte-
sítésével - tette hozzá
Szepessy Tamás. Sz. Cs. 

Csak néhány bejelentés érkezett

Idén csendesebb volt a Sziget

Budán született 1829. októ-
ber 28-án, 1914. július 26-án
hunyt el Budapesten. Buda,
Pest és Óbuda egyesítése
elõtt Óbuda elsõ polgármes-
tere.

Harrer Pál a középisko-
la elvégzése után

1848-ban lép városi szol-
gálatba. Óbuda jegyzõje
1850-tõl, majd 1872-
73-ban polgármeste-
re. Lelkes elõmozdí-
tója a három testvér-
város egyesítésének.
Az egyesítés után az
óbudai kerület elöljá-
rója 1886-ig, amikor
nyugdíjba vonul.
Szolgálati évei idején
vált Óbuda földmû-
velõ-szõlõtermelõ
mezõvárosból iparo-
sodó kerületté. 

Mûvét fia, az im-
már egyesített fõvá-

rost 74 évig szolgáló
Harrer Ferenc jogász, vá-
rospolitikus, a nagy Buda-
pest létrehozásának egyik
szellemi és gyakorlati elõ-
készítõje vitte emelt szin-
ten tovább. (Az önkor-
mányzat szobrot állíttat
Óbuda elsõ polgármes-
terének. További informá-
ció az 5. oldalon.)

Harrer Pál, Óbuda elsõ polgármestere 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Elsõ, és egyben kiemelt kérdésként tárgyal-
tak a képviselõk az önkormányzat költség-

vetési rendeletének június 30-ai határnappal
történõ módosításáról, valamint az I. féléves
beszámolóról. 

Az önkormányzat egyre nehezülõ mozgáste-
rérõl szólva Bús Balázs polgármester kifejtet-
te: mindebben je-
lentõsen nyom a
latban az évek óta
tartó hibás kor-
mányzati politika,
a folyamatos el-
vonások, a kötele-
zõ és kényszerbõl
átvállalt feladatok
számának növe-
kedése, mindezek
tetejébe a  gazda-
sági világválság, a
standardizálódó
ingatlanpiac, illet-
ve az áfa emelés, melyek együtt mind érzéke-
nyen érintik a helyhatóság lehetõségeit is. Nem
beszélve a kormány által, az önkormányzatok-
tól tervezett 120 milliárd forintos elvonás belát-
hatatlan következményeirõl. 

Bihary Gábor, az MSZP-frakció vezetõje a
bevételek alultel-
jesítésére hivat-
kozva kijelentette:
nem támogatják a
rendeletmódosí-
tást. 

Kiss László
(MSZP) képvise-
lõ jogtalannak ne-
vezte a kormány-
zatot ért bírálatot,
hiszen mint fogal-
mazott a milliár-
dos elvonást még
nem vezették be. 

Páll Attila, az SZDSZ-frakció vezetõje re-
ménykeltõnek ítélte az év eleje óta tartó fo-
lyamatot, melyben visszafogottabb költség-
vetéssel számolt az önkormányzat vezetése.
Egyúttal hangsúlyozta: évek óta felhívják a
figyelmet az el-
kerülhetet len
strukturális át-
alakításokra, ra-
dikálisabb re-
formelképzelé-
sek megvalósí-
tására. A rende-
let jóváhagyása
kapcsán a kiadá-
sok minimálisra
csökken tésé t
kérte, mivel a
bevételek a vál-
ság hatására el-
maradhatnak a tervezettõl. 

Szepessy Ta-
más polgármes-
ter-helyettes el-
mondta: az ön-
kormányzat ve-
zetése összessé-
gében nem tett le
a fejlesztési célú
beruházásokról.
A már megkez-
detteket, mint a
Faluház-prog-
ram és a tervezett
körforgalmi cso-
mópontok kiala-
kítását véghezviszik. Egyúttal a további fejlesz-
tések megkezdését alaposan átgondolják, így a
közterületek rendezését biztos hogy el kell ha-
lasztaniuk. Mindennek nem csupán anyagi hát-
tere van, hiszen a fõváros villamosvonal-össze-
kapcsolási terve
Belsõ-Óbudán
számos átalakítá-
si elképzelést ke-
resztülhúzhat. 

Mihalik Zol-
tán, az MSZDP-
frakció vezetõje
hozzászólásában
rámutatott: nem
támogatják az in-
gatlanértékesíté-
sek felgyorsítását,
az ismert piaci
környezet miatt.
Mindemellett a kiadások drasztikus csökkenté-
sét szorgalmazzák.

Dr. Petõ György (MSZDP) úgy fogal-
mazott, nem gondolják hogy az önkor-
mányzat fele-
lõtlen gazdálko-
dást folytatna, a
külsõ és belsõ
körü lmények
hatására mond-
ható, hogy túl-
zott optimiz-
musra nincs ok.
Ezzel együtt a
megtakarítások
mindenképpen
a visszafogott
tervezésnek kö-

szönhetõk. Megerõsítette javaslatukat: a
kiadások visszafogását. 

Felkérésre Verõ Tibor, a pénzügyi és gazdál-
kodási fõosztály vezetõje összefoglaló tájékoz-
tatást adott a költ-
ségvetés elsõ fél-
éves alakulásáról.
Kifejtette: a testü-
let december óta
tudhatja fõbb vo-
nalakban a bü-
dzsé tervezett ala-
kulását, a válság
negatív hatásaitól
eltekintve. Az elõ-
irányzatok teljesí-
tését a mérleg-
táblázat adatai a
számviteli elõírá-
soknak megfelelõen mutatják be. A módosított
elõirányzatok teljesítési adatai az elõzõ év elsõ
felének adataihoz viszonyítva valamivel ala-
csonyabbak. Az elõirányzatok teljesítési adata-
inak idõarányoshoz viszonyított alacsonyabb
teljesülését a saját bevételek, alapvetõen az in-
gatlanértékesítési bevételek elmaradása okoz-
za, a válság és a piac negatív tendenciái miatt.
Ugyanakkor a kiadások aránya csökkent,
amely a költségvetés visszafogott végrehajtásá-
nak, az év elején bevezetett intézkedések ered-
ményének tudható be. A pénzügyi helyzet az
elõzõ év végéhez viszonyítva összességében
nem változott. Jövõre kedvezõtlenebbé válhat
az önkormányzat gazdálkodása, amennyiben a
tervezett kormányzati elvonásokat foganatosít-
ják. Arendelet módosítását 25 igen, 3 nem és 1
tartózkodó szavazat mellett hagyták jóvá. Az I.
féléves beszámolót 27 igen, 3 nem és 1 tartóz-
kodó voks mellett fogadták el. 

Beiskolázási segély
szélesebb körben

Több, szociális kérdésben is döntött a testü-
let. Elsõként a rendszeres és rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatásban részesítés feltételei-
rõl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevéte-
lérõl szóló rendeletet módosították, egyhangú
döntéssel. Ezzel elsõsorban a beiskolázási se-
gélyre jogosultak körének szélesítését tették le-
hetõvé. Ennek értelmében az általános, nappali
rendszerû közép- vagy szakiskolában, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben nem ré-
szesülõ gyermekek esetében nemcsak az egye-
dülálló szülõ által nevelt, hanem a családban
élõ gyermekeket is bevonták a jogosulti körbe,
amennyiben a jövedelmi feltételeknek megfe-
lelnek. Egyúttal a jogosultak életkorának felsõ
határát 20-ról 23 éves korra emelték. Ezek mel-
lett az egyedülálló szülõk által nevelt gyerme-
kek, fiatal felnõttek oktatásban való részvételé-
nek segítése érdekében 45 ezer 600 forintos jö-
vedelemhatárt vezettek be. 

120 milliárd forintot vonna el az állam az önkormányzatoktól

Költségvetés: már érezhetõk a negatív hatások
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete augusztus 26-án tartotta
nyári szünet utáni elsõ rendes ülését a Vá-
rosháza tanácskozótermében. A fórum leg-
fontosabb kérdései: a helyi költségvetési
rendelet I. féléves módosítása, illetve a róla
szóló beszámoló, az iskolakezdési támogatás
kritériumainak változtatása, azon belül a
jogosulti kör szélesítése, a tanulmányi ösz-
töndíj igénylése feltételének rögzítése volt. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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Szintén egyhangúlag hagyták jóvá a képvise-
lõk a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló
rendelet módosítását. A támogatás mindenkori
feltétele a szülõ, vagy törvényes képviselõ III.
kerületi lakcíme. Mostantól pedig további kri-
térium a két tizedesjegyig való átlagolással, a
kerekítés szabályai nélkül, a magatartás és szor-
galomjegy kivételével az igénylõ diáknak el
kell érnie, vagy meghaladnia a 4,5-es tanulmá-
nyi eredményt. Ugyanakkor a családban bekö-
vetkezett jövedelemváltozás nem érinti az ösz-
töndíjra való jogosultságot. 

A továbbiakban módosították az önkor-
mányzati lakások bérbeadásának feltételeirõl
szóló rendeletet. Ebben a nehéz helyzetbe ke-
rült, lakáshitellel rendelkezõ polgárok lakhatási
feltételeinek biztosítását erõsítették meg. Ezt
követõen elsõ fordulóban tárgyaltak az önkor-
mányzati lakások lakbérének megállításáról
szóló rendelt megalkotásáról. A rendelet-terve-
zetet következõ fordulós tárgyalásra alkalmas-
nak találta a képviselõk többsége. 

Egyhangúlag támogatták: az önkormány-
zat és a Magyar Vöröskereszt közti együttmû-
ködési megállapodást; az Óbudai Egyesített
Bölcsõdék szakmai programjának, szervezeti
és mûködési szabályzatának módosítását; a
Szociális és Egészségügyi Közhasznú Társaság
által „Kedvezményes nyugdíjas üdültetés” cí-
men kiírt pályázaton való részvételrõl szóló tá-
jékoztatást; az Elveszett Állatok Gyógyító, El-
látó, Elhelyezõ Alapítvánnyal kötött együttmû-
ködési megállapodás meghosszabbítását; az
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Óbuda napjáról, illetve I. féléves tevékenységé-
rõl szóló beszámolóját; együttmûködési megál-
lapodás kötését a Gézengúz Alapítvánnyal;
hozzájárulást a 2009/2010-es tanévben a Dr.
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola maxi-
mális létszám túllépéséhez, valamint az au-
gusztus 24-én zárult önkormányzati ingatlan-
pályázat értékelését. Szintén egyöntetûen hagy-
ták jóvá a Budapesti Mûszaki Fõiskola egye-
temmé válása miatti névhasználati kérelmet.
Eszerint az újjáalakult intézmény neve Óbudai
Egyetem lesz a jövõben. 

Zömmel technikai jellegû módosítást takart
az önkormányzati fenntartású szociális, gyer-
mekjóléti és egészségügyi, oktatási, illetve kul-
turális intézményeinek alapító okiratának mó-
dosítása. Egy tartózkodás mellett jóváhagyták a
jármûvek közterületrõl történõ elszállításáról
szóló rendelet módosítását. 

Hosszasan tárgyalt a testület a civil szerveze-
teknek kiírt mûködési pályázat második féléves
kiírásának módosításáról. Bús Balázs némi túl-
szabályozottságra utalt a szervezetek tagjainak
szerepvállalása kapcsán felmerült összeférhe-
tetlenség kérdésében, melynek megvitatását
fontosnak tartotta a jövõben. 

Szobrot állítanának
Óbuda elsõ polgármesterének

A felvett napirendi pontok között tárgyal-
tak a Magyar Mûvelõdési Intézet által kiírt
„Köztéri képzõmûvészeti és iparmûvészeti
alkotások megvalósításának támogatása” cí-
mû pályázat eredményérõl. Az önkormány-
zat részben ebbõl a támogatásból kívánta

megvalósítani Harrer Pálnak, Óbuda elsõ
polgármesterének egészalakos szobrának ál-
lítását. Az elnyerhetõ 3 millió forinttal szem-
ben azonban csak 600 ezer forintot kaphat e
célra. Az ügy kisebb vitát váltott ki, mivel a
kivitelezés végösszege meghaladja a 7 millió
forintot. Volt, aki halaszthatónak vélte az em-
lékmû állítást, az ellenérvek szerint ugyanak-
kor nem hagyható figyelmen kívül, a kettõs
jubileum: Óbuda elsõ polgármestere 180 éve
született és 95 éve halt meg. Végül a képvi-
selõk többsége jóváhagyólag voksolt a szo-
borállításra.  

Ismét napirendre került a Szérûskert utcai
tanuszoda gépészeti felújítása. Komáromi Il-
dikó (MSZDP) képviselõ ismételten az épü-
let leromlott mûszaki állapotára hívta fel a fi-
gyelmet, hangsúlyozva, hogy ez a kerület
egyetlen tanuszodája. 

Szepessy Tamás polgármester-helyettes a
felmerült kérdésekre válaszolva elmondta: a
gépészeti felújítás mindenképpen prioritást
élvez, ugyanakkor az elhúzódó közbeszerzé-
si eljárás miatt a munkálatokat érdemesebb a

téli szünet idejére idõzíteni, hogy a diákok
addig is járhassanak az uszodába. Amennyi-
ben a gépészeti berendezések cseréjére szánt
összegbõl fennmarad valamennyi forrás, azt
mindenképpen az épület rendbetételére for-
dítja az önkormányzat. Egyúttal mihamarabb
szeretnék befejezni a közeli, Kalap utcai
szerkezetkész sportcsarnok építését is. A cé-
lok megvalósításához források átcsoportosí-
tására volt szükség, melyet 27 igen és 6 tar-
tózkodó szavazat mellett fogadott el a testü-
let. 

A többség jóváhagyta, a III. kerületi Pol-
gárõr Egyesület helyiséghasználati kérelmét.
Eszerint a szervezet számára helyiséget biz-
tosítanak a Ladik utca 2-6. szám alatt. 

A képviselõk egyhangúlag döntöttek, há-
rom önkormányzati lakás biztosításáról a III.
kerületi Rendõrkapitányságnak azzal a cél-
lal, hogy a fõvároson kívülrõl ingázó munka-
társaiknak lakhatást tudjanak biztosítani. Ez
nagy tartóerõt jelenthet az állandó létszámhi-
ánnyal küszködõ helyi rendõrség számára. 

Sz. Cs. 

A képviselõ-testület
számos, a szociális
feltételeken javító
döntést hozott, megál-
lapodást kötött.

AGézengúz Ala-
pítvány a Szüle-

tési Károsultakért
évek óta biztosítja a ke-
rületben a 0-8 éves korú
gyermekek szûrõ, diag-
nosztikai és terápiás el-
látását. Az alapítvány
2007-ben 246, 2008-
ban 273 III. kerületi
gyermek számára nyúj-
tott ellátást. E feladat
végzésére az önkormányzat 1998-ban egészség-
ügyi, majd 2007-ben az egészségügyi mellett a köz-
oktatás keretébe tartozó tevékenység ellátására
együttmûködési megállapodást kötött a civil szerve-
zettel. Ajelenleg hatályos, határozatlan idejû együtt-
mûködési megállapodás értelmében az alapítvány
egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket, korai
fejlesztést és gondozást, valamint fejlesztõ felkészí-
tést biztosít.  Akerületi születési károsult gyermekek
ellátásának hatékony megszervezése indokolttá tet-
te az alapítvány munkájának további támogatását,
ezért a testület az alapítvánnyal ez irányú megálla-
podás megkötésérõl döntött. 

Az önkormányzat kinyilvánította, hogy nem le-
het tétlen azon kerületi polgárokkal szemben, akik
lakáshitelüket tovább fizetni nem tudván, kényszer-
értékesítés során elveszítik otthonukat. A kormány
által javasolt elõvásárlási jog gyakorlása helyett
azonban más alternatíva kidolgozása mellett foglalt
állást. A testület döntött egy krízislakás-keret lét-
rehozásáról, melybe indulásként 10 lakás kerülne
elkülönítésre. Ezzel a megoldással Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata támogatni tudja a gazda-
sági válság következtében otthonukat elveszítõ, rá-

szoruló lakosokat anélkül, hogy ingatlanaik meg-
vásárlása érdekében hitelfelvételre kényszerülne.
Ebben a gazdasági helyzetben a III. kerület kizáró-
lag ezt a döntést tudta meghozni, hiszen az elõvá-
sárlási jog gyakorlása alapos és hosszadalmas elõ-
készítést kívánt volna mind szervezeti, jogi, infor-
matikai, mind pénzügyi feltételeit illetõen.

A Magyar Vöröskereszt kiemelt feladatai
között szerepel a családvédelem, a rászorulók
segítése, beteg gyermekek táboroztatása, beteg-
ápolás, mentés, elsõsegélynyújtás, ifjúsági te-
vékenység, forrásbõvítés, adománygyûjtés vér-
adásszervezés és adománykezelés. A kerület-
ben úgynevezett szociális kistermet mûködtet-
nek, ahol a beérkezõ adományokat gyûjtik. Ka-
tasztrófahelyzetekben is igyekeznek a kerületi
lakosok segítségére lenni: az árvíz idején két
kerületi családot tudtak pénzsegélyben részesí-
teni, összesen egymillió forint összegben. 

A fenti programokon kívül nyugdíjasklubot mû-
ködtetnek, ahol az idõsek számára kirándulásokat
szerveznek, és kreatív foglalkozásokat tartanak.

A kerület 5 évre kötött együttmûködési megálla-
podást a Magyar Vöröskereszttel. 

Krízislakások rászorulóknak

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL
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Beruházás – Közlekedés

Hírösszefoglaló: nemzeti
ünnepünket követõ na-
pon, augusztus 21-én egy
évre lezárták Budapest
legforgalmasabb átkelõ-
jét, melyet csak a gyalo-
gosok, a kerékpárosok és
a BKV jármûvei használ-
hatnak. A rekonstrukció
az ideiglenes villamos-
pálya kiépítésével kezdõ-
dött, valamint az állványo-
zással, mely körülbelül
egy hónapig tart. 

A z igen rossz álla-
potban lévõ híd

felújításának szükséges-
ségét egyetlen szakem-
ber sem vitatja, és abban
is egyetértenek, hogy
óriási forgalmi dugók
alakulnak majd ki a bel-
városban, ugyanis átlag-
ban naponta több mint
50 ezer gépkocsi ment
át a Margit hídon. En-
nek a forgalomnak a fe-
lét elviszi majd a két

szomszédos híd, a többi
autós pedig valószínû-
leg más útvonalat keres.
Amíg a gépkocsival
közlekedõk nem találják
meg saját menekülõútja-
ikat, addig a környéken
lesznek dugók. A súlyos

helyzeten javítana, ha az
autósok többsége át-
szállna a buszokra, vil-
lamosokra.

Mint ismeretes, a
nagykörúti villamosvá-
gányok felújítása befe-
jezõdött, a 4-es, 6-os já-

rat a vonal teljes hosz-
szán szállítja az utaso-
kat. A villamosok gyak-
rabban közlekednek a
megszokottnál. A re-
konstrukció idejére le-
zárták a szárnyhidat is,
mely az átkelõt a Mar-

gitszigettel köti össze.
Errõl az oldalról nem jár
be a 26-os autóbusz,
mely az Árpád hídról
hajt le, és a centenáriu-
mi emlékmûnél fordul
vissza. A szigetre el le-
het jutni Óbudáról a
134-es busszal is. 

Tájékoztatás
táblákon

A szakemberek mint-
egy negyven jelzõlám-
pás keresztezõdésben
hangolták át a lámpákat,
több helyen tájékoztató
táblákat helyeztek el. A
távolabbi hidak (M0-ás
autópálya hídjai, Petõfi
és Lágymányosi híd)
használatával csökkent-
hetõk a belvárosi dugók.
A felújítás alatt északi
irányban az Árpád hí-
don, déli irányban ki-
sebb részben a Lánchí-
don, nagyobb részben
pedig az Erzsébet hídon
kelhetnek át jármûvük-
kel az emberek a Dunán.

A Nyugati térnél ki-
sebb szegély- és jelzõ-
lámpa-módosításokat

Iskolakezdéstõl várhatók forgalmi dugók

Egy évig zárva a Margit híd

Megy a busz?
Ami eddig hetente egyszer-

kétszer jött össze, hogy példá-
ul az Árpád hídon történt koc-
canás miatt Csillaghegyig állt
az Észak-Budáról és a Duna-
kanyarból Budapestre érkezõ
forgalom, azt most egyetlen
mozdulattal sikerült a fõváros
illetékeseinek mindennapi ká-
osszá szerveznie. Már a vá-
roshatártól odébb, a Megyeri
híd lejárójánál értesülhet az
autós a fényújságból: a Flóri-
án téri felüljáró hídra vezetõ
külsõ sávját BUSZ felirattal
elzárták az autók elõl.

Maradt egyetlen Pestre ve-
zetõ sáv, minek következtében
Csillaghegyig, ha nem Békás-
megyerig beáll a Szentendrei
úton az agglomeráció kocsi-
sora, amely amúgy nyugod-
tan haladhatna a buszokkal
együtt az Árpád hídra, ha va-
laki már megint nem akarna
bennünket az eszement ötlete-
ivel, meg a nem létezõ tömeg-
közlekedéssel boldogítani.

Miután pedig a fõváros ve-
zetésének ítélõképességében

már nem, csak a közlekedõ
magyar nép józanságában
bízhatok: nagyon remélem,
hogy egy emberként bojkot-
tálják majd (csak is) ezt a til-
tást, és használják a buszsá-
vot, nyugodt szívvel fizetve a
rendõri büntetést is, mert az
még mindig kevesebb, mint
amennyi benzint/gázolajat
eltötyögünk Békásmegyertõl
a Flóriánig. A levegõszeny-
nyezõdésrõl, az idõnkrõl és
az idegeinkrõl nem is beszél-
ve.

FRISS RÓBERT (NÉPSZABAD-
SÁG, 2009. AUGUSZTUS 21.)

Borszívóügynök
- 2009. augusztus 22. 
Az agglomerációból

(Budakalász - Szentendre
felõl érkezõknek) a HÉV
jelenthetne megoldást. A
forgalomszervezõk szándé-
ka talán éppen az lehetett,
hogy a Szentendrei úton
autóval érkezõk minél na-
gyobb részét a HÉV-re és
buszra tereljék. Hiszen az
sokkal gyorsabb lesz.

autopia 
- 2009. augusztus 21. 
Nem hiszem, hogy egy

bolond forgalomszervezõ
egyedül lezárhatott egy sá-
vot. Ez példásan meg volt
szervezve, engedélyezve,
táblák megrendelve, kirak-
va, festés, stb. A BUSZ kü-
lönben az összes buszra vo-
natkozik, ami busznak van
regisztrálva, nem csak
BKV.

wernervonvarlimont 
- 2009. augusztus 21. 
Mindenkit óvnék attól,

hogy a saját szakállára
megszegje a törvényt, csak
azért, mert a Népszabad-
ság újságírója ezt javasol-
ja (ez is megérne egy mi-
sét). Ha rossz döntés szüle-
tett, tessék kezdeményezni
annak felülvizsgálatát, s
tessék mindent megtenni
azért, hogy visszavonják.
De arra biztatni embere-
ket, hogy ellenszegüljenek,
eléggé veszélyes. 

dagonya 
- 2009. augusztus 21. 
Csúcsidõben óránként 6

darab 34-es és 6 darab 106-
os közlekedik. Csúcsidõn kí-
vül óránként 3-3. És ez az
óránként max. 12 autóbusz
okozták az 5-8 km-s dugót. A
hozzá nem értés iskolapéldá-
ja. Werner, nincs igazad. A
rossz döntés felülvizsgálatát
igencsak felgyorsítaná az ér-
telmetlen döntéssel szembeni
tömeges ellenszegülés. Az új-
ságcikkel más baj van. Hi-
ányzik belõle, hogy ki hozta a
döntést (személy szerint) és
milyen felmérés /hatástanul-
mány alapján. 

dimitrij 
- 2009. augusztus 21. 
Távolsági buszok?

Üröm? Azok a buszok nem
a Bécsi úton mennek. Sze-
rintem semmi közük a
Szentendrei úthoz. Min-
denesetre, aki ezt kitalálta,
az olyannyira nincs képben
a város közlekedését illetõ-
en, annyira nincs koncep-
ciója annak kapcsán, hogy
azt nem lehet szó nélkül
hagyni. Akkor, amikor ki
tudja hány évre lezárják az
autós forgalom elõl az
egyik kulcsfontosságú át-

kelõt a Dunán, egyszerûen
nem lehet ennyire ostoba
intézkedést eszközölni.

sydney 
- 2009. augusztus 21. 
Köszönöm a felvilágosí-

tást, és közben eszembe jutott,
én is jártam arra sárga busz-
szal, amikor Ürömre utaz-
tam. De ha karakán nép len-
nénk, mondjuk csak egyetlen
napra mindenki otthon hagy-
ná (szóval leállítaná) az autó-
ját, olyan káosz lenne a BKV-
Volán táján, hogy másnap
már nem lenne buszsáv és a
rádió-tv tízpercenként szólíta-
ná fel Budapest lakosságát,
használják autóikat.

Borszívóügynök 
- 2009. augusztus 21. 
A forgalomszervezõk ez-

zel a Margit híd lezárását
követõ idõkre készültek fel,
már jó elõre. Akkor ugyanis
az Árpád hídon állandósulni
fog a dugó, ám a buszok
akadálytalanul haladhatnak
majd. Rövidesen a hídon is
buszsáv lesz a legkülsõ.

FORRÁS: 
NÉPSZABADSÁGONLINE

Blogok a buszsávról

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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hajtottak végre, mivel
akik a Margit híd kör-
nyékén közlekednek, a
pesti oldalon itt fordul-
hatnak az Árpád híd felé
a Váci úton. Ugyanilyen
változásokra számíthat-
nak Budán a Széna és a
Batthyány téren és az
Üstökös utcában.

Sávnövelés,
közlekedési
korlátozások
A Margit körútról az

autósok a Bem József
utcán, illetve a Török ut-
ca - Üstökös utca útvo-
nalon juthatnak le a rak-
partra, hogy az Árpád
híd felé haladhassanak.
Ehhez kétirányúsítják a
Török utcát, új jelzõ-
lámpás csomópontot
alakítanak ki a Frankel

Leó utca és az Üstökös
utca keresztezõdésében.

Becslések szerint az
Erzsébet híd és az Árpád
híd a Margit híd forgal-
mának 30-40 százalékát
veszi át, ezért a pesti
hídfõnél kétsávosról há-
romsávosra növelik a
Váci utat.

Óbudán a Szentend-
rei út és a Pacsirtamezõ
utca Árpád hídra vezetõ
sávelosztása megcseré-
lõdik.

A Margit hídon csak a
villamosok, a BKV-au-
tóbuszok és taxik közle-
kedhetnek. A gyalogo-
sok a déli járdán zavar-
talanul haladhatnak, a
biciklisek pedig a
KRESZ szabályai sze-
rint tolhatják át kerék-
párjukat.

(klug)

A fõváros augusztus
10-én szerzõdést

kötött a Margit híd kivi-
telezési munkálataira a
Közgép-Strabag és az A-
Híd Zrt. által jegyzett

konzorciummal. Az át-
kelõ 2011 márciusára ké-
szül el a tervek szerint,
de a forgalom elõtt már
2010 augusztusában, te-
hát egy év múlva meg

szeretnék nyitni. A más-
fél évesre tervezett re-
konstrukció költsége áfa
nélkül 20,8 milliárd fo-
rint, amibõl 6 milliárdot
az Európai Unió biztosít.

Mennyibe kerül a felújítás?

A Margit híd forgalmának 30-40 százalékát veszi fel az Árpád híd, a Lánchíd és a Petõfi
híd. Aki nem a pesti Belvárosba tart, annak szeptember 2-ától, azaz az iskolakezdéstõl
érdemesebb lesz a Lágymányosi vagy a Megyeri hidat választania. (Képünkön: buszsá-
vot alakítottak ki a Flórián téri felüljárón az autóbuszok gyorsabb haladása érdekében)

Már nem lehet ingyenesen parkolni a pesti alsó rak-
part Dráva utca és Margit híd közötti szakaszán. A
Fõvárosi Önkormányzat májusban ugyanis várako-
zási övezetnek nyilvánította  a pesti alsó rakpartot.
Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával és az
újonnan kialakított parkolóövezet üzemeltetésével a
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-t bízták
meg. Ezen a szakaszon augusztus 25-tõl 225 fo-
rint/óra várakozási díj megfizetése ellenében lehet
parkolni 8-tól 18 óráig.

Fizetni kell a parkolásért a pesti alsó rakparton

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

Forgalmi változásokkal érintett terület

Növeli kapacitását a BKV a
Margit híd felújítása alatt.
Sûrítik a 2-es metró és a 4-
es, 6-os villamosok követé-
si idejét. 

Ezzel tanítási idõ-
szakban munkanap-

okon Buda és Pest kö-
zött 45 ezer 400 többlet
férõhelyet tud a BKV
biztosítani, mellyel a
Margit hídról kiesõ 56
ezer, úgynevezett „egy-
ségjármû kapacitás”

egy része visszapótol-
ható.

A maximális járatsûrû-
ség biztosítása érdekében
munkanapokon ismét jár-
nak majd a Nagykörúton a
Ganz-csuklós villamosok
is. A lezárt híd közvetlen
környezetén túl egyes „rá-
hordó vonalak” kapacitá-
sát is növelik. Ennek értel-
mében a szentendrei
HÉV-en napközben 3 ko-
csi helyett 6 kocsival köz-
lekednek a szerelvények,

sûrûbben jár az 1-es és a
17-es villamos is.

Meghosszabbítják a 11-
es autóbusz csúcsidejét, a
76-os trolibusz vonalán
pedig csuklós jármûveket
állítanak üzembe. 

Sûrûbb járatok 

Ismét jelentõs mértékben
módosult a BKV menet-
rendje és útvonalhálózata.
Az alábbi, augusztus 22-
én életbe lépett változá-
sokkal kell számolniuk a
budai oldalon a III. kerüle-
tieknek is.

A 29-es autóbusz
mindkét irányban

meghosszabbítva a Hû-
vösvölgy és a Szentlélek
tér között jár. * 129-es
jelzéssel új járat közleke-
dik a Moszkva térrõl a
Városmajor utcán át a

Széher úti körforgalom-
ba. * 111-es jelzéssel
munkanapokon a reggeli
és a délutáni csúcsidõ-
szakban új buszjárat köz-
lekedik a Batthyány tér-
rõl a Csatárkáig a 11-es,
majd onnan a Kolosy té-
rig a 29-es vonalán. * A
256-os busz megszûnik:
a Hûvösvölgy és a
Moszkva tér között át-
szállás nélkül csak villa-
mossal utazhatnak. A Gá-
bor Áron utcai autóbusz,
a 291-es marad a jelenle-
gi útvonalán.

Útvonal-változások Budán

Szombaton és vasárnap
nosztalgia villamost közle-
kedtet Hûvösvölgy és Ka-
maraerdõ között szeptem-
ber 27-ig a BKV Zrt. A bu-
dai villamoshálózat két
legtávolabbi pontja között
több mint egy óráig megy
a szerelvény, mely két, a
forgalomból nemrég ki-
vont UV típusú kocsiból
áll. A viteldíj 600 forint, de
a 6 éven aluliak ingyen
utazhatnak. Hûvösvölgy-
bõl 10, 12.30 és 15 óra-
kor, míg Kamaraerdõbõl
11.20, 13.50 és 16.20 óra-
kor indul a villamos.Útköz-
ben csak néhány forgal-
masabb, vagy turisztikai-
lag fontosabb helyen áll
meg: Városmajor, Moszk-
va tér, Déli pályaudvar,
Dózsa tér, Gellért tér, Mó-
ricz Zsigmond körtér és
Budafok kocsiszín.

Kertész István

Nosztalgia villamos

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Megváltozott
rendelési idõk
A Csobánka téri rendelõ-
intézetben szeptember 1-
jétõl a sebészeten, a
röntgen osztályon és a
gyógytornán visszaáll a
rendelési idõ: 8-tól 20
óráig várják a páciense-
ket. * A laborban au-
gusztus 26-tól (átmeneti-
leg) a nyitva tartási idõ
módosul: 6.15-tõl 15 órá-
ig. Ezen belül: vérvétel:
6.15-tõl 8.30 óráig, lelet-
kiadás: 11-tõl 15 óráig. *
Dr. Agárdiné Malek Zsu-
zsanna klinikai szakpszi-
chológus rendelési ideje:
hétfõn 8-tól 14 óráig, ked-
den, szerdán, csütörtö-
kön 14-tõl 20 óráig. Pén-
teken nincs rendelés. *
Dr. Mérai András trauma-
tológus adjunktus rende-
lési ideje szeptembertõl:
minden hónap páratlan
keddjén 14-tõl 18 óráig. *
Gáspárdy Géza ortopéd
szakorvos rendelési ide-
je: hétfõn és szerdán
13.30 órától elõjegyzés
alapján a Csobánka téri
rendelõintézetben. (Hét
évesnél idõsebb betegek
részére).

Bio laborkezelés
A Szent Margit Rendelõ-
intézet Nonprofit Kft.
Vörösvári úti rendelõjé-
ben Bio laborkezelést le-
het igénybe venni. Ezek
közé tartoznak: ízületi pa-
naszok, gyulladások, mig-
rén, túlhajszoltság, átfogó
frissítés, maxi-vitál szu-
perprogram. Kezelések:
pénteken 15-tõl 20 óráig a
Vörösvári úti rendelõben,
fszt. 006. (Bejelentkezés:
Támba Sándor Bio labor
vezetõnél, tel.: 06-20-
3644-226. Bõvebb infor-
máció: www.biolabor.hu)

Nyugalmunk
érdekében

Elõzetes: a Bástyai Fri-
gyes vezette természet-
gyógyász fórum - melyet
minden hónap utolsó
keddjén tart a Békásme-
gyeri Közösségi Házban -
szeptember 29-én 18 óra-
kor kezdõdõ összejövete-
lének címe: „Nyugalmunk
érdekében”; A relaxáció.
(A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.)

Várhatóan októbertõl indul
a lymphoedema szakrende-
lés a Csobánka téri szak-
rendelõben. A kerület lakó-
it háziorvosi beutalóval vár-
ja õsztõl dr. Ujváry Adrienne
reumatológus szakorvos.

A betegség lényege:
valamelyik (esetleg

mindkét) alsó vagy felsõ
végtag tartós megvastago-
dása. Többnyire 35 év fe-
lett jelentkezik. Oka: a nyi-
rokerek elfolyási akadálya,
mely gyulladás vagy
egyéb kóroki tényezõ kö-
vetkeztében alakul ki.

A beteg számára - az
esztétikai problémákon
túl - feszülõ fájdalmat,
mozgáskorlátozottságot,
különféle bõrkárosodást,
fertõzéses szövõdménye-
ket, a vénás keringés
romlását okozhatja.

A lymphoedem gyógy-
szeresen alig befolyásol-
ható. Éppen ezért van
igen nagy jelentõsége a
speciális géppel és kézzel
megvalósítható terápiá-
nak.

A differenciáldiag-
nosztikai szakorvosi
vizsgálatokat követõen
egy kúra 10-10 egy órás
idõtartamú kezelésbõl
áll, melyet átlagosan
évente indokolt megis-
mételni. A betegek álla-
potuk romlását megelõ-
zõ, úgynevezett fenntar-
tó otthoni kezelési lehe-
tõségeket is elsajátítják.

A rendelési idõrõl és
más konkrét tudnivalók-
ról idõben értesítjük az
érintetteket.

Szent Margit 
Rendelõintézet
Nonprofit Kft.

Fenti címmel tart rendez-
vényt szeptember 5-én
10-tõl 16 óráig a Magyar
Tüdõgyógyász Társaság
Onkopulmonológiai Szek-
ciója és a Magyar Rákel-
lenes Liga a margitszigeti
nagyréten.

Asétával és futógálá-
val a tüdõrák meg-

elõzésének lehetõségeire,
illetve a gyógyítás új, leg-
korszerûbb eszközeire kí-
vánják felhívni a figyel-
met. Asétán az orvos szak-
ma legnevesebb képvise-

lõi vesznek részt, informá-
cióval, szûrések szervezé-
sével és tanácsadással se-
gítve az érdeklõdõket.  Ti-
zenötféle szûrõvizsgálatot
végeznek majd, a „Jóban
rosszban” sztárjainak rész-
vételével. Fellépnek: a Bu-
dapest Ragtime Band,
Szandi, Karda Bea, a Hip-
Hop Boyz és a Fiesta ze-
nekar. A rendezvény házi-
gazdája: D. Tóth Kriszta és
Várkonyi Attila. A jóté-
konysági futógála védnö-
kei: Monspart Sarolta és
Németh Lajos. 

Speciális kezelés õsztõl

S zeptembertõl a gyó-
gymasszázs tovább-

ra is mûködik a Vörös-
vári úti szakrendelõben,
illetve új szolgáltatások-
kal bõvül a masszázste-
rápia a földszint 007-es
onkológiai helyiségben.
A szolgáltatás nem OEP
támogatott.

Gyógymasszázs szol-
gáltatások: 20 perc hát
2500 forint; 30 perc teljes
hátsó oldal 3500 forint; 60

perc egész test 6000 fo-
rint. * Új szolgáltatások:
30 perc fogyasztó masz-
százs 4000 forint; 20 perc
talpmasszázs 2500 forint.

Elõjegyzés: 388-8384
vagy 388-7760.

A kezelés napján a be-
tegfelvételi irodában
szükséges jelentkezni.

Csipak Zoltán gyógy-
masszõr: hétfõ 8.00-
14.00; szerda 8.00-11.00;
péntek 8.00-18.00.

Séta és futógála a Margitszigeten

Egy nap a tüdõnkért 

Gyógymasszázs

Arendelet értelmében a
díj adományozható

mindazoknak a kiemelkedõ
tevékenységet kifejtõ termé-
szetes személyeknek, cso-
portoknak (szervezeteknek
vagy intézményeknek), akik
Óbuda-Békásmegyer szoci-
ális ellátásainak, szolgáltatá-
sainak fejlõdéséhez, vala-
mint a hátrányos helyzetû
lakosai életminõségének ja-
vításához kimagasló teljesít-
ménnyel vagy életmûvükkel
hozzájárultak. A díj éven-

ként, a „Szociális Munka
Napján”, ünnepélyes kere-
tek között, egy fõ vagy egy
csoport (szervezet vagy in-
tézmény) részére adható.

A díj adományozásáról a
beérkezett indítványok alap-
ján a szociális és lakásgaz-
dálkodási bizottság javasla-
tára - az odaítélés indokait is
tartalmazó határozatban - a
képviselõ-testület dönt.

Az indítvány feltételei
A díjazott személyére

nyilvános felhívás alapján,

a felhívásban megjelölt ha-
táridõ alatt bárki tehet in-
dítványt. Az indítvány-
ban minimum egy oldal
terjedelemben be kell
mutatni az érintett sze-
mély vagy szervezet Óbu-
da-Békásmegyer érdeké-
ben kifejtett tevékenysé-
gét, illetve részletezni kell
a javaslat indokait.

Személy, illetve szerve-
zet önmaga díjazására nem
tehet indítványt. Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata fenntartásában mûkö-
dõ intézmények csak indít-
ványozóként vehetnek
részt az eljárásban, az ezen
intézményekre tett indít-
vány érvénytelen. Nem ré-
szesülhet a díjban olyan
személy, illetve szervezet,

amely mûködési engedély-
hez kötött tevékenységet a
szükséges mûködési enge-
dély hiányában végez.

Az indítvány 
benyújtásának módja

Az indítványt a szociális
szolgáltató fõosztályon
(1033 Budapest, Fõ tér 2.)
dr. Gallóné Nagy Judit fõ-
osztályvezetõ részére, illet-
ve postai úton (levelezési
cím: 1300 Bp., Pf.: 102) le-
het benyújtani. 

Felvilágosítás dr. And-
ráczi-Tóth Veronikától, az
intézményi hatósági osztály
vezetõjétõl kérhetõ a 437-
8660-as telefonszámon.

Benyújtási határidõ:
2009. október 5.

Bús Balázs
polgármester

Felhívás a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testület-
ének a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról
és adományozásának rendjérõl szóló 32/2005. (IX.6.) ren-
delete alapján idén is kiosztásra kerül a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díj, melyhez önkormányzatunk várja a la-
kosság, és a kerületünkben, a szociális ágazatban tevé-
kenykedõ személyek és szervezetek indítványait.

DÉLUTÁN. Idõsek és 45 év felettiek díjmentes
lelkisegély szolgálata a 06-80-200-866-os számon na-
ponta, hétvégén és ünnepnap is 18-tól 21 óráig hívható.
* Orvosi tanácsadás minden második szerdán. * Jogi
és betegjogi tanácsadás minden hónap elsõ és harma-
dik csütörtökén. * Családi, párkapcsolati, szomszédsági
konfliktuskezelés (mediáció) a 06-30-377-9030-as szá-
mon vagy e-mail-en: mediacio@delutan.hu.
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- Újabb mérföldkõhöz ér-
kezett az alapítvány, hiszen
támogatást nyert a „Gyer-
mekek és fiatalok integrá-
ciós programjai” elnevezé-
sû pályázaton, a tizenéve-
sek életét meghatározó cé-
lok megvalósításához. Jól
példázza a tevékenységbe
bevont fiatalok aktivitását,
hogy a tájékoztatót teljes
egészében õk szervezték -
mondta elöljáróban Balog
Edina, a Kamasztér Ala-
pítvány elnöke. 

A szervezet létrehozásá-
nak célját, tevékenységé-
nek lényegét Csendes Au-
rél, „elsõ számú játékmes-
ter” ismertette. Mint arra
fény derült, a fiatalember
tevékeny részese volt an-
nak, hogy minél több kor-
társát bevonja a szabadidõ
hasznos eltöltésébe.  

Értékek 
közvetítése
Az alapítvány 2003 óta,

mint szabadidõs ifjúsági
szervezet programok soka-
ságával segíti elõ a nehe-
zen kezelhetõ, hátrányos
helyzetû gyermekek, ser-
dülõk integrált nevelését.
Középpontban a tudatos-
ság fejlesztése, a szemlé-
letformálás és az értékek
közvetítése áll. Az alapít-
vány általános és középis-
kolákkal, mûvelõdési há-
zakkal, civil szervezetek-
kel együttmûködve a ka-
maszkorú gyermekek igé-
nyes életre nevelésére,
esélyteremtésre, a tanulás,
mûvelõdés megszeretteté-
sére törekszik. Legfonto-
sabb céljuknak azoknak a
fiataloknak a segítését te-
kintik, akik leginkább rá-
szorulnának a lelki támo-
gatásra, ennek ellenére
sem otthon, sem pedig az
iskolában nem számíthat-
nak elegendõ elismerésre,
megbecsülésre. Szakem-
berek és fiatal önkéntesek

felügyelete mellett olyan
programokat szerveznek,
melyekkel a kamaszok tar-
talmasan, igényesen tölt-
hetik szabadidejüket.
Játszhatnak, sportolhatnak,
mûvelõdhetnek, lehetõsé-
get kapnak készségeik, ké-
pességeik fejlesztésére.
Ezek mellett nyári táborok,
közös kirándulások színe-
sítik programjaikat. Évek
óta jelen vannak a Gyerek-
szigeten, illetve a Sziget
Fesztiválon, ahol sátruk fo-
lyamatosan telt házzal mû-
ködik. 

Az elnyert forrásból le-
hetõség nyílik a békásme-
gyeri központ fejlesztésé-
re, valamint az ország öt
leghátrányosabb települé-
sén kamaszfoglalkoztató
helyiségek kialakítására. A
projekt hosszú távú célja a
programban résztvevõ fia-
talok iskolai keretek között
tartása, iskolai elõmenete-
lének javítása, a felsõokta-
tásba és a munkaerõ-piacra
való bekerülésének elõse-
gítése. 

Egyre több 
a rászoruló fiatal

„A hatvanas években
nyár felé tetõzött az ifjúsá-
gi probléma” - idézte Bús
Balázs polgármester a

Cseh Tamás által megéne-
kelt mondatot, mely a mai
fiatalok helyzetére talán
még inkább jellemzõ. Kö-
szönetét fejezte ki az ala-
pítvány munkatársainak.
Elmondta, a szomszédos
Zipernowsky Általános Is-
kolában kezdte pályafutá-
sát 1984-ben, ahol már ak-
koriban is érzékelhetõ volt,
semmi más szórakozási le-
hetõsége nem marad egy
hátrányos helyzetû gyer-
meknek, csak a lakótele-
pen való flangálás, céltalan
idõtöltés. Tenni akarása
miatt választotta a szociális
munkás pályát. 

A III. kerületben 16
ezer 18 év alatti fiatal és
gyermek él. Szomorú
tény, hogy mind többen
szorulnak támogatásra,
egyre nehezülõ anyagi
körülményeik miatt. Telt
házzal mûködik a Csalá-
dok és a Gyermekek Át-
meneti Otthona is. A nyá-
ri idõszakban kétszer any-
nyi gyermek vette igény-
be az önkormányzat nyári
táborait, mint az elõzõ
években. A vakáció ide-
jén 11 ezer 271 adag me-
leg ételt osztottak szét a
táborba nem járó, rászo-
ruló gyerekek közt. Évrõl
évre több a beiskolázási
segélyért folyamodók
aránya is. Ilyen körülmé-
nyek mellett egyre na-
gyobb szükség van a civil
szervezetek hasznos

munkájára annak érdeké-
ben, hogy a fiatalok ne
váljanak reményvesztet-
tekké, szabadidejüket ér-
telmesen, hasznosan tud-
ják eltölteni. Ezeknek a
szervezeteknek a tevé-
kenységét az önkormány-
zat eddig, és ez után is tá-

mogatni fogja - hangsú-
lyozta a polgármester. 

(A Kamasztér Alapít-
vány a Zipernowsky utca
4. szám alatt, a Kelta Ven-
déglátó Szakiskolában,
tanítási napokon 14-tõl
20 óráig tartja egyéni és
csoportos foglalkozásait.
Az alapítvány elérhetõsé-
gei: www.kamaszter.hu ;
info@ kamaszter.hu ; te-
lefonszám: 06-30-912-
2534.) 

Szeberényi Csilla

Uniós forrásból fejlõdhet a Kamasztér Alapítvány

Fiatalok az élet küszöbén - követendõ példák nyomában

A Kék Pont Békásmegyeri Drogambulancia Hozzá-
tartozói Csoportot szervez olyan embereknek, akik
úgy érzik nem képesek egyedül megbirkózni gyerme-
kük, párjuk, testvérük, barátjuk szenvedélybetegségé-
vel, illetve hatékony segítséget szeretnének nyújtani.
A csoport anonym, az önsegítés elvei alapján mû-
ködik, két munkatárs vezetésével.
A foglalkozásokra rendszeresen meghívnak érintet-
teket, akik már megszabadultak a szenvedélyeiktõl
és tisztán élnek, hozzátartozókat, akik elmondják,
nekik hogyan sikerült „túlélniük”, illetve szakembere-
ket, akik aktuális kérdésekben nyújtanak segítséget.
Hely: Kék Pont Békásmegyeri Drogambulancia, 1039
Budapest, Lukács György utca 3. Tel.: 454-0876.
Idõpont: minden kedden 18 órától, de nem elvárás
a pontos érkezés.

Hozzátartozói csoport

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Iskolanaptár
Szeptember 1.: elsõ ta-
nítási nap. * Október
16-tól november 27-ig:
õszi érettségi vizsgaidõ-
szak. * Október 26-tól
30-ig: õszi szünet.

Középiskolába 
készülõk figyelmébe
Tájékoztatást, elõkészí-
tõre bekapcsolódási le-
hetõséget kínál a Tha-
lész-Kör középiskolába
készülõ 4.-6.-8. osztályos
gyermekeknek és szüle-
iknek szeptember 3-án,
10-én, 17-én és 24-én,
valamint október 1-jén
17-tõl 18 óráig. (Cím:
Vörösvári út 27. I/1.)

Zenei elõképzõ
Az Aelia Sabina Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola
szervezésében zenei elõ-
képzõ indul szeptember
15-én 16.30 órakor 5-7
éves gyerekeknek, a Fé-
nyes Adolf utca 10-ben
található Péter-Pál Iskolá-
ban. A foglalkozások min-
dig kedden és csütörtö-
kön lesznek 16.30-tól
17.15 óráig. (Jelentkezés
a helyszínen dr. Ker-
tészné Bollók Teréz tanár-
nõnél. A jelentkezés vég-
sõ határideje: szeptem-
ber 24-e.)

Mesés Magoncképzõ
a Medgyessyben

Ismét kinyitja kapuit
szeptember 25-én a
mesés Magoncképzõ a
Medgyessy Ferenc ut-
cai Általános Iskolában.
Várják azokat a nagy-
csoportos óvodásokat
és szüleiket, akik szere-
tik a meséket, a kalan-
dokat, az erõt és ügyes-
séget kívánó próbákat.
A tanítónõk segítik az
akadályok legyõzésé-
ben a leendõ elsõ osz-
tályosokat 16.30-tól 18
óráig. (Cím: Medgyessy
Ferenc utca 2-4.)

Második alkalommal rendez-
te a Rexroth (Bosch Group) a
felsõoktatásban tanuló hall-
gatók által készített sûrített
levegõvel mûködõ mobil
szerkezetek versenyét a kö-
zelmúltban. 

Az elsõ megmérette-
tésnek a Berva-völ-

gyi gyár biztosított hely-
színt. Idén exkluzív hely-
színre került a verseny.
Eger városában a városi
sportcsarnok és az Érsek
kert adott otthont a rendez-
vénynek. Ajármûveket lát-
ványos felvonuláson mu-
tatták be a Dobó téren,
ahol megcsodálhatta a vá-
ros apraja nagyja a „csoda-
masinákat”. Volt négy- és
háromkerekû jármû, tricik-
lire és oldalkocsis motor-
kerékpárra hasonlító, né-
melyik gokartra, egy má-
sik „fûnyíróra” hasonlított.
Még Trabant karosszériá-
ba is építettek pneumatikus
munkahengert a motor he-
lyére, igaz ez a jármû vé-
gül nem szállt „ringbe”. 

A verseny másnap kez-
dõdött. Ezen 34 pneumobil
mérte össze erejét három
kategóriában: távolsági-
ban, gyorsaságiban és
gyorsulásiban. Az Érsek
parkban kialakított pályá-
kon helyszíni közvetítéssel

kísért látványosságok vol-
tak a futamok a város lako-
sainak. A teljes hazai, né-
hány határon túli magyar
és román felsõoktatási in-
tézmény csapata képvisel-
tette magát. A Bécsi úti
székhelyû Budapesti Mû-
szaki Fõiskola (BMF)
Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar, Mechatronikai
és Autótechnikai Intézete
négy csapattal vett részt a
megmérettetésen. Rajtunk
kívül még egy intézmény
vállalkozott ilyen népes
képviseletre. A múlt évi
szép sikert - II. helyezettek
voltunk az egyik kategóri-
ában - sajnos nem tudtuk

megismételni, de így sincs
okunk szégyenkezésre.
Csapataink, melyekben
gépész és mechatronikus
hallgatók is voltak, a me-
zõny elsõ negyedében vé-
geztek.  

Az eredményhirdetésre
várva, még egy bemutat-

kozásra nyílt lehetõség. A
BMF Ford T-modellje a je-
lenlévõk nagy örömére vi-
dáman körözött a szökõkút
körüli pályán, míg dr. Hor-
váth Sándor az „öreg
hölgy” atyjáról, Galamb
Józsefrõl tartott elõadást.

Dr. Bencsik Attila 

Négy bánkis csapat a Pneumobil 2009-en

Mobil szerkezetek versenye

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tan-
tárgyból, akár naponta is. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

ANapraforgó Mûvé-
szeti Óvoda (1039

Budapest, Pais Dezsõ út
2.), a Hétszínvirág Mûvé-
szeti Tagóvodába (1039
Budapest, Medgyessy Fe-
renc út 1.) 1 fõ határozatlan
idejû óvodapedagógust
vesz fel, határozatlan idõre.

Ellátandó feladatok:
óvodai nevelés. Illetmény,
juttatások: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezé-
sei alapján. Pályáza-
ti feltételek: fõisko-
lai, óvodapedagógu-
si végzettség; erköl-
csi bizonyítvány;
egészségügyi alkal-

masság. A pályázat elbírá-
lása során elõnyt jelent mû-
vészeti területeken való jár-
tasság. 

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok: motivációs levél;
szakmai önéletrajz; vég-
zettséget igazoló oklevelek
másolata. Amunkakör leg-
korábban 2009. szeptem-
ber 15-én tölthetõ be. Apá-
lyázatok benyújtási határ-
ideje, postai úton: 2009.
szeptember14.Apályáza-
tok elbírálási határideje:
2009. szeptember 14. (Ér-
deklõdni lehet Somodiné
Kiss Terézia óvodavezetõ-
nél a 243-2948-as telefon-
számon.)

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Óvodapedagógus felvétele

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Ágoston Mûvészeti Óvo-
dája/Kastély Tagintéz-
mény (1032 Bp., Ágoston
utca 2/a) 1 fõ, 4 órás dajka
munkakör betöltésére hir-
det álláspályázatot. A mun-
kavégzés helye: Kastély
tagóvoda, 1037 Bécsi út
236., 2009. szeptember 15-
tõl, 3 hónapos próbaidõvel,
azonnali belépéssel. Szük-
séges okmányok: részletes,
fényképpel ellátott önélet-
rajz; iskolai végzettséget
igazoló bizonyítvány (mi-
nimum 8 általános); egész-
ségügyi kiskönyv és erköl-

csi bizonyítvány - csak el-
nyert pályázat esetén. Fel-
tétel: egészségügyi alkal-
masság, elõnyt jelent a
munkakör betöltésénél
óvodai gyakorlat, dajkai
szakmai végzettség vagy
érettségi. A pályázat be-
nyújtásának módja: postai
úton vagy személyesen.
Cím: 1032 Bp., Ágoston
utca 2/a. Tartalma: önélet-
rajz, iskolai bizonyítvá-
nyok másolata; elérhetõség
megjelölése. A pályázat
benyújtásának határideje:
2009. szeptember 15. Bé-
rezés: a közalkalmazotti il-
letménytábla szerint.
(Szalontai Edit intézmény-
vezetõ. Tel.: 388-7776.)

Álláspályázat
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S zülõi kezdeménye-
zésre alakult a Mo-

solygós Bölcsisekért
Alapítvány 2008 máju-
sában.

Az alapítvány célja:
„Az 1035 Budapest,
Váradi utca 9-11 alatti
bölcsõde nevelési mun-
kájának elõsegítése, a
nevelés és oktatás szín-
vonalának emelése, a
neveléshez, oktatáshoz,
képességfejlesztéshez és
ismeretterjesztéshez

szükséges tárgyi eszkö-
zök biztosítása, bõvítése
valamint a bölcsõdei el-
helyezés idõszaka alatt
a bölcsõdések elhelyezé-
si körülményeinek javí-
tása. A bölcsõdében el-
helyezett gyermekek és
családjuk egészséges
életmódra nevelése. A
bölcsõde épületének,
udvarának és közvetlen
környezetének megóvá-
sa, karbantartása, bõví-
tése”.

Eredmények: a civil
szervezet papírgyûjtést
szervezett szülõi segít-
séggel. 2008 õszén 200
cserjét vásároltak és ül-
tettek szintén a szülõk-
kel együtt. Idén tavasz-
szal tapétát és sötétítõ
függönyt vásároltak,
varrtak közösen. 

Kerékpár útszakaszt
építettek szülõi összefo-
gással, az alapítvány ál-
tal megvásárolt gumi-
téglából. Az udvaron he-

lyett kapott egy szülõ által
felajánlott fa játszóház.
Az alapítvány részére a
szülõk vásároltak két ár-
nyékoló sátrat, melyet a
játszóudvaron állítottak
fel. Idén májusban a böl-
csõde és az alapítvány
gyermeknapot rendezett,
melynek programját az
ugráló vár, arcfestés és
Madaras Zsolt által elõa-
dott gyermekdalok színe-
sítették. 

A Mosolygós 
Bölcsisekért Alapítvány

Kuratóriuma 
(www.mosolygosbolcsi.hu)

Szülõk a mosolygó bölcsisekért
Idén már az egész ország te-
rületén megrendezik a Bolyai
Matematika Csapatversenyt,
melyen azonos iskolába járó,
3-8. osztályos tanulók évfo-
lyamonként szervezõdõ 4 ta-
gú csapatai vehetnek részt
(egy iskola akárhány csapa-
tot indíthat). 

Averseny elsõ, me-
gyei/körzeti írásbeli

fordulójában a négy diák
közösen dolgozik a felada-
tokon, majd a legjobb csa-
patok az országos döntõn
már írásbeli és szóbeli fel-
adatokat is kapnak. Tavaly
több mint 17000 diák in-
dult a megmérettetésen. 

Az elsõ forduló idõpont-
ja: 2009. október 16-án
14.30 órától. Nevezni
szeptember 18-ig lehet a
www.bolyaiverseny.hu ol-
dalon, illetve a saját mate-
matikatanárnál. A csapato-
kat szülõk is benevezhetik. 

(Bõvebb információ a
fenti honlapon és az isko-
lákban.)

Matematika
csapatverseny 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Fotópályázat: Az én Óbudám
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata életkortól és lakó-
helytõl függetlenül „Az én Óbudám” címmel fotópályá-
zatot hirdet két nevezési kategóriában.
I. kategória: profi fotográfusoknak (igazolás csatolása
szükséges). II. kategória: amatõr fényképészeknek. 
A pályázat mottója: „A fotó arra hivatott, hogy felrázza a
képzelõerõt... Nem elég, ha csupán emlékeztetõül szol-
gál.” Lucien Hervé.
A pályázatra csak olyan képek nevezhetõk be, melyeket a
pályázó maga készített.
A pályázat témája kötött: Óbuda-Békásmegyer bemuta-
tása. Apályázat célja, hogy az alkotó saját szemszögén ke-
resztül mutassa be a kerületet, a fotó/fotók tükrözzék, hogy
mit jelent a pályázó számára Óbuda-Békásmegyer. A be-
küldésre kerülõ képek ábrázolhatják a kerület természeti és
építészeti szépségét, az óbuda-békásmegyeri polgárok éle-
tét. Az esetleges portrék bepillantást nyújthatnak abba,
hogy a kerületiek miért is szerethetnek itt élni, miért vá-
lasztják az emberek Óbuda-Békásmegyert szabadidejük el-
töltésére, azaz miben rejlik Óbuda-Békásmegyer vonzere-
je? Apályamûvek lehetnek ezért - a teljesség igénye nélkül
- mûemlékfotók, portrék, események, tájképek, természet-
fotók, hangulatképek, városképek, stb. Arésztvevõ a pályá-
zati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályáza-
ti feltételeket. Apályázó a nevezési lap kitöltésével tudomá-
sul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok
nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és
szerzõi jogsértésért minden felelõsség a pályázót terheli,
beleértve a jogsértéssel bekövetkezõ anyagi felelõsséget is.
A pályázatra szerzõnként maximum 3, bármilyen
technikával készült monokróm, vagy színes fotó ad-
ható be, melybõl a zsûri az általa legjobbnak ítélt pá-

lyamûvet értékeli. A pályamû beadásánál figyelembe
kell venni, hogy a beküldött fotót papíralakban és di-
gitális formában (CD, legalább 6 Mpixel, 300 dpi kép
felbontás) is be kell nyújtani.
A papírkép mérete kötetlen. A hordozó fotókarton, mére-
te 30x40 centiméter, vastagsága maximum 2 milliméter.
A kép nem tartalmazhat keretet, dátumot, vagy más, nem
oda tartozó feliratot, szimbólumot, továbbá nem lehet
képszerkesztõvel átformált, átalakított kép sem (kivéve, a
színesbõl fekete-fehér tónusúvá alakítást).
A pályamû hátoldalán nézethelyesen a jobb alsó sa-
rokban kell feltüntetni a pályamû jeligéjét, a kép cí-
mét és a nevezési lappal egyezõ sorszámot. A kép ké-
szítõje jelige alapján lesz azonosítható. A digitális
formátumnál a file név: jelige és monogram.
A kép címét, a szerzõ nevét, pontos lakcímét (telefon,
e-mail, stb.), életkorát (születési év) és a fotó jeligéjét
a pályázati felhíváshoz tartozó nevezési lapon kell
feltüntetni. A nevezési lapot zárt borítékban kérik el-
helyezni, a borítékon a jeligét kell feltüntetni.
A beérkezõ pályamûveket öttagú zsûri (két fotómû-
vész, két festõmûvész, valamint egy önkormányzatot
képviselõ személy) értékeli. A zsûri joga, hogy a ké-
peket elfogadja, elutasítsa, illetve díjazza. A zsûri
döntése végleges és megtámadhatatlan, döntése a ne-
vezési lapra is felkerül. A zsûri egyöntetû véleménye
esetén a díjak visszatarthatók.
A zsûri döntése alapján mindkét kategóriában I-III.
díjat osztanak ki. A díjazásban részesülõ alkotók kö-
zött helyezési rangsor szerinti arányban bruttó
600.000 forint pénzjutalomat osztanak ki, de a zsûri
dönthet továbbá úgy, hogy a legjobb 18. év alatti pá-
lyázót különdíjban részesíti.

A pályázatra beküldött, a zsûri által elfogadott pálya-
mûvek részt vesznek az Óbudai Társaskörben megren-
dezendõ kiállításon. A pályázatra beküldött, a zsûri által
elfogadott fotókból az önkormányzat kiadványt készít-
het, a képeket a kerület honlapján is megjelentetheti. A
pályázó a nevezési lap kitöltésével hozzájárul ahhoz,
hogy beküldött fotóját az önkormányzat - a felsorolt há-
rom módon - térítésmentesen hozza nyilvánosságra.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a díjazott pá-
lyamûveket megtartja, ezek a pályamûvek a késõbbi-
ekben a polgármesteri hivatalt hivatottak díszíteni.
A pályázat beküldési határideje: 2010. február 28.
Zsûrizés (nem nyilvános): 2010 márciusa.
Kiállítás megnyitó és eredményhirdetés: 2010. április
8-án 17 órakor. Helyszín: Óbudai Társaskör (1036
Budapest, Kiskorona utca 7.)
A pályamûvet a nevezési lappal együtt postai úton a kö-
vetkezõ címre kérik eljuttatni: Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Oktatási és
Kulturális Fõosztály, 1033 Budapest, Laktanya utca 4.
A borítékon kérik feltüntetni: „Az én Óbudám” - fo-
tópályázat.
A rendezõ a pályázati anyagot a legnagyobb gondos-
sággal kezeli, az esetleges postai sérülésekért felelõs-
séget nem vállal.
A pályázó papírképének visszajuttatása elõzetes
egyeztetés után, személyes átvétellel történik, elõre-
láthatólag 2010 májusában. A digitális formában be-
nyújtott, elfogadott pályamûvek az önkormányzat tu-
lajdonában maradnak.
(A pályázatról további felvilágosítást nyújt
Borbély Rita kulturális referens, tel.: 437-8834,
e-mail: borbely.rita@obuda.hu).

A Partners Hungary Alapít-
vány és a Promenád kura-
tórium gyermekrajz pályá-
zatot hirdet a 6-14 éves ko-
rú gyerekeknek Flórián tér
- Gyerektér; Milyen legyen
a tér? címmel.

A pályázatra olyan al-
kotásokat várunk,

amelyek ábrázolják, hogy
a gyerekek milyennek
képzelik el a Flórián teret
a jövõben, amelyen aktív
közösségi élet zajlik.

Mit csinálnának szíve-
sen a téren? Hogyan
nézzen ki a tér vágyaik
szerint?

A pályamûvek leg-
alább A/4-es nagyságban
(vagy nagyobb méret-
ben), bármilyen techni-
kával készülhetnek egyé-
nileg, vagy csoportosan.

Az alkotások mellett
kérjük, hogy tüntessék
fel a rajzot készítõ(k)
nevét, életkorát, vala-
mint a szülõ/ kapcsolat-
tartó nevét és elérhetõ-
ségét.

A rajzpályázatra beér-
kezett alkotásokat kiál-
lítjuk. Két korcsoport-
ban (6-10 évesek és 11-
14 évesek) a három leg-
jobbnak ítélt pályamû
díjazásban részesül.

Az alkotásokat 2009.
szeptember 25-ig vár-
juk.

Beküldési cím: Part-
ners Hungary Alapít-
vány, 1027 Budapest,
Frankel L. utca 5. 

Eredményhirdetés és
díjátadás: 2009. október
10-én, a Promenád - Nõk
sétánya díjátadáson.

További információ:
www.promenad.org Ká-
nya Kinga, Partners Hun-
gary Alapítvány. Telefon:
06-70-9446-398. E-mail:
kanyakinga@partners-
hungary.hu

Együttmûködõ partne-
rünk: Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata.

Promenád gyermekrajz pályázat

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

Pótkulcsokkal
törtek be

Egy 33 és egy 40 éves
férfit vettek õrizetbe a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság munkatársai
augusztus 14-én. A tet-
tesek pótkulcsokkal tör-
tek be a városrész
egyik bevásárlóköz-
pontjába, majd több üz-
letbõl különféle kozme-
tikai cikkeket, ruházati
termékeket és lábbeli-
ket loptak el. A III. kerü-
leti rendõrök a 33 éves
férfit a XV. kerületi Kés-
márk utcában, míg tár-
sát Vecsésen fogták el.

Öreg nõ tartott
fogva gyerekeket
Egy 78 éves nõ ellen in-
dítottak eljárást, mert
augusztus 18-án dél-
után akaratuk ellenére
fogva tartott két gyere-
ket Bécsi úti lakásában.
Egyikük ki akart szaba-
dulni az idõs hölgy fog-
ságából, de dulakodás
közben megsérült egy
törött üvegtõl. Õt az el-
követõ elengedte, azon-
ban a másik gyermeket
továbbra is fogva tartot-
ta a rendõrök kiérkezé-
séig.

Kevesebb
idén a baleset
Az elsõ fél évben 9 szá-
zalékkal kevesebb köz-
úti baleset történt, mint
tavaly ugyanebben az
idõszakban, és a kime-
netelük is kedvezõbben
alakult. A halálos bal-
esetek száma 4, a sú-
lyos sérüléssel járóké
13 százalékkal lett ala-
csonyabb.

Békásmegyeri
rendõrõrs 

A Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti békás-
megyeri rendõrõrs tele-
fonszáma: 243-2511.

A fesztivál nem mutat
eltérést a korábbi

évektõl. A hatóság mun-
káját a magyarok mellett
német, francia,
holland és angol
rendõrök erõsí-
tették. A Sziget
belsõ rendõrõr-
sén 100-150 em-
ber teljesített
szolgálatot, idén
elõször polgár-
õrök is részt vet-
tek a rendvédelemben. A
rendõrség ugyanakkor fo-
lyamatos kapcsolatot tar-
tott a nagykövetségekkel,
konzulátusokkal is, hogy
a bajba került külföldi
vendégeknek segíteni tud-
janak. A rendõrség egyéb-
ként csak a hivatalos in-
tézkedést kívánó ügyek-
ben járt el, a rendezvény
általános biztosítását a
szervezõk, illetve a meg-
bízásukból dolgozó biz-
tonsági cégek feladata
volt. A rendõrök munkáját
nemcsak az óbudai egyen-
ruhások látták el, a Buda-
pesti Rendõr-fõkapitány-
ság kábítószer-bûnözés el-
leni alosztálya civil ruhás
nyomozókkal volt kint a
szigeten. Egy drogterjesz-
tõt elfogtak a nyomozók,
a nigériai férfi lakásán
több kilogramm kábító-
szert foglaltak le, de rajta
kívül több, fõként afrikai
drogterjesztõt is õrizetbe
vettek. Emellett 14 kábító-
szer fogyasztót is leleplez-
tek, de a rendezvényen el-

sõsorban a megelõzésre
fektették a hangsúlyt. A
bûnözõk egy része vélhe-
tõleg specializálódott a

Szigetre, szerve-
zetten loptak a
f e s z t i v á l o n .
Rongálásért és
garázdaságért is
állítottak elõ
vendégeket, egy
külföldi férfit
pedig súlyos tes-
ti sértésért. Az

erõszakos bûncselekmé-
nyek ugyanakkor nem jel-
lemzõek, ez elmondható a
korábbi évekrõl is. 

Összesen 299 feljelen-
tést tettek a „szigetelõk”,
közülük 264 külföldi volt.
Elsõsorban sátorból lopás,
mobiltelefonok, készpénz
és mûszaki cikkek eltûné-
sét jelentették, összessé-
gében mintegy 37 millió
forint értékben. Amobilte-
lefonok, MP3-lejátszók
egy része megkerült, eze-
ket a talált tárgyak sátrá-
ban átvehették tulajdono-
saik. Voltak azonban igen
felelõtlen fesztiválozók,
akadt aki több százezer
forintot érõ mûszaki cik-
ket hagyott sátrában, és
volt aki több tíz-, vagy ép-
pen százezer forintot felej-
tett fekhelyén, vagy vitt a
zsebében. 

Az ellenõrzött területrõl
nem tûnt el autó

Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan kiemelt feladat
volt a közlekedés biztosí-

tása, a forgalom gördülé-
kennyé tétele. Idén újdon-
ságnak számított, hogy
néhány párhuzamos utcát
elzártak a forgalom elõl. A
fesztivál egy hete alatt
190, szabálytalanul parko-
ló autót kellett elszállítani.
Ebbõl 150 külföldi és 40
magyar rendszámú jármû
volt. A belsõ, különösen
ellenõrzött területekrõl
egyetlen autót sem loptak
el. A külsõ, távolabb esõ
részekrõl összesen 14-et. 

Fontos volna 
a szektorizálás
A Sziget esetében a jö-

võre nézve legnagyobb
fejtörést az egyre kiszá-
míthatatlanabb idõjárás
okozza dr. Markó Attilá-
nak. Véleménye szerint
bármikor bekövetkezhet
az, hogy egyik pillanat-
ról a másikra hatalmas
vihar kerekedik, tomboló
széllel, jégesõvel. A letö-

redezõ faágak súlyos
baleseteket is okozhat-
nak. Egy éjszakai vihar
esetén nehéz lenne idõ-
ben értesíteni a fesztivá-
lozókat. Ugyanakkor
extrém esetben a partra
csak a legközelebb esõ
K-hídon tudnának kijut-
ni, ez beláthatatlan kö-
vetkezményekkel is jár-
hat akár. 

Az említett okból és a
nagyobb közbiztonság
elérése érdekében min-
denképpen érdemes vol-
na szektorokra osztani a
hatalmas területet, ahová
más-más jelzésû karsza-
laggal lehetne bejutni.
Ezek után a biztonsági
embereknek is köny-
nyebb dolga lenne, hi-
szen minden területnek
lehetnének felelõsei. Ezt
a kérdést mindenképpen
meg szeretnék vitatni a
szervezõkkel a jövõben. 

Sz. Cs. 

Százkilencven autót szállítottak el a rendezvény környékérõl

Nagyobb rendbontás nélkül zajlott a fesztivál
Idén, az eddigiekhez hasonlóan alakult a Sziget Fesztivál
bûnügyi mérlege. Összesen 299 feljelentés történt, ebbõl
264 sértett külföldi. Az eltulajdonított pénz és a tárgyak
összértéke mintegy 37 millió forint. Zömmel mobiltelefonok,
mûszaki cikkek, és egyéb értékek sátorból való eltûnését je-
lentették a fesztiválozók. A telefonok jórésze vélhetõen
megkerült az eltûnt tárgyak „osztályán”, aki azonban több
százezer forintot hagyott a fekhelyén, nyilván nem remény-
kedik. A rendezvény bûnügyi mérlegérõl dr. Markó Attila ez-
redes, a III. kerület rendõrkapitánya nyilatkozott lapunknak.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Több ügyben sikerült ko-
moly eredményt elérniük a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság nyomozóinak más
bûnügyi régióval és Pest
megyei munkatársaikkal
együttmûködve, az elmúlt
hónapokban. Az egyik leg-
rámenõsebb rablóbanda
elfogása, azaz nyár eleje
óta nem történt erõszak-
kal párosuló lakásrablás a
fõvárosban. A részletekrõl
Feró Attila alezredes, ka-
pitányságvezetõ-helyet-
tes, a nyomozás irányítója
tájékoztatta lapunkat. 

I dõrõl idõre hírt adunk
a bûnügyi régiók ki-

alakításának hatásáról,
az átszervezés révén el-
ért eredményekrõl. Az
elmúlt hetekben-hóna-
pokban két igen komoly
ügy végére sikerült pon-
tot tenniük a nyomozók-
nak, hosszas felderítõ
munkát követõen. Az
egyik egy gépjármûlo-

pásra szakosodott bûn-
banda leleplezése volt,
melynek tagjai-
ra négy autó el-
tulajdonítását
bizonyították rá
eddig. Sikerült
elfogniuk egy
igen „eredmé-
nyes” motor-
tolvajt is nem-
régiben, aki az
elmúlt hónapokban 150
nagy értékû, kétkerekû
járgányt lopott el. 

A másik, kiemelt jelen-
tõségû ügyben egy rend-
kívül erõszakos rabló-
bandát sikerült rács mögé
juttatni. A tettesek elsõ-
sorban idõs, egyedülálló,
védtelen emberek letá-
madására, kirablására
szakosodtak. Áldozatu-
kat megkötözték, nem
egyszer bántalmazták,
majd megtakarított pén-
zük, ékszerük átadására
kényszerítették. A „törté-
net” egy Testvérhegyen

élõ idõs férfi megtámadá-
sakor vett fordulatot,

amikor a nyo-
mozók elõtt
egyértelmûen
„összeállt” a
kép: a bûnban-
dára legalább
három erõsza-
kos betörés bi-
zonyítható volt
addig, csak a III.

kerületben. Ezt követõen
kezdõdött meg az elköve-
tõi kör feltérképezése,
melynek során a XVII.
kerületben betörés során
elfogták a csoport négy
tagját. Két fõt a helyszí-
nen, két fõt pedig szökés
közben „ütöttek el”, Feró
Attila szóhasználatával. 

Idõközben a fent emlí-
tett erõszakos banda le-
leplezésével már öt kü-
lönbözõ csoport, köztük
több bûnügyi régió mun-
katársai és Pest megyei
nyomozók is foglalkoz-
tak. Az együttmûködés a

továbbiakban mind gör-
dülékenyebbé vált, a
gyors információcsere és
a bizonyíték-dömping
egyértelmûvé tette:
ugyanaz a rablóbanda ga-
rázdálkodott Budapest
több területén, Monoron,
Vácott vagy éppen Gö-
döllõn. A rablások hely-
színeinek tippadói között
volt postás, kõmûves,
kertész is. A bizonyítékok
birtokában végül öt tettest
helyeztek elõzetes letar-
tóztatásba, további öt fõ
pedig  szabadlábon véde-
kezhet. Eddig bizonyítha-
tóan tizenöt bûncselek-
mény írható a számlájuk-
ra, a további bûncselek-
mények beazonosítása fo-
lyamatban van. Az ügy

jelentõségét mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy idén
az említett csoport lelep-
lezéséig 85 hasonló, erõ-
szakos rablás, lakásbetö-
rés történt a fõvárosban,
azóta viszont egy sem. Az
adatgyûjtés, a bûnjelek
feldolgozása továbbra is
tart, a jelek bûnszervezet
tevékenységére utalnak. 

- Csodát tenni mi sem
tudunk, de úgy tûnik, a
régiósítás beváltja a
hozzá fûzött reménye-
ket, hiszen az informá-
cióáramlás egyre gyor-
sabb, az együttmûködés
erõsebb, ezáltal a nyo-
mozók munkája is mind
hatékonyabb -tette hoz-
zá az alezredes.

Szeberényi Cs. 

Egyre eredményesebbek a régiók

Rács mögött az agresszív rablóbanda
Feró Attila alezredes, a III. kerületi Rendõrkapitány-
ság vezetõ-helyettese magasrangú elismerésben ré-
szesült nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án. A
bûnügyi régióban végzett kimagasló szakmai munká-
jáért miniszteri díszoklevelet és jutalmat vehetett át.

Miniszteri díszoklevél

ÜTKÖZÉS A Szentendrei úton
két személygépkocsi ütközött
augusztus 2-án. A balesetben
egy utas könnyebben megsé-
rült, õt a mentõk a helyszínen
ellátták. A tûzoltók a rendõrségi
helyszínelés után a forgalmi
akadályt megszüntették.
TÛZ A HULLADÉKGYÛJTÕ-
BEN A Bécsi úton augusztus 3-
án szelektív hulladékgyûjtõ égett,
amit a tûzoltók vízzel eloltottak.
FA DÕLT ÚTTESTRE A Gala-
gonya utcában augusztus 3-án
körülbelül 10 méter magas fa
az úttestre dõlt, melyet a kiérke-
zõ tûzoltók eltávolítottak.
VESZÉLYES CSEREPEK A
Dereglye utcában egy öt emele-
tes lakóépület tetejérõl csere-
pek lógtak, veszélyeztették a
gyalogosforgalmat augusztus
13-án. A kiérkezõ tûzoltók gé-
pezetes tolólétra segítségével
eltávolították a cserepeket, illet-
ve a kilazult cserepeket vissza-
igazították a helyükre.
DARÁZSFÉSZEK A Gyógyszer-
gyár utcában, az iskola falában
darazsak telepedtek meg. A ve-
szélyes rovarokat a tûzoltók tá-
volították el augusztus 19-én.

TÖRÖTT ABLAK A Búza utcá-
ban egy tíz emeletes lakóépület
VI. emeleti lakásának ablaka ki-
törött augusztus 22-én. Az ab-
lakban még lógó üvegcserepek
voltak, melyek veszélyeztették
a járókelõket. A tûzoltók gépe-
zetes tolólétra segítségével
megszüntették a veszélyhely-
zetet.
SIKLÓERNYÕS ZUHANÁS A
Jablonka utcában siklóernyõs
magasfeszültségû vezetékre
zuhant augusztus 24-én. Az
ernyõs sikeresen földet ért,
személyi sérülés nem történt.
Áramtalanítás után a vezeték-
rõl az ernyõt eltávolították a
tûzoltók.

A tûzoltók eseménynaplójából

A Budapest III. kerületi
Polgárõr Egyesületbe be-

lépni szándékozók a 06-30-
203-8442-es számon, illetve a
bp3keruletipolgaroregye-
sulet@citromail.hu elektroni-
kus címen érdeklõdhetnek. 

Ezeken az elérhetõségeken
várják a kerületi lakosok javas-
latait és észrevételeit is. 

Polgárõr Egyesület: hol érdeklõdhetnek
a belépni szándékozók?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Kulturális Örökség Napjain a kiállítóhelyek
mellett több olyan intézményben is fogadnak
látogatókat, melyek a hétköznapokon zárva
tartanak a nagyközönség elõtt.

MMAAVVIIRR ZZrrtt.. IIrrooddaahháázz
(Budapest, Anikó utca 4.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19.,
szombat: 10-17 óra, illetve 2009. szeptember
20., vasárnap: 10-17 óra.
Programok: diszpécser szimulátor bemutatása.
Idõtartama: 1 óra. * A gödi alállomás bemutatá-
sa, melyhez szükséges elõzetes bejelentkezés.
Idõtartama: 2-2,5 óra. (További információ:
www.mavir.hu)

Budapesti Mûszaki Fõiskola
(Budapest, Bécsi út 96/b.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19.,
szombat: 9-14 óra. Programok: a fõiskola 130
éves történetét bemutató kiállítás. * A Budapes-
ti Mûszaki Fõiskola új épületének megismerése
bevezetõ elõadás után, melyet a tervezõ, Bérces
László építész tart. A séta indulási ideje: szep-
tember 19-én 10 órakor. Tervezett idõtartam:
1,5 óra. (További információ: www.bmf.hu)

Országos Atomenergia Hivatal
(Budapest, Fényes Adolf utca 4.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19., szom-
bat: 14-16 óra. Program: vezetett séták 14, 15 és
16 órakor indulnak kísérõvel. A csoportok vetített
elõadást hallgatnak meg az OAH tevékenységérõl
és a magyar nukleárisbaleset-elhárítási rendszer-
rõl, majd a Nukleárisbaleset-elhárítási Központ-
ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhet-
nek meg a központ tevékenységével. Idõtartama:
1,5 óra. (További információ: www.oah.hu)

Óbudai Múzeum
(Budapest, Fõ tér 1., Zichy-kastély)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19.,
szombat: 14-20 óra, illetve 2009. szeptember
20., vasárnap: 14-20 óra.
Programok: a „105 éves a mozi Óbudán” címû
idõszaki kiállítás megtekintése. * ...gyerünk a
moziba be! - gyermekprogram, múzeumpeda-
gógia. A gyerekek (8 éves kortól) 4-5 fõs csapa-
tokban, játékos feladatokon keresztül fedezik
fel a letûnt idõk mozijainak világát, a „105 éves
a mozi Óbudán” címû idõszaki kiállításon. *
Utazzunk vissza a múltba, és játsszunk együtt
Óbuda Edével! A rendezvény helye: Óbudai
Múzeum. A rendezvény idõpontja: 2009. szep-
tember 19-én 15.30 órakor. * Középkori séta
Óbudán - az egykori királyi központ, késõbb ki-
rálynéi város jelentõsebb helyszíneinek megte-
kintése (Szent Péter és Pál, valamint Szûz Má-
ria templomok, az óbudai egyetem, a ferences
kolostor és templom, a királynéi vár, a klarissza
templom és kolostor, a középkori piactér és a
Margit-kápolna). A séta indulási ideje: 2009.
szeptember 20-án, vasárnap 15 óra. A séta indu-
lási helye: Óbudai Múzeum. (További informá-
ció: www.obudaimuzeum.hu)

Textilmúzeum
(Budapest, Lajos utca 138.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19.,
szombat: 9-18 óra, illetve 2009. szeptember
20., vasárnap: 10-18 óra.
Programok: a XIX. századi településképet õr-
zõ hajdanvolt barokk mûemléképületek érté-
keinek bemutatása. * A Textilmúzeum mûem-
léképületeinek bemutatása, ingyenes tárlatve-
zetés az állandó és idõszaki kiállításokon fo-
lyamatosan (alkalmanként kb. 1,5 óra). * Idõ-
szaki kiállítások megtekintése: Tûvel festett
szentképek - válogatás textilgyûjtemények
szakrális tárgyú kézimunkáiból; Varrás éve:
„Lánc, lánc, eszterlánc...” - Tóth György ma-
gángyûjteménye. * A nyitva tartás ideje alatt -
igény szerinti idõpontokban - Bacsek István
takácsmester bemutatja a mûködõ selyemszö-
võszéket. * Textilipar-történeti séta Óbudán -
a séta részletes leírása a 21. oldalon. A séta
indulási ideje: szeptember 19-én 9 órakor. A
séta indulási helye: Textilmúzeum elõl (Lajos
utca 138.). Tervezett idõtartam: 2,5-3 óra. *
Haydn koncert - az Albert Schweitzer Kama-
razenekar Haydn mûveket ad elõ. Karnagy:
Kenessey László. Helyszín: Textilmúzeum. A
rendezvény idõpontja: 2009. szeptember 19-
én, szombaton 11 óra. * Kézmûves foglalko-
zások - tematikus múzeumpedagógiai foglal-
kozások gyermekeknek, szüleiknek és nagy-
szüleiknek. A nyitva tartás ideje alatt (az érke-
zõk számától és korosztályától függõ idõpont-
okban) babakészítés, origami és „Mózes-ko-
sár” fonás Ék Erzsébet és Velledits Dorottya
vezetésével. Helyszín: Textilmúzeum, mind-
két nap. (További információ:
textilmuzeum.hu)

A Budapest Galéria Kiállítóháza
(Budapest, Lajos utca 158.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19.,
szombat: 10-18 óra, illetve 2009. szeptember
20., vasárnap: 10-18 óra.
Programok: a kiállítóház a XVI. századi, rész-
ben emeletes, gótikus épületében és romantikus
pincéjében várja a kortárs mûvészet iránt ér-
deklõdõket. Jelenleg Fischer Judit Tawaii és
Mécs Miklós (SZ.A.F) kiállításai láthatók. (To-
vábbi információ: www.budapestgaleria.hu)

Varga Imre Gyûjtemény
(Budapest, Laktanya utca 7.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19.,
szombat: 10-18 óra, illetve 2009. szeptember
20., vasárnap: 10-18 óra. (További információ:
www.budapestgaleria.hu)

Boldog Özséb Templom
(Budapest, Lékai bíboros tér 8.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 20., va-
sárnap: 12-13 óra. Program: egy 1600 évvel ez-
elõtti rítusú szentmise. (További információ:
www.boldogozseb.hu)

Budapesti Hare Krisna Templom
és Kulturális Központ
(Budapest, Lehel utca 15-17.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19.,
szombat: 9-20 óra, illetve 2009. szeptember
20., vasárnap: 9-20 óra. Programok: a fõbejá-
ratnál található recepciótól - a nyitva tartás kez-
detétõl számolva - félóránként indul vendégve-
zetés. Lehetõség van az indiai konyha remekei-
nek megkóstolására is. (További információ:
haribol.hu)

Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat 

(Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17.)
Régészeti elõadások, szeptember 19-én: 14 óra-
kor Miklósity Szõke Mátyás: Biatorbágyi római
villa feltárása. * 15 órakor Mészáros Orsolya:
Kutatások a középkori Vác területén. * 16 óra-
kor Rácz Miklós: Kutatások a sólyi református
templomban.
Elõadások szeptember 20-án: 14 órakor Olosz
Emese statikus, Erdélyi Erika építész: Körösi
Csoma Sándor zanglai szobájának helyreállítá-
sa. * 15 órakor Jelen János elnök, Angkor Ala-
pítvány: „Középkori várost alapítunk Kambo-
dzsában” - beszámoló az Angkor Alapítvány
Dzsaja-Khoker Projektben végzett munkájáról.
* 16 órakor Kiss Csaba Kálmán régész: Régé-
szeti kutatások Tölebiben (az ELTE és KÖSZ
közös kazahsztáni kutatásai).

Aquincumi Múzeum 
és régészeti park
(Budapest, Szentendrei út 135.)

A megnyitás ideje: 2009. szeptember 19.,
szombat: 9-18 óra, illetve 2009. szeptember
20., vasárnap: 9-18 óra. Programok: mindkét
napon 10 és 13 órakor vezetés a régészeti park-
ban. * Folyamatos kézmûves és restaurátor be-
mutatók lesznek a kiállítási csarnok bejárata
elõtti részen, mindkét napon 10-17 óráig. * Vá-
mos Péter régész elõadása mindkét napon 15
órakor a kiállítási csarnokban. Téma: szeptem-
ber 19-én - „Távolsági kereskedelem Aquin-
cumban”; szeptember 20-án - „Fazekasság
Aquincumban”. (További információ:
www.aquincum.hu)
(A Kulturális Örökség Napjaival kapcsolatos
információk megtalálhatók a www.orokseg-
napok.hu honlapon.)

A III. kerületben megnyíló épületek, 
kiállítások és programok szeptember 19-én és 20-án
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2009/17. szám20
Kultúra

Szeptembertõl nem csak a
diákoknak indul új tanév, a
kulturális intézmények is új-
ra szélesre tárják kapuikat a
lakosság elõtt. Lõrincz Edi-
nát, az Óbudai Kulturális
Központ ügyvezetõ-igazga-
tóját arról kérdeztük, mivel
készültek az új szezonra.

- Szerencsések va-
gyunk, mert cseppet sem
általános, hogy a mai gaz-
dasági helyzetben támo-
gatást élvez a kultúra.
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata viszont
ezekben a nehéz idõkben
is megtesz mindent azért,
hogy a szellemi és kultu-
rális értékek eljussanak a
kerület polgáraihoz. En-
nek a támogatásnak kö-
szönhetõen tudunk ingye-
nes rendezvényekkel ked-
veskedni a lakosságnak,
illetve úgy alakítani a be-
lépõk árát, hogy a szeré-
nyebb anyagi háttérrel
rendelkezõknek se jelent-
sen túl nagy terhet a rész-
vétel a fizetõs programo-
kon - hangsúlyozta. 

- Mindhárom házunk-
ban tartalmas, izgalmas
programokkal várjuk a lá-
togatókat az új évad kez-
detén. Megõriztünk min-
dent, ami érték, sõt, igye-
keztünk még változato-
sabbá tenni a kínálatot.

Az Óbudai Kulturális
Központ évadnyitóján
ízelítõt adunk a mûsorok-
ból, és bemutatkoznak
tanfolyamaink is. Folyta-
tódnak a Családi vasárna-
pok, melyeken elsõsorban
az óvodás és kisiskolás
gyerekek szórakoztatása a
cél. Bábelõadások, kéz-
mûves és táncházi progra-
mok színesítik az együtt
töltött idõt. Folytatjuk
nyugdíjas bérletsoroza-
tunkat, és szombatonként
házhoz jön a színház, hi-
szen az új Óbudai Teát-
rum elõadásai a szórakoz-
tatás mellett a közönség
kényelmét is szolgálják. A
születésnapját ünneplõ
Huzella Péter kicsiknek
és felnõtteknek is készül
egy-egy koncerttel. A San

Marco Galéria idén is a
festészet napján nyit a T-
Art Alapítvány tárlatával,
a Mûvészetbarát Klub is
színes programmal várja
az érdeklõdõket, a táncol-
ni vágyókat pedig a Sirtos
görög táncház és a Casa-
blanca Táncláz.

Az Óbudai Kulturális
Központ Békásmegyeri
Közösségi Házában a je-
les napokhoz, tájegységek-
hez kapcsolódó sorozat
idén az Árpád ünneppel
kezdõdik. A környezet- és
állatvédelemmel kapcsola-
tos rendezvények pedig a
nemzetközi macskakiállí-
tással veszik kezdetüket. A
délelõttöket továbbra is az
aprónépnek szánjuk, nekik
szól a Meseszínház bérlet,
és vasárnap találkozhatnak
Micimackóval is. Ettõl az
évadtól Békásmegyeren is
elindítjuk népszerû nyug-
díjas színházi bérletsoro-
zatunkat, folytatódik a Bé-
kás Blues, az Ice Cream
Club, és a kerületi alkotó-
kat bemutató irodalmi tea-
délután is.

Az Óbudai Kulturális
Központ Csillaghegyi
Közösségi Háza is új
programokkal készül, eb-
bõl már az évadnyitón
kaphatnak ízelítõt. To-
vábbra is nagy hangsúlyt
fektetünk a gyermek és
családi programokra, de
nyitunk a felnõtt látogatók
felé is, akiket elsõként al-
ternatív egészségnappal,
biopiaccal várunk. Csil-
laghegy lokálpatriotizmu-
sa remek lehetõség arra,
hogy az újonnan érkezõk-
kel is megismertessék a
hely történetét, szokásait,
a közösségi lét értékeit. 

Az Óbudai Kulturális
Központ házaiban a hét
minden napján találnak el-
foglaltságot a tanulni, szó-
rakozni vágyók színes
programjainkon és széles
tanfolyamkínálatunkban.
Jöjjenek, és érezzék ott-
hon magukat a programo-
kon, klubokban, tanfo-
lyamokon! Használják ki
a lehetõséget, hogy ná-
lunk nemcsak egymással
tarthatják a kapcsolatot,
hanem internet kávézóink
jóvoltából, az egész világ-
gal! - zárta nyilatkozatát
Lõrincz Edina.

A kultúra és a lakosság szolgálatában

Változatos kínálattal indul az új szezon
Az Óbudai Gondozási Köz-
pont idén szeptemberben
ismét mûvészeti fesztivált
rendez a kerületben élõ
idõs embereknek.

V árják a III. kerület-
ben élõ nyugdíja-

sok jelentkezését, akik
mûvészeti produkció-
jukkal vagy alkotásuk-
kal (például vers, próza,
ének, tánc, kézmûves al-
kotások, stb.) szívesen
bemutatkoznának a kö-
zönség elõtt. 

Nevezési határidõ:
2009. szeptember 10.

Az írásban benyújtott
nevezéseknek tartalmaz-
niuk kell: a jelentkezõ
nevét, címét, telefonszá-
mát; milyen produkció-
val lép fel; a mû címét és
szerzõjét; zenei produk-
ció esetén szükség sze-
rint kottát a zongora kí-
sérethez; kézmûves alko-
tásoknál a kiállítandó
mûvek (maximum 3) da-
rabszámát, méretét.

A nevezés helye: Óbu-
dai Gondozási Központ,
1036 Budapest, Kiskoro-
na utca 3. Hétfõtõl pén-
tekig 9-tõl 14 óráig.

Mûvészeti fesztivál
idõseknek

„My Sky, My Sixties” cím-
mel nyílt kiállítás Révész
László László alkotásaiból a
Kiscelli Múzeum templom-
terében augusztus 6-án. 

E z a tárlat egy hatva-
nas évekbeli levele-

zés feldolgozása. A férj
kézzel írt leveleire az
asszony minden alka-
lommal írógéppel vála-
szolt. A férfi, egy gé-
pészmérnök viszonylag
messzire, elsõsorban a
Közel-Keletre utazott. A
nõ - akkoriban gyors- és
gépíró - meglehetõsen
részletesen számolt be
az itthoni eseményekrõl.
Ezek a levelek a messzi
és a közeli, az ismert és
az ismeretlen, a kapko-
dás és a nyugodtság be-
számolói. Akkor, abban
a pillanatban már lehet-
séges volt egy
viszonylag di-
rekt (idõben
rövid) kom-
m u n i k á c i ó ,
akár ilyen tá-
v o l s á g b a n ,
földrészek kö-
zött is. Ez a
kommuniká-
ció mára sok-
kal gyorsabbá
vált, és emiatt
nehezen tud-
juk elképzelni
az akkori éle-
tet. Abban az

idõszakban láthatóvá
váltak a mostani „infor-
mációs” szokások gyö-
kerei, de mára a régi le-
velezési sémák, elbeszé-
lések elhasználódtak. A
levelek részben szállo-
dai levélpapírokon, fé-
lig transzparensként ke-
rültek hozzám. Engem
ez a pillanat foglalkoz-
tat, amivel szerintem a
jelen, a mostani családi

modellel, vásárlási szo-
kásaival vagy a kom-
munikációs sémáival -
legalábbis képi értelem-
ben - csak az akkori pil-
lanatokat felidézve vál-
hat érthetõvé. R. L.

(A tárlat szeptember 6-ig
látható. Cím: Kiscelli utca
108. Telefonszám: 388-
7817; e-mail: fovarosi-
keptera@mail.btm.hu;
honlap: www.btmfk.iif.hu) 

Egy házaspár levelezése - képeken
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Emberábrázolások
festményeken

A Zsidó Nyári Fesztivál
keretében Naszódi Zsu-
zsa festõmûvész alko-
tásaiból nyílt tárlat
szeptember 1-jén a
Symbol Art Galériában.
A kiállítást Török Fe-
renc filmrendezõ nyitot-
ta meg. A festmények
szeptember 8-ig, min-
dennap 12-tõl 19 óráig
tekinthetõk meg. (Tá-
mogató: Töreki Mûvész-
telep. A Symbol Art Ga-
léria címe: Bécsi út 56.
Bõvebb információ a 06-
30- 394-0880-as tele-
fonszámon. www.sym-
bolbudapest.hu) 

Emlékmise
A külsõ Bécsi úti Filoxé-
ra kápolnában emlék-
misét tartanak szep-
tember 6-án 16 órai
kezdettel. (Megközelít-
hetõ a 218-as autó-
busszal, a sorompónál
/volt orosz laktanya/ kell
leszállni.)

Álmom a Csönd
Fenti címmel megjelent
kötetét mutatja be
Kaiser László, a Hun-
garovox Kiadó ügyveze-
tõ-igazgatója a Kéhli
Vendéglõ Krúdy Sza-
lonjában szeptember
11-én 17 órától. A szer-
zõvel a mûrõl és a ki-
adó életérõl Király Lajos
és Zászlós Levente be-
szélget. (Cím: Mókus
utca 22.)

Blues legendák 
Felkai Miklós és az Ice
Cream Blues Band ad
koncertet szeptember
25-én 20 órai kezdettel
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. A reperto-
ár Cream, Eric Clapton,
John Mayall, Gary
Moore és Jimi Hendrix
blues számaiból áll.
(Belépõdíj: 1500 forint.
Cím: Csobánka tér 5.) 

Értékeink (újra)felfedezését
a nagy múltú, ám napjaink-
ban teljesen eltûnõ óbudai
textilipar még látható emlé-
keinek megtekintésével és a
már nem láthatóak felidézé-
sével folytatjuk.

Ajó földrajzi adottsá-
goknak köszönhetõ-

en már a rómaiak idején is
mûködött posztókészítõ
collegium szûkebb ha-
zánkban, a török hódoltság
idejébõl pedig szép számú
varga céhrõl tudunk. A ma
látható textilipari emlékek
gyökerei Mária Terézia
uralkodásának utolsó évei-
re nyúlnak vissza, amikor
az 1770-es évek elején
megkísérelték a selyem-
hernyó-tenyésztés megho-
nosítását a mezõvárosban -
kevés sikerrel. Ekkor a
Zichy-kastély melléképü-
leteiben két bécsi selyem-
szövõ manufaktúra telepe-
dett meg, ugyanekkor a
Föld utca - Zápor utca sa-
rok környékén selyem-
festõde is létesült. II. József
császár felvilágosult, ipar-
pártoló tevékenysége ré-
szeként 1781 tavaszán se-
lyemfonó, azaz filatórium
(filamentum = szál) létesí-
tését határozta el, a jó
adottságú Duna-közeli te-
rületen, melyet 1782-83
során hihetetlenül rövid
idõ alatt fel is építtetett.
Sajnos a gyorsaság a terve-
zés és kivitelezés hibáit
okozta, így az évtized vé-
gére az amúgy világszín-
vonalú gyár már csõdbe is
jutott. Miután a speciális
kialakítású épületet nem
tudták más célra használni,
fél évszázad után össze-
dõlt. Emlékét a Filatorigát

elnevezés õrzi. Ugyanak-
kor a kiegészítõ beruházás-
ként felépült Selyemgom-
bolyító az 1830-as évekig
mûködött, különleges,
ovális épülete a mai napig
áll, védett mûemlék.

A XIX. század hetvenes
éveiben a zsidó kereskedõ-
réteg indít vállalkozásokat

Óbudán: Koppel J. újlaki
posztóüzemét helyezi át
Óbudára, Kánitz Löbl pa-
mutnyomó-üzemet létesí-
tett. Hozzájuk hasonlóan
sok iparos és kereskedõ
próbálta megalapozni jö-
võjét Óbudán a textilipar-
ral, nem utolsósorban
azért, mert Budán nem tûr-
ték meg ekkor a kálvinistá-
kat és a zsidókat. A kincs-
tárnak és Óbudának vi-
szont nagy haszna szárma-
zott e családoktól. A legsi-
keresebb Goldberger Sá-
muel Ferenc volt, aki
1784-ben megalapította a
Lajos utca 138. alatt azt a
kékfestõ manufaktúrát,
melybõl gõzgépek munká-
ba állításával 1856-ban a

híres Goldberger Textil-
gyár is létrejött. A több ge-
neráció alatt elért fejlõdés
után a II. világháború nem
kímélte meg a gyárépüle-
teket, melyeket ki is fosz-
tottak, majd 1948 tavaszán
államosítottak. Aszocializ-
mus évei alatt az újjáépített
és új technológiával felsze-

relt gyár egy utolsó virág-
zást ért meg, majd a rend-
szerváltozással elveszítve
a felvevõpiacának túlnyo-
mó részét, több mint 200
éves mûködés után 1992-
ben számolták fel.

Sétánk az egykori
Goldberger manufaktúra
helyén megalapított Tex-
tilmúzeumnál indul. Házi-
gazdánk Vajk Éva, a mú-
zeum igazgatója vezet
bennünket körbe és beszél
a Goldberger gyár és a
textilipar múltjáról. Az ér-
deklõdõk számára Bacsek
István takácsmester be-
mutatja a mûködõ selyem-
szövõszéket is.

Ezután Spitzer Gerzson
1863-ban létrehozott kar-
tonnyomó gyárának épüle-
tét tekintjük meg, melynek
történetével, és a késõbbi-
ekben még számos óbudai
textilipar-történeti érdekes-
séggel Papp Tímea, a Bu-
dapesti Városvédõ Egye-
sület III. kerületi szerveze-
tének alapító tagja ismertet
meg bennünket. Innen
HÉV-re szállva a Filato-

rigátig utazunk, majd meg-
nézzük a Harisnyagyár
magas színvonalú tégla-
építészetet képviselõ ipari
épületeit, mely az óbudai
szálfeldolgozó üzemek
egyik utolsó és igen szép
emléke.

Végül néhányszáz méte-
res sétával a már korábban
említett Selyemgombolyí-
tó megbújó, bájos épületét
keressük fel, ahol megtud-
juk, mi minden történt falai
között napjainkig.

Aprogramot Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
ta és a Budapesti Városvé-
dõ Egyesület III. kerületi
csoportja közösen szervezi
a Kulturális Örökség Nap-
jai rendezvénysorozata ré-
szeként. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk.

Találkozó: 2009. szep-
tember 19-én (szomba-
ton) 9 órakor, a Lajos utca
138. alatt található Textil-
múzeum elõtt. A program
körülbelül délig tart.

(Felhasznált irodalom:
Óbuda évszázadai.)

A programmal kapcso-
latos további kérdéseket te-
lefonon a 437-8583-as te-
lefonszámon, vagy a som-
loi.viktoria@obuda.hu e-
mail címen lehet feltenni.

Az összeállítást készí-
tette: Papp Tímea 

és Somlói Viktória

Felfedezõ utak a III. kerületben 
- avagy ismerjük meg értékeinket! -

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány Kuratóriuma keres
és köszönettel fogad Óbuda múltjával kapcsolatos min-
den szellemi, írásos, vagy tárgyi anyagot. Az újjáalakult
és újjáépített Óbudai Múzeumban mód nyílhat a
beküldött és igényes relikviák bemutatására, fel-
használására, Óbuda múltjának minél szélesebb körû
megismertetése érdekében. A beküldött anyagokat a
kuratórium elõre is köszöni, és anyagilag is támogat-
hatja. (Cím: 1033 Bp., Fõ tér 1.)

Textilipari emlékek Óbudán

Relikviák Óbuda múltjáról

A Selyemgombolyító épülete egykor. (Forrás: KÖH Fotótár)
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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,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
�Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
�TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
�„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 kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.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.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01

� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

�Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid

határidõvel, Jakab József villanyszerelõ mes-
tertõl. Tel.: 06(30)940-6162
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás,
szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, villany-
szerelés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-4525
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
�Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
�Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
�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
�Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást ingyenes takarítással, parketta lera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusí-
tása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-
1389
�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
�Munkavédelmi, tûzvédelmi szabályzatok,
kockázatértékelést valamint érintésvédelmi,
szabványossági felülvizsgálatot végzünk.
Nap-né Bt. 06(30)222-4349; 06(30)922-6452
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Ablakszigetelés! Ajtók-ablakok utólagos
szigetelése szilikongumival, garanciával, 15-
20 % költségmegtakarítás. Tel.: 06(20)494-
3657
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� 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
� Rácsosajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
�Kõmûves, burkoló munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Vízszerelés-gyorsszolgálat! Dugulás-
elhárítás, csõtörések, mûszeres keresése, javí-
tása, 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, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-

szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

�Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás kö-
röm kezelése. Mediterrán szalon, Szentendrei
út 8., a Raktár u.-i buszmegállónál. Bejelent-
kezés: 06(30)307-5818
�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: 06(20)773-7565.
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. 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
�Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� 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.
�Allergológia, homeopátia, fülakupunktúra.
Dr. Bor Márta magánrendelése. III. ker. Ta-
vasz u. 7.  Bejelentkezés: 06(20)481-4646
�Végleg leszoktatja a Vadkerty Antinikotin
terápia a dohányzásról 26 perc alatt biorezo-
nanciás terápiával 7000 Ft-ért (egy alkalom
elég), a Vörösvári úti és a békási SZTK ren-
delõkben bejelentkezéssel: 06(70)271-9867

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallay-
autosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)959-0134
�ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Toron-
tói Egyetem képesítésével és gyakorló tol-
mácsként, a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig
bármilyen igény szerint, az Árpád hídi metró-
megállóhoz közel. Tel.: 06 (20)482-2270,
320-1825

� Angol és német nyelvtanítás, korrepetálás
diplomás tanárnõnél. Tel.: 06(20)489-0502
� Gyermek-ifjúsági tánctanfolyam indul
szeptember 13-tól vasárnap délelõttönként,
Budai táncklubban. Tel.: 06(20)213-0604
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Német nyelvtanítás, nyelvvizsgára felké-
szítés, üzleti nyelv is Római lakótelepen.  An-
gol alapfokon ugyanitt. Tel.: 06(20)285-0713
� Játékos, komplex, tanulást segítõ tanoda
indul az 5-12 éves korosztály számára. Tel.:
06(20)995-0595, 06(30)568-3016
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angoltanítás, nyelvvizsga elõkészítés
(BME nyelvvizsgáztató) (üzleti és pénzügyi
is) 5 éves angliai tartózkodás, Cambridge
Proficiency Exam vizsga, sok éves szakmai
tapasztalat. Tel.: 06(30)232-2531
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Franciatanítás a Rómain. Nyelvvizsgára
felkészítés. Gyermekfelügyelet angol, francia
nyelvtanítással. Tel.: 06(70)342-2538
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Német, angol, matematika oktatás a III.
kerületben. Érd.: 06(30)259-4809
� Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a bel-
városban. Indulás a 2009. szeptember 21-vel
kezdõdõ héten. www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu, 06(30)900-0400,
209-5243

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Óbudai önkormányzati, 30 nm-es össz-
komfortos, tégla építésû, konvektoros laká-
som öröklakásra cserélném, ráfizetek. Tel.:
06(20)515-2919
� Belsõ-Óbudán, nem lakótelepi, 4 emeletes
panelház, 3. emeletén, 4 szobás lakás, tulaj-
donostól eladó. Irányár: 19,5 MFt. Tel.:
06(70)210-8047
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó panellakásokat,
téglalakásokat kersünk. Érdeklõdõk vannak.
Tel.: 06(70)521-0342
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó csa-
ládi ház. Irányár: 38,8 MFt. Tel.: 06(30)393-
0066
� Tápiógyörgyén 760 nm-es telken 60 nm-
es, kétszobás, összkomfortos, garázsos csalá-
di házam óbudai öröklakásra cserélném. Tel.:
06(20)515-2919
� Iroda olcsón kiadó a Flórián tértõl 300 m-
re, fõútvonalon. Kisméretû, kiváló közleke-
dés, ingyenes parkolás. Tel.: 06(20)943-9619
� III. kerületi Zápor utcában, 2. emeleti, 49
nm, 2 szoba+gardróbszobás, loggiás panella-
kás tulajdonostól eladó. Irányár: 8.400.000
Ft. Tel.: 06(20)945-7099
� III. kerület, Szõlõ utcában, téglaház I.

� 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

� Angol magánórák, a Rómain felnõt-
teknek, gyerekeknek, délelõtt és délután,
nyelvvizsgára felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855

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

� Fizika-kémia, matematika-magyarta-
nárok korrepetálnak, érettségi, középisko-
lai elõkészítõt tartanak minden délután és
szombat délelõtt Óbudán, a Vörösvári
úton általános és középiskolásoknak. Tel.:
06(20)946-2027

Oktatás

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés tel.: 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, Fájda-
lom Ambulancia. Bp., 1033 Tavasz u. 7.
Dr. Polgár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-
0115

Egészség

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

�Kerti munkákra, szakértelemmel, refe-
renciával, ajánlkozik nyugdíjas a III. kerü-
letben elérhetõségek: 06(20)384-7397,e-
mail: kilibob@freemail.hu

� 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%!!!

�Duguláselhárítás, géppel falbontás nél-
kül, háztartási és közmû méretekben. 0-24
hétvégén is garanciával. Tel.: 321-31-74;
06-70-246-57-53

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 321-31-74; 06-20-
342-55-56

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

Szolgáltatás
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emeletén, 49 nm,  erkélyes, parkra panorá-
más, gázkonvektoros, másfél szobás, örökla-
kás, költözhetõen 14,9 MFt-ért eladó. Tel.:
275-3962
� Óbuda lakókertben eladó 65 nm, nappali-
amerikai konyha+2 hálós lakás 200 nm saját
kerttel, 2 kocsibeállóval, sok extrával. Iár:
36,9 MFt. Tel.: 06(20)466-7923

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

� Bérbeadó, Békásmegyeren, 51 nm-es,
1+2 félszobás, erkélyes lakás, tárolóval, ga-
rázzsal, új 10 lakásos társasházban, hosszú
távra. Nappal: 311-4791, este 7-tõl: 242-0342
� A Szentendrei út 34. sz. társasház föld-
szintjén kiadó egy 27 nm-es bérlemény - fod-
rászüzlet, kozmetika, iroda stb. célra - szociá-
lis helyiségekkel. Érdeklõdni lehet a 250-
1460 telefonszámon
� Kiadó ház Csillaghegyen. Háromszintes,
szintenként 56 m2. Ár: 150 eFt/hó  Tel:
06(30)964-5331. E-mail: lilapont@t-
online.hu
� Meggyfa utcában garzonlakás kiadó,
45.000 Ft+rezsi, 2 havi kaució. Tel.:
06(30)610-6057
� Kiadó egy berendezett, szép, tiszta, gar-

zonlakás a Bogdáni úton. 60.000 Ft+rezsi+2hó
kaució szükséges. Tel.: 06(30)407-2864

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; 06-20-575-74-35 
� Kft. felvesz nyugdíjas könyvkötõt vagy
bõrdíszmûvest. Tel.: 250-4970
� Idõs betegápolást, gondozási munkát vál-
lal megbízható, több éves gyakorlattal rendel-
kezõ, középkorú nõ, szükség szerint éjszakai
ügyelettel. Referenciával rendelkezem. Tel.:
06(30)213-4076

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Törtarany 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig vásárol-
juk. Tekintse meg a Google-ben a Lui’s galé-
riát. E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen
fel a II. ker Margit krt. 51-53-ban. Lui’s Galé-
ria Tel.: 316-36-51

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

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, csillárt, szobrot, porcelánokat, könyve-
ket, varrógépet, írógépet, zongorát, hagyaté-
kot díjtalan kiszállással. Tel.: 06(70)651-1910
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123
� 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
� Neves és ismeretlen festményeket, rajzo-
kat, akvarelleket, képkereteket, festõi hagya-
tékot vásárolok! Nagy Ernõ. Tel.: 325-6881,
06(20)965-9048
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is,
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938

� A III. kerület Búvár u. 1-3. sz. épület
földszintjén, utcára nyíló portálüveges, szoci-

ális helységekkel rendelkezõ 25 nm-es bérle-
mény kiadó irodának, üzletnek. Tel.: 250-
1460
� Üzlethelyiség bérbeadó, III. ker. Szentend-
rei út 22. Bejárat a Kerék utcai oldalon, 25 nm.
Érdeklõdni du. 14-tõl 18 óráig. Tel.: 388-4726
� Kiadó a Szentendrei úton, Csillaghegyen,
50 nm-es  üzlet, 34 nm-es raktár, saját parko-
lóval, kiváló reklámlehetõséggel. Tel.:
06(30)973-8206

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dip.munkákat, költségve-
téseket, kéziratokat számítógépen írok. Tel.:
06(30)481-7821
� Adótanácsadói-könyvelõi iroda, 1991. évi

alapítású szakképzett, gyakorlott munkatár-
sakkal ajánlja kapacitását, vagy csak informá-
lis beszélgetést. Adórend Kft. 1033 Kaszás-
dûlõ u. 3. fszt. Tel.: 436-9340
� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06(20)956-4084
� Iskolabusz! Személyszállítás óvodások,
iskolások részére, biztonsági övvel felszerelt
24-28 fõs autóbusszal, Óbuda területén ingye-
nes kiállással. Tel.: 06(20)924-3883, 243-
6820. E-mail: gyuszili1@t-online.hu

� Találja meg társát, szabadidõpartnerét
Budapest legsikeresebb társközvetítõ irodájá-
ban! Etelka. Tel.: 269-4589

Társkeresõ
Egyéb

Üzlet

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

Állás

� Berend utcában kétszobás lakás, zárt
parkolóval, bútorozva kiadó. Tel.:
06(70)234-1827

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Kiadó

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

�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

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

A japán PENTEL írószergyártó cég immáron 40. alkalommal hir-

dette meg Nemzetközi Gyermekrajz Pályázatát. Évente több tíz-

ezer munkát küldenek el a gyerekek és tanáraik Japánba a világ

minden tájáról. A magyar fiatalok kimagaslóan jól szerepelnek

ezen a megmérettetésen, évente 70-80 díjat sikerül elhozniuk.

Várják olyan további iskolák, óvodák és szakkörök jelentkezését,

akik szívesen részt vennének a pályázaton.

Jelentkezési lap és bõvebb felvilágosítás a PENTEL cég magyar-

országi képviseletén: TIARA Kft., 1038 Budapest, Szentendrei út

278/a. (a HÉV csillaghegyi megállójánál). Tel: 240-9348; 436-

9458. Fax: 240-9347, e-mail: tiarapen@mail.datanet.hu 

A rajzok leadási határideje: 2009. október 15.

A helyezettek értesítés után a Békásmegyeri Közösségi Házban,

írószer kiállítással egybekötött ünnepélyes díjkiosztón kapják

meg megérdemelt díjaikat.

PENTEL Nemzetközi Gyermekrajz Pályázat
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Környezetünk

A nagy nyári hõség szeptember elején enyül,
az idõ is csapadékosabb lesz. Elkezdõdik az
iskola, megnövekszik a forgalom, a szabadsá-
golások véget érnek. Menthetetlenül bekö-
szönt az õszre jellemzõ elmúlás-érzés. A ter-
mészet bõ gyümölcsáldással, enyhe alkonya-
tokkal és a szeptember végén fellángoló vén-
asszonyok nyarával teszi kellemesebbé a nyár
búcsúztatását. Kertünkben is szaporodnak a
tennivalók, elkezdhetünk felkészülni a követ-
kezõ év tavaszára, és megalapozzuk a nyári vi-
rágzást, terméséréseket.

Gereblyézzük össze és semmisítsük meg a
már lehullott lombot a gyümölcs- és dísz-

fák, díszcserjék alól is (égetéssel, vagy mélyeb-
ben a talajba forgatva). A jövõ évi növényvédel-
met könnyítjük meg így, ha lehetetlenné tesszük
a gombabetegségek, kórokozók áttelelését az
avarban. A fenyõfélék, örökzöldek augusztus vé-
gén elkezdett ültetését, átültetését még folytathat-
juk szeptember elején. Az idõjárás még a pázsit-
készítésre is alkalmas lehet. A gyepet és az örök-
zöldeket egész hónapban gondosan öntözzük.

Távolítsuk el a virágágyból a hervadt egynyári
virágokat, ha nem akarunk róluk magot szedni. A
fagyokig díszítõ egynyáriakat gondozzuk tovább,
és készítsük elõ a takaróanyagot az éjszakai fa-
gyok ellen. A díszmák, a szarkaláb és a körömvi-
rág nem érzékenyek a téli hidegre. Magjukat
szeptember második felében szabadföldbe vet-
hetjük, így hamarabb virágoznak.

A korán virágzó hagymás növények a hónap
közepéig kerüljenek földbe, és ebben az idõben
ültessük át a legkésõbb elvirágzott liliomokat is.
A nárcisz-, jácint- és tulipánhagymák ültetése
ugyancsak szeptemberben esedékes. A virág-
hagymák általában október közepéig ültethetõk.
Csak jó kerti földbe ültessük õket, mert nem ked-
velik a frissen trágyázott földet. Elviselik a szél-
sõségektõl mentes kötöttebb vagy könnyebb ta-
lajt is. A jácint- és nárciszhagymákat 10-15 centi-
méterre, a tulipán hagymáit 10 centiméter mélyre
ültessük. Szeptember végén jácintot, tulipánt,
krókuszt és más hagymás virágot csoportosan el-
helyezve, nagyobb cserépbe is ültethetünk. A nár-
ciszt és tulipánt, valamint a krókuszt és jácintot
lehet vegyesen hajtatni. Ültetés után a hagymák,

gumók 1/3-ad része álljon ki a földbõl. A cserepe-
ket legalább két hónapig 8-10 Celsius-fokon kell
tartani, hogy a hagymák meggyökeresedjenek,
ezalatt csak keveset öntözzük õket.

A hónap elején szedjük fel a gladiólusz gu-
móit, tisztítsuk meg a földtõl, és válasszuk le
róluk a kis gumókezdeményeket. Az egészsé-
ges szárakat vágjuk 10 centiméteresre, és tárol-
juk száraz, szellõs helyen. Pár héttel késõbb a
felszedett, visszahúzott gladióluszhagymák kö-
zül válogassuk ki a sérült, megrágott, fertõzött
darabokat. Tároljuk az egészségeseket 6-8 °C
Celsius-fokos hõmérsékletû helyen, ez kedve-
zõtlen a kórokozók számára.

Az évelõk ültetését, szaporítását az elsõ hetek-
ben folytathatjuk. Ha megerõsödtek a hobbiház-
ban magról vetett évelõ növények palántái, kiül-

tethetjük állandó helyükre. Ne bolygassuk az ér-
zékeny, és a korán, tél végén virágzó évelõket
(például szellõrózsa - Anemone japonica), ezek-
nek az ültetési ideje ugyanis tavasszal van, virág-
zás után. Ha az évelõk tõosztása, és különösen a
nagyobb felületek gyepesítése elõtt négyzetméte-
renként 2-3 drótférget vagy cserebogárpajort talá-
lunk, a talajelõkészítés során fertõtlenítsünk is.

A hónap második felében a hirtelen lehûlés el-
len védeni kell a krizantémot és a dáliát is. A sza-
badon nevelt krizantémot bimbózzuk, majd cse-
repezzük be, hogy ki tudja heverni az átmeneti
hervadást, amikorra a temetõt díszítjük vele. Még
az esõs idõ beállta elõtt vágjuk le a szárazköté-
szetre alkalmas virágok (például Statice) félig
nyílt virágait, és szárítsuk meg szellõs helyen.

A szobában, de fõleg az ablakban, erkélyen lé-
võ növényeinken a takácsatkák kártételét a leve-
lek színén megjelenõ apró, sárga foltosodás, majd
a levélzet pusztulása jelzi. Alkalmazzunk 1 szá-
zalékos káliszappanos lemosást, pár napos idõ-
közönként megismételve. Azokat a növényeket
permetezzük takácsatka elleni szerrel, amiket ká-
rosodás nélkül kivihetünk a szabadba: a pálmák,
leanderek, kaktuszok kezelhetõk így. Tartsuk be a
növényvédelmi elõírásokat. 

Szeptember közepétõl kezdjük el szabadon tar-
tott cserepes, edényes növényeinket bevinni a szo-
bába vagy egyéb fagymentes helyre. Elõtte újból
gyõzõdjünk meg róla, hogy nem fertõzöttek-e. Ha
a leveleken vagy megfásodott részeken pajzstet-
veket, takácsatkákat találunk, védekezzünk elle-
nük mechanikai védekezéssel, vagy permetezés-
sel. Permetezéskor vigyük be a növényt, amikor
lejárt az elõírt várakozási idõ, és a növény már
károsítóktól mentes.

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

Friedmann Márton 
okleveles táj- és kertépítész mérnök

Kertészkedjünk!

Növényápolási tanácsok szeptemberben

Ezen hirdetés
felmutatásával
Ön most 4 virág-
hagyma áráért
5-öt kap.
A kedvezmény helyszíne:
Fitoland Dísznövénykertészet 
Bp., III. ker. Bécsi út 387.
Nyitva: hétköznap 8-18, 
szombaton: 8-18.
Vasárnap: 8-14. (További szezonális aján-
latainkat, kertészeti tanácsainkat keresse
a www.fitoland.hu weboldalon.)

Virághagyma vásár 
- III. kerületi lakosoknak

A fákról levágott zöldgallyakat darálták le a fasorfenntartó Garden Kft. dolgozói a Selyem utcai parkban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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C seh Tamás bár vi-
dékrõl került föl a

fõvárosba, alapvetõen
budapesti fiú volt. Mû-
vészete minden porciká-
jával ebbõl a városból
lélegzett, élt. Alkotótár-
sa, Bereményi Géza pe-
dig a Teleki térrõl indult
szellemileg, mûvészeté-
nek meghatározó moti-
vációját, iniciatív erejét
ez a tipikus régi nyolca-
dik kerületi életérzés
hatotta át. Cseh Tamás
dalaiban gyakran egy-
egy füstös presszó,
kocsma, ez a súlyos, re-
ménytelen világ, vagy
épp allegóriaként a Ke-
leti pályaudvar inferná-
lis víziója nyert feloldo-
zást, felmagasztalást,
nem ritkán a költészet
és a groteszk humor
randevúján. 

Cseh Tamás úgy szólt
a világról, hogy a leg-
csüggedõbb lélekben is
remény éledt. Ha ko-
misz, cudar a sors, íme,

itt egy hang, aki által
nemcsak tudható, de át-
élhetõ, hogy „hátat fal-
nak, és megdögleni”. A
nemes dac dalait adta õ,
hogy elhihessük: a halál
sem törheti meg a büsz-
ke tartást, az igaz ember

ellenállását a minden-
kori rosszal szemben. 

Pilinszky János példá-
ját elevenítette meg, aki
szerint a mûvésznek nem
arra kell törekednie,

hogy megdicsõüljön
minden szavával, de egy
kicsit bele kell halnia.

Fájdalmas, hogy aki
annyi nehéz életszaka-
szunkban mûvészetével
bátorítónk volt, az élet-
hez kedvet, elszántságot

és felszabadító derût
adott, immár nincs többé. 

Cseh Tamás hatvan-
hat évet élt, de dalai ve-
lünk maradnak.

Szerényi Gábor 

A dal velünk marad

Az utolsó magyar dal-
nok Budapesten szü-

letett 1943. január 22-én,
de 13 éves koráig a Fejér
megyei Tordason élt. Érett-
ségi után a Budapesti Taní-
tóképzõ Fõiskolát, majd az
egri Tanárképzõ Fõiskolát
és a Képzõmûvészeti Fõis-
kolát végezte el. Bakony-
bélen 1964-ben hozta létre
az „Indiántábort”, melynek
haláláig „törzsfõnöke”
volt. Rajzot tanított 1967 és
1974 között egy fõvárosi
általános iskolában.

Bereményi Gézával
1970 óta közös dalok szer-
zõje és elõadója. A Hu-
szonötödik Színház tagja
1972 és 1977 között, az Új
Tükör Pinceklubban és az
Egyetemi Színpadon tart
önálló dalesteket 1977 és
1978 között. Volt a Katona
József és a Bárka Színház
társulatának tagja is.

Elsõ lemeze 1976-ban
jelent meg Levél a nõvé-
remnek címmel, melyet
Antoine és Désiré, a Fe-
hér babák takarodója, a
Mûcsarnok, a Frontátvo-
nulás, a Jóslat, az Utó-
irat, a Mélyrepülés, a Va-
sárnapi nép, az Új dalok,
a Nyugati pályaudvar, a
Levél nõvéremnek II., A
telihold dalai, a Jóslat a
metrón, A véletlen sza-
vai, Az igazi levél nõvé-
remnek, az Esszencia és
A DAL nélkül… köve-
tett. Szövegkönyveket és
filmzenéket is írt, szá-
mos filmben szerepelt.

Liszt Ferenc- és Kos-
suth-díjas, Budapest
VIII. kerületének és
Bakonybélnek díszpol-
gára, idén kitüntették a
Magyar Köztársasági
Érdemrend középke-
resztjével.

Búcsú Cseh Tamástól

Fõ téri programok
A reggeltõl estig tartó

koncert-folyamban 10
órakor az Ifjú Muzsikás
zenekar, 11 órakor a Ka-
láka, 12 órakor a Ferenczi
György’s Rackajam, 14
órakor Maszkura és a Tü-
csökraj, 14 órakor a TÉKA
együttes, 15 órakor Her-
czeg Flóra és a Veszelka
Kommandó, 16 órakor a
Csík Zenekar, 17 órakor
pedig a Makám és Lovász
Irén zenekara szórakoztat-
ja a közönséget. 

Kobuci kert 
- blues színpad

A Fõ téri programmal
párhuzamosan a Zichy-
kastély udvarán találha-
tó Kobuci kertben szín-
padra lép az Ölveti Blu-
es Band, a Takáts Tamás
Dirty Blues Band, Tö-
rök Ádám és a Mini, a

Bõrgyári Capriccio, a
Jambalaya, Charlie, a
Tóth Vera Band, vala-
mint a Boogie & The
Soultramps. (Az együtte-
sek, események részletes
leírása a www.magyar-
dalnapja.hu honlapon
olvasható. A programok
ingyenesek.) 

„Az élet csoda. Azt hiszem, minden távozó idõs ember tudja ezt. Akármilyen ne-
héz élete volt is valakinek, ha belül nem csordul túl a méreg és a gonoszság,
akkor tudnia kell, az élet maga a csoda. Lüktetõ bizsergés, ami a bogarakban,
a fákban, bennünk ott motoz, és akárhogy csúsztunk, másztunk, bukdácsol-
tunk, ezt kell, hogy érezzük. Káprázat. Igen, káprázat. Nem tudhatom persze,
hogy akit a balsors egész életében üldöz, az így köszön-e el, de én kalapot
emelek az élet elõtt, és odaát elhencegek vele. És, ha azok ott olyan lények,
hogy van módjuk élni, hát én rábeszélem õket, próbálják meg. Nemcsak a sa-
ját sorsomra gondolok, hanem mindannyiunkéra. Ahogy tápászkodtunk, együtt
mozdultunk, özönlöttünk bele a háborúba és ki onnét, fogcsikorgatva elkezd-
tünk és újrakezdtünk, és eufóriában nyargaltunk, belegázoltunk a pénzbe, és a
nyáj most elveszetten csörömpöl, térdig jár a pénztengerben és hiába, még
mindig szép, még így is szép. Káprázat az élet, öregem.”

(A Beszélgetõkönyv végén)

Cseh Tamás az életrõl

Magyar Dal Napja a Fõ téren
A Magyar Dal Napjának ötlete Presser Gábortól származik, a
kezdeményezés tavaly, a Sziget Fesztiválon indult útjára, ahol
a nyolcórás koncertre mintegy 50 ezer ember volt kíváncsi.
Idén önálló programként, az ország számos pontján rendezik
az eseményt szeptember 13-án, így Óbudán is.
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- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges
ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Ta-

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

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

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

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

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

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

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

NORVÉG, DÁN
tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

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

az Óbudai Társaskörben (Kiskorona u. 7.)
2009. szeptember 9-én és 16-án, szerdán 17-19 óráig.
A Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) 
2009. szeptember 18-án, pénteken 17 és 19 óra között.
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Elsõosztályosok
Rejtvényünkben Keszthelyi Zoltán fenti címû versé-
bõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõle-
ges 16. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: M.
Z. N. O.). 14. Nógrád és Pest megyei hegység. 15. For-
dított hornyok. 16. Odúfajta. 17. Csinosság. 18. Vajon
kézimunkát végzel? 19. Kettõsbetû. 21. TeleSport. 22.
Vicces tartozása. 23. A legegyszerûbb gép. 24. Török vá-
ros. 27. Bözsi. 29. …hal, békakezdemény. 30. Névelõs
jármûlassító, megállító. 32. Egyik csillagjegy. 33. Nem
csak olvas. 34. Ümmögõ hang kiadása. 37. Látáshibás.
39. Postára bízza levelét. 40. Szeszesital fordítva. 42.
Kis Antal. 43. Belga, norvég és osztrák autók jele. 44.
Német város. 46. Lefelé tekintesz visszafelé. 48. E. Y.
49. Kambodzsai, svéd és indonéz autók jele. 50. Cudar
végek! 52. Szolmizációs hang. 53. Versenyen indíttatja.
55. Télen siklik. 57. Visszatetszik! 58. Angol fekete. 59.
Szerep Farkas Ferenc Csínom Palkó daljátékában.
FÜGGÕLEGES: 2. Utazási irodánk. 3. Kézimunkázik.
4. Vagy angolul. 5. Rozika egynemû betûi. 6. Történés.
7. Itt élt a Fehér Asszony. 8. Megkevert nõs. 9. Kén és
ittrium vegyjele. 10. …tófülpós, helységünk. 11. Forgás-
sal kapcsolatos elõtag. 12. M. T. S. 13. Ritka nõi név. 16.
Az idézet második sora (zárt betûk: V. Û. H. M.). 18.
Pénztárban van. 20. Visszadöfik! 22. Z-vel a végén: öntet. 25. Sz-
szel pótolva: mulya, benga. 26. Hajdan. 28. Róka egynemûi. 29.
Ritka férfinév. 31. Székhelyi József játszotta ezt a magánzsarut.
33. Kézzel történõ jelzés. 35. Ez az eszperantó. 36. Isi. 38. I. N. Z.
41. eres! 44. R-rel a végén férfinév. 45. Kis macska névelõvel. 47.
Idegen elit. 49. Csinosság. 51. Lustával rokon. 54. V. A. Ö. 55. De
még mennyire. 56. Néma lapát! 57. R. S. R. 59. Giga egyik fele.
60. Fordított német tojás. 

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon szeptember 8-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. 
Az augusztus 18-án megjelent, „Egy férj panasza” címû rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: „Mindenhova elviszem a nejemet, de
mindenhonnan haza is talál”. Könyvet nyertek: Takács Mária,
Kaszásdûlõ utca 9.; Baumgartner Tiborné, Szentendrei út 28.;
Krisztián Frigyesné, Vízimolnár  utca 8.
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A gazdasági válság begyûrû-
zött a Vasas Duna-Autó Óbu-
da röplabda szakosztályába
is. Az utóbbi években sikert
sikerre halmozó nõi csapat
játékosainak május végén
lejárt a szerzõdése, de kény-
szerû okok miatt a vezetõség
nem tudta vállalni a hosz-
szabbítást. Így szétszéledt a
remek egységet alkotó
együttes. 

Az ötcsillagos Ramada
Plaza hotelben tartott

augusztus 24-ei sajtótájé-
koztatón - öt éve ingyen
kapja ezt a lehetõséget a
szakosztály - Fördõs Lász-
ló szakosztály igazgató is-
mertette a csapat körül ki-
alakult helyzetet és opti-
mista jövõképet festett a
megjelentek, szponzorok,
díszvendégek, játékosok,
edzõk elõtt. Hangsúlyozta,
nehéz lesz a többszörös vá-
logatott játékosok pótlása,
de õ bízik a fiatalokban, hi-
szen évekkel ezelõtt átélt
egy csodát, amikor a telje-
sen megfiatalított csapat
három év alatt az ötödik
helyrõl a bajnoki címig
menetelt. A mostani kere-

tet saját nevelésû fiatalok
alkotják, kiegészítve a
BSE-bõl igazolt Szombat-
helyi Szandrával, Takács
Zsófiával és Horváth Gab-
riellával. Ez a rendkívül fi-
atal, 17,8 éves átlag életko-
rú gárda (Fördõs László
szerint gyerekcsapat) már
a korábbi mérkõzéseken
bizonyította rátermettsé-
gét, és minden remény
megvan arra, hogy néhány
év múlva megismétlõdje-
nek a régi csapat által elért
nagyszerû eredmények. 

Markovits László
sportköri elnök örömmel
közölte, hogy jól halad-
nak a Folyondár utcai
csarnok felújítási munká-
latai, a lányok hamarosan
méltó körülmények kö-
zött készülhetnek az
edzésekre és a mérkõzé-
sekre. Az elnök kiemelte
Fördõs László „szpon-
zorfelhajtó” tevékenysé-
gét, az általa szerzett hu-
szonöt millió forint nél-
kül életképtelen lenne a
szakosztály. 

Mandur László, az or-
szággyûlés alelnöke
ugyancsak bízik a fiatalok-
ban, biztos abban, ha a lá-
nyok motiváltan és kellõ
önbizalommal játszanak,
nem marad el a siker.

A Vasasnál tehát új idõ-
számítás kezdõdik. Hama-
rosan kiderül, hogy az is-
mert röplabda mûhelyben
folyó magas színvonalú
szakmai munkát folytatva
a fiatalok fel tudják-e ven-
ni a versenyt a profi csapa-
tokkal. 

Jókay Zoltán vezetõ-
edzõ szerint most nem a si-
ker, az azonnali bajnoki
cím a lényeg, hanem a
megfontolt csapatépítés. 

Az elmúlt bajnoki évben
kiválóan szerepeltek a Va-
sas csapatok. A felnõttek
az extra ligában - némi csa-
lódásra - harmadikok let-
tek, de megnyerték a Ma-
gyar Kupát. A sok tehetsé-
ges játékost foglalkoztató
junior korosztály országos
junior kupát nyert, a baj-
nokságban a második he-
lyen végzett. A serdülõk
mindent (országos bajnok-
ság, kupa) megnyertek, a
gyerekcsapat is a legjobb-
nak bizonyult. Aminik, kis
minik, szuper minik ered-
ményei: két ezüst- és egy
bronzérem. A szakosztály-
ban az utánpótlástól hason-
ló eredményeket, az elsõ
csapattól tisztes helytállást
várnak.

Kép és szöveg: 
L. A.

Röplabda • A Vasas Duna-Autó Óbudánál új idõszámítás kezdõdik

„Gyerekcsapattal” az élvonalban

A Vasas alaposan megfiatalított csapata

Új strandröplabda-pályát
avattak Óbudán, a Barát-
ság Szabadidõparkban au-
gusztus 30-án. Ebbõl az
alkalomból rendezték az I.
Óbuda Kupát, melyre nõi,
férfi és vegyes párosok,
valamint négyfõs vegyes
csapatok is nevezhettek. 

A nyár egyik ked-
venc sportjának

tekinthetõ a strandröp-
labda. A sportág Kali-
fornia partjain született
1927-ben. A hatvanas
években Marilyn Mon-
roe és J. F. Kennedy is a
mérkõzések lelkes láto-
gatói voltak. Aztán a
fejlõdés szinte mindent
elsöpört. San Diego
bajnokságán 1974-ben
250 nézõ elõtt 1500
dollárért küzdöttek a

párosok, míg az elsõ vi-
lágbajnokságon - 1987-
ben Rio de Janeiróban -
már 30 ezer nézõ izgulta

végig a döntõt, és a
pénzdíj is 5000 dollárra
nõtt. A sportág 1996-ban
vonult be az olimpia tör-

ténetébe, Atlantában. Ma
több mint 150 országban
elismert sportág, köztük
van Magyarország is.

Strandröplabda-pálya avató I. Óbuda Kupával 

Rendkívül eredményesen
szerepelt az Obsitos Sport
Egyesület lábtenisz szakosz-
tálya a július végén rendezett
I. Nagykanizsa Kupa nõi és if-
júsági lábtenisz versenyen,
mely egyéni, páros és hármas
kategóriákban zajlott.

Az esélyesek gyõzel-
mét hozó nagykani-

zsai viadalon az egyesület
ifjúsági versenyzõi (Jónás
Dávid, Virági Henrik és a
kaposvári Harsányi Ádám)
minden kategóriában a leg-
jobbnak bizonyultak. A nõi
versenyzõk (Ferenczi An-
na, Szekér Anita, Körösi
Evelin és Hordós Anita)
szoros küzdelemben, rend-
re a II. helyet szerezték
meg a kiváló formában ját-
szó, egyéni világbajnokkal
felálló szentendreiek ellen.

A hétvégi rendezvény
jó felkészülést biztosított
az Obsitos SE versenyzõi-
nek a szlovák egyesüle-
tekkel közösen létrehozott
Nõi Nemzetközi Lábte-
nisz Liga mérkõzéseire
csakúgy, mint az õszi,
nagyváradi Lábtenisz Eu-
rópa-bajnokságra.

Lábteniszben
elsõk

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Magasugrásból jeles
Bihari Patrícia, az óbudai
Veres Péter Gimnázium
ebben a tanévben is jeles
tanulója, a Margitszigeti
Atlétikai Centrum atlétája
idén a következõ eredmé-
nyeket érte el. Országos
Fedettpályás Ifi Bajnokság
Budapest: magasugrás
170 centiméter I. * Olipiai
Reménységek Versenye
Tiszaújváros:magasugrás
175 centiméter I. * Diák-
olimpia Országos Döntõ
Budapest: magasugrás
178 centiméter I. * Ma-
gyar, Szlovák, Cseh U18-
as Viadal Nyitra: magas-
ugrás 178 centiméter I. *
Nemzetközi Ugrógála
Somoskõ: magasugrás
174 centiméter IV. * Or-
szágos Ifjúsági Bajnokság
Székesfehérvár: magas-
ugrás 173 centiméter I.* If-
júsági Világbajnokság
Bressone: magasugrás
177 centiméter IX. * Or-
szágos Felnõtt Bajnokság
Budapest: magasugrás
179 centiméter III.

Emléktúra két keréken
Keviczky József emlékére
rendez kerékpáros túrát
szeptember 6-án a Bé-
kásmegyeri „Vándor” Ke-
rékpáros Klub 30, 63 és
120 kilométeren. (Bõvebb
információ a www.bvkk.hu
internetes oldalon, a 06-
20-922-1991-es telefon-
számon, valamint az
info@bvkk.hu e-mail-
címen.)

Atlétika
A III. kerületi TUE pályán
(Kalap utca 1.) várnak
minden atlétikát kedvelõ,
tanulni és kipróbálni vágyó
fiút és leányt 7 éves kortól.
Edzések idõpontja: hétfõn
és csütörtökön 15-tõl 17
óráig. (Bõvebb információ
Hoffmann Teréztõl a 06-
30-658-2330-as telefon-
számon.)

Dzsúdó
5 és 13 év közötti gye-
rekeknek tartanak dzsú-
dó edzést szeptember
16-tól a Bárczi Géza
Általános Iskolában
(Bárczi Géza utca 2.).
Edzõ: Németh Endre,
„Bandibá”. (Jelentkezni
és érdeklõdni lehet a
helyszínen, vagy tele-
fonon a 06-20-932-
6075-ös számon.)

Atornát az teszi kü-
lönlegessé, hogy a

pályára lépõ csapatok já-
tékosaként polgármeste-
rek és alpolgármesterek,
valamint a képviselõ-tes-
tületek tagjai is sportmez-
be öltöznek, és legjobb
tudásuknak, no és pilla-
natnyi állóképességüknek
megfelelõen igyekeznek
majd „válogatottjukat”
segíteni. Aligha kétséges,

hogy a legszebb gólokat,
a legördöngösebb csele-
ket vagy a legmerészebb
vetõdéseket nem õk fog-
ják bemutatni (de ez sem
kizárt…), a hangsúly in-
kább azon van, hogy sze-
mélyes részvételükkel bi-
zonyíthatják sportszerete-
tüket és még azt is, hogy -
bármelyik kerületbõl is
jöttek - sportbarátként fut-
nak ki a pályára és ott

sportszerû légkörben
mérkõznek meg. 

Az újdonságnak számí-
tó egynapos - szeptember
harmadik szombatjára
esõ - torna szervezõinek
nem titkolt célja, hogy
valamennyi kerület csa-
patot verbuváljon foci-
kedvelõ és vállalkozó
szellemû kerületi vezetõi-
nek, az önkormányzatok-
hoz tartozó hivatalok és
intézmények alkalmazot-
tainak táborából. A„hab a
tortán”, hogy Budapest
fõváros Önkormányzata
is csapatot állít ki labda-
rúgó barát városatyáiból
és azok munkatársaiból.

A házigazdák azt remé-
lik, hogy a 8 órakor kez-
dõdõ és várhatón 17 óra-

kor záruló sportesemény
minden résztvevõje jól
érzi majd magát a sport-
szeretetét már sokszor bi-
zonyító III. kerületben, és
ez a nap valójában csak a
sportról, a jó csapatszel-
lemrõl és az egészséges
életmódról szól. 

Nem mellékes, hogy a
„nagyok” mellett a kerü-
let focista apróságai is
szóhoz jutnak szeptem-
ber 19-én és ízelítõt ad-
hatnak tudásukból. En-
nek is köszönhetõen ez a
„focinap” a TUE pálya
lelátóján helyet foglaló
sportbarátok számára is
jó szórakozást, hétvégi
családi programot jelent-
het. A belépés természe-
tesen ingyenes.

Budapesti Kerületek I. Foci Tornája szeptember 19-én

Polgármesterek a futballpályán
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a házigazdája szep-
tember 19-én a Budapesti Kerületek I. Foci Tornájának a
TUE pályán, melynek ötletgazdája és rendezõje - az Óbudai
Sport és Szabadidõ Kht.-vel együttmûködve - a PromoSport
Kft. A hagyományteremtõ szándékkal meghirdetett sport-
eseményre meghívást kapott Budapest mind a 23 kerülete,
huszonnegyedikként pedig Budapest Fõváros Önkormányza-
ta. A védnöki tiszteket Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer, va-
lamint Molnár Gyula, Újbuda polgármesterei töltik be.

Némileg átalakult, megerõ-
södött a Gázmûvek labdarú-
góinak játékos kerete. Az el-
múlt szezont a Budapest I.
osztályú bajnokság második
helyen záró együttesbõl csak
Horváth Gyula távozott, az
újak -Gyetván László, Takács
Máté, Erdélyi Péter - rövid
idõ alatt beilleszkedtek az
összetartásáról híres közös-
ségbe. 

Az új bajnokságra való
felkészülést az eddig

jól bevált forgatókönyv
szerint vezényelte a
Metzger Tibor-Mészöly
Kálmán edzõpáros. Amió-
ta õk irányítják a szakmai
munkát a Sújtás utcában,
szemlátomást javult a csa-
pat játéka. Az edzõk meg-
gyõzõdéssel vallják, hogy
egy teljesen amatõr klub-
ban is lehet úgy dolgozni,
hogy az magán viselje a
profikra jellemzõ legfonto-
sabb ismertetõjegyeket.
Ebbe a szakmai munkán
kívül beletartozik például a
játékosok megjelenése, a
pálya és környékének esz-
tétikai állapota, a szurko-
lókkal való kapcsolat. A
közeljövõben bõvítik és
székekkel látják el a nézõ-

teret, a büfében és a klubte-
remben régi és új fotókkal
dekorálják a falakat, hogy
akik belépnek, megismer-
hessék a Gázmûvek labda-
rúgóinak történelmét.

Metzger Tibor szerint
tavaly óta erõsödött a csa-
pat és esélye van a dobo-
gós helyek egyikére: - A
25 tagú keretünkben min-
den posztért két játékos
versenyez, ami arra ösztö-
nöz mindenkit, hogy tudá-
sa legjavát nyújtsa az

edzéseken és mérkõzése-
ken egyaránt. Úgy érzem,
jól sikerült a felkészülé-
sünk és a bajnoki rajtra
megfelelõ formában lesz a
csapat. Az augusztus 22-ei
nyitó fordulót kihagytuk,
utána a Csillagheggyel
vívjuk az elsõ óbudai
rangadót. Mivel a tavaly
még NB III-ban szereplõ
Kerület is ebben az osz-
tályban indul, erõs lesz a
mezõny, csak jó teljesít-
ménnyel lehet a dobogóra

kerülni. Gyurina László
sportköri elnök, Hentes
Zoltán szakosztályvezetõ
és természetesen egyre nö-
vekvõ szurkolótáborunk
odaadó lelkesedést, látvá-
nyos játékot vár csapa-
tunktól. Mivel valamennyi
mérkõzésen gyõzni aka-
runk, bízunk abban, hogy
a bajnokság végén min-
denki elégedett lesz a fiúk
teljesítményével. 

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Gyõzni akar a Gázmûvek MTE csapata

A Budapest bajnokságban II. helyen végzett csapat (kék mezben) otthoni környezetben
alig vesztett pontot
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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

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as
parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (leg-
közelebb szeptember 2-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. * Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb szeptember 16-án)
adótanácsadás van. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom szeptember 3-án, majd szeptem-
ber 17-én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Tele-
fonos bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb szeptember 17-én) in-
gyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-
es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-
3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart 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.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
szeptember 3-án), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás szeptembertõl minden
páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Polgári esték
Csillaghegyen
Lezsák Sándorral
Stefka István, a Magyar
Hírlap fõszerkesztõje
beszélget szeptember
17-én 18 órától a Csil-
laghegyi Közösségi
Házban. (A belépés in-
gyenes. Cím: Mátyás ki-
rály út 13-15.)

Széchenyi Kör
Jankovics Marcell Kos-
suth-díjas filmrendezõ,
mûvelõdéstörténész az
Óbudai Széchenyi Kör
vendégeként „Kultúra
és civilizáció” címmel
elõadást tart szeptem-
ber 16-án 18 órai kez-
dettel az Óbudai Sza-
lézi Rendház Don
Bosco kultúrtermében
(Bécsi út 175.).

Ha nem kapja 
az Óbuda Újságot
Kérjük, hogy az Óbuda
Újság terjesztésével
kapcsolatos gondjaikkal
hívják az Impress Lap-
kiadót a 267-0525-ös, a
267-0524-es vagy a
411-0266-os telefon-
számon. E-mail cí-
münk: impress.kft@
freemail.hu; obudauj-
sag@ecom.hu

A Besh o droM nagy sikerû koncertet adott augusztus 18-án a Kobuci kertben, a Zichy-
kastély udvarán

Bilimbo Háza névvel öt éve
sikeresen mûködik a kis-
gyermekes családoknak
Montessori szemléletû fél-
és egésznapos ellátást nyúj-
tó intézmény az I. kerület-
ben. A közeljövõben Óbudán
szeretnék megnyitni máso-
dik házukat. 

Aminõségi, komoly te-
matikával kidolgo-

zott szolgáltatáshoz tarto-

zik a játszócsoport a szü-
lõkkel együtt, szülinapi
zsúrok, valamint az isme-
retterjesztõ elõadások.
Mindennek népszerûsítése
érdekében „Az én kedven-
cem” címmel rajzpályáza-
tot hirdettek III. kerületi
óvodásoknak. A kiírásra
több száz alkotás érkezett,
melyeket könyvutalvá-
nyokkal és különdíjakkal
jutalmaztak. 

Legközelebbi program-
juk egy-egy családi nap
lesz szeptember 4-én és
11-én 16 órától a Bécsi út
268. szám alatt, ahol a
rajzpályázatra érkezett al-
kotásokból kiállítás nyílik,
egyúttal megtudhatják a
gyerekek, kik lettek a
nyertesek. (Elõzetes re-
gisztráció a www.bilim-
bo.com weboldalon. Tel.:
06-30-222-2442.)

Családi nap kisgyermekeseknek

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

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

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

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

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

Óbudai raktárba 
gondnokot keresünk!
AA mmuunnkkaavvééggzzééss hheellyyee:: Budapest,  III.
kerület, Bécsi út
AA mmuunnkkaakköörrbbee ttaarrttoozzóó ffeellaaddaattookk::
gondnoki feladatok elvégzése: pako-
lás, udvar rendben tartása, takarí-
tás, raktár õrzése, kisebb mûszaki
hibák javítása.
Munkaidõ megbeszélés szerint, nem
bentlakásos munkavégzés!
EEllvváárráássookk:: leinformálható, erkölcsi
bizonyítvánnyal, mûszaki érzékkel
rendelkezõ munkavállalót keresünk.
EEllõõnnyytt jjeelleenntt:: hasonló területen
szerzett tapasztalat, rugalmas mun-
kaidõ vállalása, saját gépkocsi.
ÉÉrrddeekkllõõddnnii:: KKhheellll GGyyuullaa 3300//444400-77888844

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

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 

LILA OPTIKA
komplett
szemüveg

5900 for int
III. kerület Vörösvári út 23.

388-1013
Békásmegyer, Csobánka tér 2.

243-4462

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 október 3-ig 
a következõ KEDVEZMÉNNYEL ÜNNEPELÜNK ÖNÖKKEL!

- fogszabályzó orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- a fogorvosi felmérés digitális rtg-nel, ami elvihetõ ill. tovább

küldhetõ
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.
Sok egészségpénztárral van szerzõdésünk.

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.

33000000 FFtt
Ez a kupon rendelõnkben egyszeri, 3000 Ft értékû kedvezményre jogosít,
minimum 10.000 Ft-os végszámla esetén. Egy páciens legfeljebb egysze-
ri alkalommal veheti igénybe a hirdetésben nem szereplõ szolgáltatásokra.
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Nyolcadik alkalommal adták át a
Szent István-díjat augusztus 16-án
az Esztergomi Vármúzeumban.

A díj, a keresztet nemzete
elõtt égbe emelõ Szent Ist-

vánt ábrázoló kisplasztika,
„Minden ország talpköve a tisz-

ta erkölcs…” felirattal. Melocco
Miklós szobrászmûvész alkotá-
sát 2002 óta az összmagyarság
érdekében kiemelkedõ tevé-
kenységet végzõ személynek
adják át. Idén a tudomány és
technika kategóriában lehetett
szavazni. A díjazott a néhai dr.

Béres József, a Béres csepp fel-
találója, ifj. Béres József és Bé-
res Klára. (A Béres Gyógyszer-
gyár székhelye a III. kerületben
található.) 

A nyár eleji hûvös napok után július vé-
gén igazi hõséghullám érkezett és au-
gusztusban sem panaszkodhattunk. A
gyönyörû Római Strandon is több ezer
ember fordult meg ebben az idõszakban

Elkezdték a budai alsó rakpart Mozaik utcától Margit hídig tartó szaka-
szának felújítását a múlt hónap elején. Tervek szerint a munkálatokkal
szeptember közepéig végeznek 

Szent István-díj a Béres családnak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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