
Óbuda-Békásmegyer ad otthont március 23-
án a IV. Magyar-Lengyel Barátság Napjának,
melyrõl a két ország parlamentje döntött.

A gyorsabb és egyszerûbb betegellátás ér-
dekében, február közepétõl új szabályozást
alakítottak ki a laboratóriumi vizsgálatoknál.

Jurca Dániel, a jövõ egyik ígéretes kara-
tésa a párizsi Európa-, majd a marokkói
világbajnokságon bronzérmet nyert.28

A harcmûvészet ifjú mestere

XVI. évfolyam 5. szám              Megjelenik kéthetente                2010. március 9.

3
Magyar-Lengyel Barátság Napja

12
Új szabályozás a laboratóriumi vizsgálatoknál

Összességében a központi tá-
mogatásból idén 780 millió

forinttal kevesebbet kap Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata. Az
állami költségvetés súlyos helyzet-

be sodorja a helyi önkormányzato-
kat. Jól látható, hogy kiken spórol
a kormány: az idõseken, a fiatalo-
kon, a közoktatáson és a kultúrán. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 14-15. OLDALON

L apzártakor érkezett: Harrer
Pál, Óbuda elsõ polgármes-

tere 180 éve született és 95 éve
halt meg. A kettõs évfordulón
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a fõváros, Kutas
László szobrászmûvész alkotá-
sát, egész alakos köztéri szobrot
állíttatott március 5-én a Fõ tér-
Harrer Pál utca sarkán.

Az eseményen beszédet
mondott Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere és

Tarlós István, a Fidesz-KDNP
fõvárosi frakciószövetség elnö-
ke, Óbuda-Békásmegyer ko-
rábbi polgármestere. Az ünnep-
ségen részt vett Zalai Krisztina,
Harrer Pál ükunokája. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Óbuda elsõ polgármesterére emlékeztek

Harrer Pál szobor a Fõ téren

MEGJELENÉSÜNK Követ-
kezõ számunk március 23-
án, kedden jelenik meg! Új-
ságunk olvasható a www.
obuda.hu honlapon.

Csökkenõ állami támogatás ellenére,
színes oktatási paletta Óbudán

K ilenc személyre érkezett
díszpolgári cím adomá-

nyozását célzó indítvány. Kö-
zülük a Javaslattevõ Testület
egyhangú szavazattal dr. Pintér

Endre professzor személyét
ajánlotta a képviselõknek. A
Hidegkuti Nándor Emlékpla-
kettet Gyepes Lajosnak ítélték.

BÕVEBBEN A 2. OLDALON

Orvos lesz idén Óbuda díszpolgára

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

Az ország legnagyobb lakó-
házának gyors és korszerû
felújítása immár a határo-
kon túl is komoly érdeklõ-
dést váltott ki. A hazánkban
tárgyaló azerbajdzsáni dele-
gáció február 23-án a hely-
színen tájékozódott a beru-
házás részleteirõl.

Miután a Nemzeti
Fejlesztési és Gaz-

dasági Minisztériumban
folytatott tárgyalások so-
rán aláírták a Magyar-

Azerbajdzsáni Gazdasági
Vegyesbizottság megala-
kításáról szóló dokumen-
tumokat, Sahin Musztafa-
jev azeri gazdasági mi-
niszter Óbudán találko-
zott Bús Balázs polgár-
mesterrel és Puskás Péter
alpolgármesterrel, akiktõl
a Szõlõ utcai Faluház
minta projekt részleteirõl
érdeklõdött. 

A kerületben tett láto-
gatásán jelen volt a Hasan
Hasanov, Azerbajdzsán

magyarországi nagyköve-
te és Edmir Velijev, a mi-
niszter helyettese. 

A kétoldalú gazdasági
kapcsolatok fejleszten-
dõ irányai között szere-
pel az építõipar is, en-
nek megfelelõen a Falu-
ház rekonstrukciójában
részt vevõ szereplõkrõl,
a technológiáról, költsé-
gekrõl érdeklõdtek láto-
gatásuk során a kauká-
zusi ország gazdasági
vezetõi.

Kétnapos Staccato konfe-
renciának adott otthont a
polgármesteri hivatal, me-
lyen a Faluház panel-fel-
újítási és energetikai min-
taberuházás holland, bol-
gár és hazai konzorciumi
partnerei, valamint az Eu-
rópai Bizottság képviselõi
vettek részt február 11-én
és 12-én. 

A tanácskozást Bús
Balázs polgármes-

ter nyitotta meg a hivatal
tanácstermében. Az ese-
mény a Faluház helyszí-
ni szemléjével, majd az
Ökoplanet Kft. Szõlõ ut-
cai irodájában az épület
napkollektor-rendszeré-
rõl a cég vezetõi által
tartott bemutatóval foly-

tatódott. A továbbiakban
holland, bolgár, illetve
óbudai részrõl Puskás
Péter alpolgármester tol-
mácsolásában prezentá-
ciókat mutattak be az
egyes beruházások aktu-
ális állapotáról. A három
partner közül Óbuda az-
zal büszkélkedhet, hogy
elsõként fejezte be a
szerzõdésben vállalt 894
lakásos panelépület re-
konstrukcióját. Egyelõre
sem a hollandok, sem
pedig a bolgárok nem
tudták megkezdeni az
Amszterdam Noord, il-
letve Szófia Oboriste ke-
rületeiben álló, hasonló-
an házgyári technológiá-
val készült épületek fel-
újítását. 

Azerbajdzsáni delegáció a Faluháznál Staccato konferencia 

Óbudán elsõként 
fejezték be a felújítást

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Dr. Pintér
Endre hosszú
éveken át a
Margit Kórház
fõorvosaként
nem csupán a
sebészeti osz-
tály betegeit
gyógyította,
hanem jó óbu-
daiként a városrészhez
kötõdés erõsítésének
apostolaként az Óbuda
Baráti Kör vezetésével,
irányításával, de rövid
ideig képviselõként is a
kerület javát szolgálta. 

A kerület szellemi érté-
két gyarapította az egész-
ségügy és a kultúra terüle-
tén általa jegyzett tudo-
mányos monográfiák,
könyvfejezetek, tudomá-
nyos cikkek, jegyzetek,
szerkesztett kötetek.

Tagja a Szent Móric és
Szent Lázár Lovagrend-
nek, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia köztestü-

letének, a Város-
majori Sebészeti
Klinikának, az
Óbuda Baráti Kör
e g y i k
alapító
tagja és
elnöke,
az Óbu-
dai Mú-

zeum Közala-
pítvány kurató-
riumának elnö-
ke, valamint az
Óbudai Orvosklub alapí-
tója és vezetõje. Érdemei
alapján a képviselõ-testü-

let neki ítélte a kitûntetõ
címet, melyet májusban, a
Kerület Napján vehet át.

A sportbizottság javas-
latára a város
vezetõ testülete
úgy döntött,
hogy Óbuda-Bé-
k á s m e g y e r
sportjáért vég-
zett kiemelkedõ
tevékenysége el-
ismeréseként a
Hidegkuti Nán-

dor Emlékplakettet Gye-
pes Lajos úszóedzõnek
adományozza.

Orvos lesz idén Óbuda díszpolgára

Az Óbudai Orvos Klub március 17-én 20 órai

kezdettel a gondozási központ nagytermében

(Kiskorona utca 1-3.) tartja legközelebbi össze-

jövetelét. Téma: a kerület szociális helyzete és

ellátása. Bús Balázs polgármester bevezetõje után

dr. Andráczi-Tóth Veronika, dr. Gallóné Nagy Judit,

Szabóné Varga Valéria és Kalmár Éva tartanak

elõadást. (Az Orvos Klub ülése nyilvános.)

Óbuda szociális helyzetérõl az Orvos Klubban

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata levelezõlis-
tát üzemeltet a kerületben
mûködõ civil szervezetek
számára.

A z önkormányzat ál-
tal végzett napi pá-

lyázatfigyelés keretén
belül felajánljuk, hogy
részükre folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk elekt-
ronikus levelezõrendsze-

rünkön keresztül a kü-
lönbözõ pályázati lehetõ-
ségekrõl és a civil szer-
vezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról.
Ha igénylik az önkor-
mányzat szolgáltatását,
ezt szíveskedjenek jelez-
ni Zsuppánné Tófejy Éva
ifjúsági, civil és esély-
egyenlõségi referensnél
a tofejy.eva@obuda.hu
e-mail címen.

Értesülés friss pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállal-
kozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet,
melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos pályázatokról. Amennyiben
szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pá-
lyázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu; tel.: 437-8601.

Levelezõlista civil
szervezeteknek

Lapzártakor érkezett: az Idõsügyi Nemzeti Straté-

giáról tartott tájékoztatót Jeszenszky Zita, a Szociá-

lis és Munkaügyi Minisztérium államtitkárságának

osztályvezetõje, az idõsügyi titkárság vezetõje az

Idõsügyi Tanács március 4-ei ülésén, melyet az

óbudai Városházán rendeztek. A helyi önkormány-

zat pénzbeli támogatásairól dr. Gallóné Nagy Judit,

a szociális szolgáltató fõosztály vezetõje beszélt. A

tanácskozáson az éves munkatervet is megvitatták.

Ülésezett az Idõsügyi Tanács
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A Magyar-Lengyel Barátság
Napja elõzménye 2006. már-
cius 24-ére nyúlik vissza.
Ekkor leplezték le Gyõrött a
Lengyel-Magyar Barátság
Emlékmûvet, valamint a ma-
gyarországi és lengyelorszá-
gi testvérvárosok, települé-
sek találkozót rendeztek. Az
eseményen a lengyel és a
magyar köztársasági elnök
Lech Kaczyñski és Sólyom
László is részt vett. 

Az ünnepségen aláír-
ták a Gyõri Deklará-

ciónak nevezett dokumen-
tumot. A deklaráció hatá-
sára Európában egyedül-
álló kezdeményezésként,
a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése 2007. márci-
us 12-ei határozatában
„figyelemmel a magyar és
a lengyel történelem közös
vonásaira, a két nép sok
évszázados szoros barát-
ságára, több szinten és
több fórumon folytatott
e g y ü t t m û k ö d é s é re ”
(17/2007. (III. 14.) OGY
határozat) március 23-át a
Magyar-Lengyel Barátság

Napjává nyilvánította. A
Lengyel Köztársaság
Nemzetgyûlése ezt köve-
tõen, egyetértve a Magyar
Köztársaság Országgyû-
lésének döntésével, 2007.
március 16-ai határozatá-
ban március 23-át a Len-
gyel-Magyar Barátság
Napjává nyilvánította.

A nemzeti döntéseknek
köszönhetõen a Barátság
Napja évente teremt lehe-
tõséget arra, hogy a két
nép közösen, az egyik év-
ben Lengyelországban, a
másik évben Magyaror-
szágon ünnepelhessen. A
két ország így tovább mé-
lyítheti és erõsítheti kap-
csolatát, teret adva a ma-

gyar-lengyel testvérváro-
si kapcsolattal rendelkezõ
települések találkozásá-
nak is.

A lengyel Przemyœl
vállalta 2007-ben az elsõ
Lengyel-Magyar Barát-
ság Napja megszervezé-
sét, 2008-ban Debrecen-
ben tartották a jeles ese-
ményt, míg 2009-ben is-
mét a lengyel fél volt a
rendezõ, Krosno város-
nak köszönhetõen.

Idén ismét Magyaror-
szágra került a sor, hogy
megrendezze az immár
hagyományokkal rendel-
kezõ eseményt. A IV.
Magyar-Lengyel Barátság
Napjának Budapest III.
kerülete, Óbuda-Békás-
megyer ad otthont. Már-
cius 23-án nemcsak a ma-
gyar-lengyel testvérváros-
ok találkozóját rendezik,
hanem kulturális progra-
mokra is, a „Barátság te-
re” zenés, táncos forgata-
ga várja a magyar és len-
gyel vendégeket.

(Részletes program 
a 6. oldalon)

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

„Úgy mint tisztviselõ, s
úgy is, mint bizottsági
tag, mindenkor a legna-
gyobb odaadással szol-
gálta Óbuda érdekeit.”

(Fõvárosi közlöny,
1914. 58. sz.)

Harrer Pál
(1829-1914)

Harrer Pál 1829-ben
született Óbudán. Szülei
szõlõsgazdák voltak, ám
õ a családi tradíciók kö-
vetése helyett - bal kezé-
nek születési rendelle-
nessége miatt -, gyer-
mekkorától kezdve hiva-
tali pályára készült. Az
elemi iskolát Óbudán, a
gimnáziumot Eszter-
gomban, majd Budán
végezte. Jó tanuló volt,
de a család anyagi körül-
ményei nem tették lehe-
tõvé továbbtanulását.

Életpályája szorosan
kötõdött szülõhelyéhez.

Tisztviselõként mindig
Óbudáért akart dolgozni:
1848-tól Óbuda városánál
írnoki állást vállalt, majd
1850-tõl a jegyzõi felada-
tokat látta el. 1872-1873
között az új községi tör-
vény hatására Óbuda elsõ

polgármestere lett, majd
Pest, Buda és Óbuda egye-
sítése után - mely egyesí-
tés létrejöttében tevéke-
nyen részt vett -, 1885-ben
történt nyugdíjba vonulá-
sáig a kerületi jegyzõi
tisztséget töltötte be. 

Harrer Pál fia, Ferenc
írásából ismerhetõ meg
igazán. Õ így vall édesap-
járól: „mindig tárgyilagos
volt, a dolgokat érzelmek
és szenvedély nélkül
szemlélte.” E tulajdonsá-
gok fejlesztették ki élete

vezetõ elvét: a közérdek
mindenek fölé helyezését.

Óbuda elsõ polgármes-
terénél a közérdek az
egész nemzet érdekét je-
lentette. Kitûzött célját,
miszerint Óbudáért dol-
gozzon, megvalósította;
tevékenységét, emberi
nagyságát nemcsak az
óbudai lakosok, hanem a
kormány is elismerte,
életpályájáért királyi ki-
tüntetésben részesült.

Harrer Pál életét, sze-
mélyiségét a lexikoni le-
írásokon túl Harrer Fe-
renc: „Egy magyar pol-
gár élete” címû mûvébõl
ismerhetik meg igazán
Óbuda-Békásmegyer la-
kosai. 

A különbözõ életrajzok
azonban mind a születés
idõpontját, mind a szüle-
tés helyét illetõen eltéré-
seket mutattak, ezért az
önkormányzat munkatár-
sai utánajártak a kérdéses
adatoknak. Levéltári for-
rások szerint - születési
anyakönyv - Óbuda elsõ
polgármesterének helyes
születési adatai: Óbuda,
1829. október 18.

Bezárt a Fõ téri jégpálya,
mely 2009. november 29-tõl
2010. február 28-ig várta a
korcsolyázni vágyókat. 

Hatalmas siker és ér-
deklõdés övezte. A

nyitva tartás alatt 15 ezer
317-en látogatták, ebbõl 8
ezer 870 tanuló, 3 ezer 96
felnõtt és 3 ezer 351 nyug-
díjas élvezhette a korcso-
lyázás örömeit. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatásával
megvalósított pálya a Fõ-
városi Önkormányzatnál
nyert 1 millió forint pályá-
zati összeg felhasználásá-

val, több ezer tanuló kor-
csolya oktatását is biztosí-
totta. A nagy sikerre való
tekintettel már biztos,
hogy az idei télen is meg-
építik a pályát a Fõ téren. 

A korcsolyázás szerel-
meseinek azonban nem
kell lemondani szenvedé-
lyükrõl, mert a Kalap utca
1-ben, a TUE sporttele-
pén a Négy Évszak Sport-
iskola által mûködtetett
két jégpálya egész évben
várja az érdeklõdõket.
(Információt Kurián Mik-
lóstól, a 06-30/-297-
2294-es telefonszámon le-
het kérni.)

Óbuda elsõ polgármesterére emlékeztek

Harrer Pál szobor a Fõ téren

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és Tarlós István korábbi polgármester
a szoboravató ünnepségen

Magyar-Lengyel Barátság Napja Több mint 15 ezren 
korcsolyáztak a Fõ téren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Tudósítás az ülésterembõl

Lapzártakor érkezett: több tucat napirendi
pontot vitattak meg a képviselõk, köztük a la-
kosságot segítendõ adósságkezelésrõl szóló
rendeletet módosították. Jóváhagyták a 10-es
és a 11-es út összekötéséhez elengedhetetle-
nül szükséges városrendezési és építési sza-
bályzatot, valamint kedvezményes önkor-
mányzati kerékpárkölcsönzõ létrehozását a
március 3-án tartott testületi ülésen, a Város-
háza tanácskozótermében.

Elsõként a tavalyi költségvetés decem-
ber 31-ei határnappal történõ módosítását,
illetve a költségvetésben és zárszámadás-
ban szereplõ mérlegek, kimutatások tartal-
mi és formai követelményeire vonatkozó
rendeletet (I. forduló) fogadták el. A továb-
biakban a személyes gondoskodásba tarto-
zó szociális szolgáltatásokról, majd a rend-
szeres és rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesítés feltételeirõl, vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásról, azok igény-
bevételérõl és a fizetendõ térítési díjról
szóló rendeleteket módosították. 

A városrészben 
a legtöbb hiteladós

Az adósságkezelésrõl szóló rendelet mó-
dosításának egyik oka a vonatkozó törvény
január 1-jei rendelkezéseinek beépítése. A
törvényben foglaltak szerint megemelték
az adósságcsökkentési támogatásként
megítélhetõ összeg felsõ határát, továbbá
pontosították a támogatás megítélésének
egyes részleteit. A rendelet módosítása in-
dokolt a gazdasági válság hatásainak eny-
hítése érdekében is. A válság következté-
ben átalakult a lakosság adósságállomá-
nyának összetétele, abban egyre jelentõ-
sebb a lakáshitellel kapcsolatban fennálló
tartozás. Emellett nõ az olyan, az adósság-
kezelési szolgáltatást igénybe venni nem
tudó lakosok száma, akik jövedelmi hely-
zetük és fennálló adósságuk tekintetében
megfelelnek ugyan a feltételrendszernek,
azonban a jogszabály szerint vagyonnak
minõsülõ értékkel rendelkeznek, emiatt
nem vehetik igénybe a szolgáltatást. Mind-
ez szükségessé tette a szolgáltatási feltéte-
lek felülvizsgálatát és a vagyonvizsgálat
megszüntetését, a lakosok segítése érdeké-
ben, az adósságok csökkentéséért. A va-
gyonvizsgálat eltörlésével éves szinten
elõreláthatólag 5-10 fõvel nõ az adósság-
csökkentési támogatást igénylõk száma. 

További 
rendeletmódosítások

Módosították az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ lakások elidegenítésének egyes
feltételeirõl, a kerület Környezetvédelmi
Alapjáról, a háziorvosi, fogorvosi és védõ-
nõi körzetekrõl szóló rendeleteket, illetve
az Óbudai Egyesített Bölcsõdék Alapító
okiratának módosítását. Jóváhagyták az
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Központ foglalkoztatottai engedélyezett
létszámának csökkentését; közbeszerzési
eljárás indításához elõzetes képviselõ-tes-
tületi kötelezettségvállalást; az önkor-
mányzat 2010. évi közbeszerzési tervét;
két tanítási nyelvû iskolai program beveze-
tését az Óbudai Nagy László Általános Is-
kolában; az Óbudai Kulturális Központ
Nonprofit Kft. idei évre szóló üzleti tervét;
a kerületi sportelismerésben részesítendõk
körét; a Ladik utca 2-6. szám alatti ingat-
lan pályázati értékesítését. 

Elsõ körben a
10-es és 11-es út összekötésérõl
A testület vita nélkül hagyta jóvá

Szepessy Tamás polgármester-helyettes
elõterjesztését,
mely a 10-es és
a 11-es út ösz-
szekötéséhez
szükséges vá-
rosrendezési és
építési szabály-
zatot tartalmaz-
ta. Cél, hogy a
kormányhatáro-
zatban rögzített
10-es út beve-
zetõ szakaszá-
nak tervei a ha-
tályos kerületi
településrendezési tervnek is megfelelje-
nek. A ma ismert közlekedéspolitikai szán-
dék szerit az új 10-es út bevezetõ szakaszát
2012-ig kiépítik a Szentendrei útig, az esz-
tergomi vasútvonal közelében. Az elõter-
jesztésben szereplõ rendelet-tervezet azt
szolgálja, hogy ne a helyi településrende-
zési terv legyen az elképzelés akadálya. 

Kerékpárkölcsönzõ
helyi forrásból

A képviselõk többsége jóváhagyta Bús
Balázs polgármesternek a kedvezményes
kerékpárkölcsönzõ létrehozásáról szóló
kezdeményezését. Erre a célra 4 millió fo-
rintot különítettek el. 

Pataki Márton független képviselõ en-
nek kapcsán elmondta: nem az alapelvvel
nem értenek
egyet, csupán
k é t s é g e s n e k
tartják a köl-
csönzõk kihasz-
náltságát. Sze-
rintük ezzel a
kérdéssel a fõ-
városnak kelle-
ne foglalkoznia. 

A válaszban
elhangzott: a vá-
rosrész vezetése
nem számít rob-
banásszerû vál-
tozásra a kerékpárhasználatot illetõen, de
mivel pont a fõváros semmilyen lépést
nem tett annak érdekében, hogy mind töb-
ben közlekedjenek kerékpárral, ez a fajta
ösztönzés is a kerületre marad. A kölcsön-
zés lehetõsége turisztikai vonzerõvel is bír,
mindemellett fontosnak tartják a kerékpá-
ros kultúra népszerûsítését, illetve azt,
hogy a jövõben mind több kerületi diák
járjon biciklivel iskolába. Mindehhez
azonban valahol el kell indulni. 

Ismeretes, hogy az önkormányzat tavaly
20 kerékpárt vásárolt azzal a céllal, hogy a
hivatal dolgozói ezzel járhassanak munká-
ba. A kezdeményezésnek olyan sikere volt,
hogy a kerékpár-forgalmazó cég felvetette
a lehetõség szélesítését a lakosok részére
is. Eszerint a városrészben élõk, lakcím-
kártyájuk felmutatásával hétköznap, 200
forintos kölcsönzési díj mellett kedvezmé-
nyesen vehetik igénybe a kerékpárokat.
Ezzel a kerékpárral való munkába járást is
ösztönözni szeretnék. A cég mindehhez 50
darab kerékpárt biztosít majd, melyhez az
önkormányzat adja a kölcsönzõ helyiséget
és a mûködtetést vezetõ személyzet bér-
költségét. Az ötlet egyedülálló a fõváros-
ban, ezzel az önkormányzat pályázhat a
„Kerékpárosbarát Település 2010” cím el-
nyerésére is. A kerékpárkölcsönzõ mûkö-
dési és üzemeletetési feltételeit fél év múl-
va felülvizsgálják. 

Eredményesek voltak 
az óvodai átszervezések
Tamás Ilona, az oktatási és kulturális fõ-

osztály vezetõje ismertette az óvodai átszer-
vezések eredményeit, tapasztalatait. Ki-
emelte: az intézményeknél kialakult az át-
járhatóság, a pedagógiai programokban és a

Kerékpárkölcsönzõ nyílik Óbudán

Könnyítés a hiteladósoknak 

HELYREIGAZÍTÁS. Az Óbuda Újság február 22-ei számának 4. oldalán - Tudósítás az ülésterembõl rovat - a
következõ olvasható: „Pataki Márton (független), a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke álláspontját ismer-
tetve kifejtette: a költségvetési rendelet hasonló koncepciót követve nem tartható 2-3 éves távlatban, összessé-
gében azonban elmondható, hogy a józan ész jellemzi.”
Az idézet második fele nem felel meg a valóságnak, ugyanis - az önkormányzat honlapján megtalálható hang-
felvétel szerint - a következõket mondtam: „Összességében, ha van a józan észnek útja - mint hallottuk egy je-
les politikustól -, akkor én azt gondolom, hogy biztos nem ez az, úgyhogy én a magam részérõl nem tudom
támogatni a költségvetést.”
Ez megítélésem szerint pontosan az ellenkezõjét jelenti annak, mint ami a lapban megjelent. A kérdés jelen-
tõsége miatt (az 1959. évi IV. törvény 79.§ alapján) helyreigazítást kérek. Nem gondolom, hogy egy fenntart-
hatatlan költségvetési politikát jellemezne a józan ész.Biztos vagyok viszont abban, hogy az ilyen politika sem-
milyen módon nem szolgálja a kerületben élõk érdekét: a csodában reménykedve ellehetetleníti a jövõt. Ezért
szavaztam nemmel. Pataki Márton 

önkormányzati képviselõ, a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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gazdasági kérdé-
sekben egyaránt
pozitív változást
ért el az önkor-
mányzat. 

Páll Attila, az
SZDSZ-frakció
vezetõje az elõ-
terjesztés kap-
csán elmondta:
a nehezen meg-
kezdett óvodai
átszervezések a
korábbi ellenér-
zések ellenére
minden szempontból jól sikerültek, megta-
karítást eredményeztek. 

Pályázhat a könyvtár
A testület jóváhagyta Szabó Magdolna

alpolgármester elõterjesztését, mely az
Óbudai Múze-
um és Könyvtár
pályázati támo-
gatását tartal-
mazta. 

„A nevelési-
oktatási intéz-
mények tanórai,
tanórán kívüli
és szabadidõs
tevékenységei-
nek támogatá-
sa” címû pályá-
zati felhívásra
jelentkezett az
intézmény. A tervezett költség mintegy 15
millió forint, megvalósításához önrész
nem szükséges, mivel a projekt támogatási
intenzitása 100 százalék. A pályázat beadá-
sához képviselõ-testületi döntésre volt
szükség. 

Felvett napirendi pontként tárgyalták
és hagyták jóvá a „Klasszikus Magyar

Operettért” Alapítvánnyal kötendõ tá-
mogatási szerzõdést. Lényege, hogy
szokatlan módon az önkormányzathoz
érkezett támogatási ajánlat a kulturális
alapítványtól. Ennek értelmében a szer-
vezet 10 millió forint támogatást nyújt
az önkormányzatnak azzal a céllal, hogy
a kerület kulturális koncepciójához il-
leszkedõen hozzájáruljon a városrész-
ben a színházi produkciók látogatásának
lehetõvé tételéhez. Ezzel szeretné elõse-
gíteni a színházi hagyományok megõr-

zését és ápolását, ezen belül elsõsorban
a klasszikus magyar operett-játszás be-
mutatását.

A kérdések órájában Menczer Erzsé-
bet (Polgári-

frakció) felhábo-
rodásának adott
hangot felszólalá-
sában. Kifejtette:
az MSZP kam-
pány-szórólapjá-
ban dr. Orosz Sán-
dor országgyûlési
képviselõ és Hor-
váth Csaba kor-
mánybiztos min-
den alap nélkül
úgy tüntetik föl
magukat a kiadványban, mint akik aktívan
közremûködtek a Szõlõ utcai Faluház fel-
újításának elõsegítésében. A képviselõnõ
úgymond költõi kérdésként vetette fel az
MSZP-frakció tagjainak: szerintük mit tett
a projekt megvalósításáért a két baloldali
prominens politikus?

Puskás Péter alpolgármester, a Faluház-
projekt felelõseként ismertette a tényeket.
Felidézte, hogy az önkormányzat, önrész
biztosítása mellett, a már sokat emlegetett
Staccato- programban nyert uniós pályáza-

ti forrást. Az önkormányzat közel 500 mil-
lió forintot biztosított, az uniós forrás mint-
egy 1 millió eurót tett ki. A legnagyobb se-
gítséget a ház tulajdonosaitól, illetve Réti
Gyula közös képviselõtõl kapták. Szociális
és más egyéb felmérésekkel támogatta a
munkát a Közép Európai Egyetem, illetve
az Energiahatékony Önkormányzatok Szö-
vetsége. Az egyharmad-rész állami támo-
gatás azonban a mai napig nem érkezett
meg. A fõvállalkozónak jelenleg 400 millió
forinttal tartozik a kormány, és egyelõre
nem tudni, mikor érkezik meg az összeg. 

A felsorolt té-
nyek alapján ki-
jelenthetõ: a kor-
mánytöbbséghez
tartozó dr. Orosz
Sándor ország-
gyûlési képviselõ
és Horváth Csaba
kormánybiztos
tehát semmivel
nem segítették
elõ a Faluház
projekt megvaló-
sulását. 

Faluház projekt

A kormány még mindig nem fizetett 

A városrésznek szüksége lenne az eddig hiányzó
sportkoncepcióra. A tervezet megalkotását egye-
bek mellett az is sürgeti, hogy a hatályos szabályo-
zás szerint nem nyújtható sportlétesítmény felújí-
tásához központi költségvetési támogatás annak
az önkormányzatnak, amely nem rendelkezik a tör-
vény szerinti, a területre vonatkozó helyi sportfej-
lesztési koncepcióval. Az ügyben Mihalik Zoltán
(független) önkormányzati képviselõ, sportbizott-
sági tag nyilatkozott lapunk munkatársának.

- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
van többek közt városfejlesztési, turisztikai,
kulturális és környezetvédelmi koncepciója is,
sajnálatos módon azonban a sport területét átfo-
gó fejlesztési terv, elképzelés eddig nem ké-
szült. A III. kerületben mintegy 80 egyesület,
szervezet végez valamilyen sporttevékenysé-
get, melynek közel fele kimondottan aktívan
foglalkozik a sporttal. Megítélésem szerint a
sport területén hosszú évek alatt kialakult dön-

téshozatali mechanizmus és az arra épülõ támo-
gatási rendszer nem alkalmazkodott kellõkép-
pen a megváltozott viszonyokhoz - mondta. 

- Egy koncepciónak feladata kell legyen
az adott település sportmúltjának, helyi
adottságainak, sportva-
gyonának, aktuális lehe-
tõségeinek, sportértékei-
nek és erõforrásainak
felmérése és az elkép-
zelt, megvalósítani kí-
vánt jövõkép megfogal-
mazása. Ez csakis úgy
lehet mindenki által el-
fogadott és elismert, ha
figyelembe veszi és integrálja a helyi kezde-
ményezéseket, és fõ célként vállalja a kerü-
letben jelenleg és a jövõben sportolni szán-
dékozók érdekeit. A hagyománnyal bíró si-
kersportágakat akár jobban is preferálhatná
az önkormányzat. Ezek között joggal köve-

tel helyet magának - egyebek mellett - a ka-
jak-kenu, az úszás, a kézilabda és a vívás. 

Emellett még számos elv meghatározására
szükség volna. Többek közt arra, hogy egyér-
telmû legyen, mely szempontok alapján támo-
gathatók az egyesületek, és milyen mértékben.
Szabályozni kellene, hogy kik és milyen célra
vehetik igénybe az iskolai tornatermeket, hi-
szen elõfordult, hogy egy jelentõsebb egyesüle-
ti beruházást követõen nem maradt forrás a fej-
lesztéssel érintett terem további bérlésére.

A koncepció megalkotását egyéb körülmé-
nyek is sürgetik. Avonatkozó rendelet értelmé-
ben az önkormányzatok fenntartásában lévõ
sportlétesítmények felújításához nem nyújtható
központi költségvetési támogatás, amennyiben
nincs helyi sportfejlesztési koncepció. 

A koncepció akár a hivatalon belül is elké-
szülhetne, vagy az Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. által, szakemberek és hozzáértõ
képviselõk bevonásával. Akkor lehetne komo-
lyabban tervezni, ha mindezek alapján kiala-
kulna valamiféle jövõkép ezen a területen is -
tette hozzá Mihalik Zoltán. 

Az oldalpárt írta: Szeberényi Csilla

Lemondott képviselõ
Dr. Petõ György (független) az ülés végén
bejelentette: március 5-ével lemond képvi-
selõi mandátumáról.
Bihary Gábor képviselõ Európai Uniós elfog-
laltsága miatt lemondott az MSZP-frakció ve-
zetésérõl. Posztját ezentúl Kiss László tölti be.

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Számos problémát orvosolhatna a tervezet

„Sportkoncepciót kell alkotni!”
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Fõ tér

13.30-19.00 A „Barátság
tere” - zenés, táncos forgatag,
ízelítõ a lengyel és a magyar
konyha kulináris választéká-
ból. 

13.30 Veres Péter Gimnázi-
um táncegyüttese és a Széll
Kulturális Egyesület.

14.00 Lazurki együttes (Len-
gyelország).  

14.30 Kincsõ együttes. 
15.00 Téka zenekar. 
16.00 Hargita együttes (Csík-

szereda).  
17.30 Duna Mûvészegyüttes.
Lengyel keringõ, polonéz

nyitótánc, mazur lengyel nem-
zeti tánc. Tánctanítás a közön-
ségnek.

Óbudai Múzeum 
és Könyvtár 

Óbudai Múzeuma 
(Fõ tér 1.)

Lengyel hercegnõ - magyar
királyné (Piast Erzsébet és
kora) - kiállítás

Az átépítés után megújult
Óbudai Múzeum elsõ idõszaki kiállítása,
mely a lengyel földrõl érkezõ Piast Erzsé-
bet (1305 k.-1380) alakjának megidézésé-
vel mutatja be az általa támogatott közép-
kori Óbudát, valamint a királyné magyar
politikai életben betöltött meghatározó
szerepét. A kiállításon az ország több ne-
ves múzeumából érkezõ, egyedülálló, XIV.
századi mûtárgyakat is megtekinthet a lá-
togató. 

A kiállítás 2010. március 22-e és június
30-a között - hétfõ kivételével - naponta
10-tõl 18 óráig tekinthetõ meg. (A belépés
március 23-án ingyenes.)

Óbudai 
Társaskör
(Kiskorona utca 7.) 

14.00-17.30 Történelmi konferencia:
Piast Erzsébet és kora

Elõadók Dr. Bertényi Iván: Anjou-ko-
ri heraldika. * Cseke László: A visegrá-
di Szent György lovagrend története. *
Dr. Mészáros Orsolya: Az Anjou-kori
Visegrád. * Kocsis Edit: A visegrádi ki-
rályi palota Anjou-kori kályhái. *
Buzás Gergely: Erzsébet királyné
építkezései.* Dr. Tapolcai László: Piast
hercegnõk - magyar királynék. * Dr.
Szende László: £okietek Erzsébet. *
Wojcieh Kozlowski: Az utolsó Piastok
és Magyarország. 

Textilmúzeum  

(Lajos utca 138.)
15.00 „Transzformációk” - Rajmon

Mária, Magyarországon élõ lengyel tex-
tilmûvész kiállításának megnyitója

A tárlatot megnyitja Kontsek Ildikó mû-
vészettörténész.

Katonai 
amfiteátrum  
(Nagyszombat utca 5.)

15.00 „Élõ történelem Óbuda szívé-
ben”

A Wysocki légió és más hagyományõrzõ
egyesületek közös bemutatója. Korhû öltö-
zékben elevenítik fel, hogyan zajlott Piast
Erzsébet korában egy vadászat, és hogyan
harcoltak a katonák az 1848-49-es szabad-
ságharcban. 

Óbudai 
Kulturális Központ  

(San Marco utca 81.)
15.00-17.00 Varsó - fotókiállítás meg-

nyitója
A kiállítást megnyitja Jozef D¹brows-

ki, Varsó Bemowó kerületének polgár-
mestere.

A Duna Szimfonikus Zenekar vonós-
négyes rövid koncertje

Erkel Ferenc: „Hunyadi” címû operájából
a Palotás, Bogár István: Népszerû Chopin
mûvek kis szimfonikus zenekarra Weiner

Leó: Divertimento - Jó alapos
csárdás Weiner Leó: Rókatánc.

„Magyar-lengyel két jó ba-
rát”

Dr. Tóth József történész
vetítéssel egybekötött elõadá-
sa a magyar-lengyel kapcsola-
tokról.

Óbudai Kulturális
Központ

Csillaghegyi 
Közösségi Háza
(Mátyás király út 11-15.)

18.00 Karol 2. - A pápa, aki
ember maradt

A vetítés után beszélgetés a
filmrõl, II. János Pálról és a len-
gyel-magyar barátságról. Be-
szélgetõpartnerek: dr. Sutarski
Konrad, a Magyarországi Len-
gyelség Múzeuma és Levéltárá-
nak igazgatója, dr. Temes-
szentandrási Péter, a Csillaghe-
gyi Jézus Szíve Templom plébá-
nosa és Reményi Róbert film-
esztéta.

Óbudai Kulturális 
Központ

Békásmegyeri 
Közösségi Háza
(1039 Csobánka tér 5.)

10.00 Lengyel animációs válogatás
gyerekeknek 

A Lolka és Bolka, Varázsceruza epizód-
jait vetítik.

14.00 „Magyar-lengyel két jó barát”
A Magyar-Lengyel Barátság Napja al-

kalmából Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata által kiírt rajzpályázatra érkezett
munkákból rendezett kiállítás megnyitója.

18.00 Irodalmi teadélután 
Beszélgetés a kortárs lengyel irodalom-

ról, neves mûfordító részvételével.
19.00 Kislovag 
Színes, magyarul beszélõ, lengyel játék-

film.

Óbudai Múzeum 
és Könyvtár 

Platán Könyvtára
(Arató Emil tér 1., bejárat: Kadosa utca felõl)

17.00 A lengyel jazz nagy korszakából,
a ‘60-as évektõl a ‘80-as évekig.

Lemezborító kiállítás megnyitó.
(A belépés valamennyi programra in-

gyenes!)

A Magyar-Lengyel Barátság Napja 
programja március 23-án
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Ahhoz, hogy valaki egyéni
választókerületi jelölt lehes-
sen, legalább 750 választó-
polgár érvényes ajánlását
kell összegyûjtenie. 

Jelöltet ajánlani nem kö-
telezõ, de ha Ön élni kí-

ván ajánlási jogával, akkor
azt úgy teheti meg, hogy az
Önnek megküldött hivata-
los ajánlószelvényt kitölti,
saját kezûleg aláírja, majd
azt átadja a támogatni kí-
vánt jelöltnek vagy megbí-
zottjának. Az ajánlószelvé-
nyek gyûjtése március 19-

ig történhet. Az ajánlás
nem vonható vissza. Egy
választópolgár egy jelöltet
ajánlhat. Aki ugyanazt a
jelöltet többször ajánlotta,
vagy aki több jelöltet is
ajánlott, annak valameny-
nyi ajánlása érvénytelen.
Amennyiben Ön csak a
második fordulóban jogo-
sult szavazni, az ajánlás jo-
gával még nem élhet, így
ajánlószelvényt nem ka-
pott. Ha az értesítõn feltün-
tetett adatai tévesek, kér-
jük, forduljon a polgármes-
teri hivatalhoz!

Amit az ajánlószelvényrõl tudni kell

Mire való a kopogtatócédula?

Március 19.: a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lak-
címe szerint illetékes helyi választási iroda (HVI) vezetõjétõl március 19-én 16
óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár március 19-én
16 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol a válasz-
tójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbõl és
visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
• Jelöltet ajánlani március 19-én 16 óráig lehet. A jelöltet legkésõbb március 19-
én 16 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál.

Választási naptár

Tájékoztatom a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy
a Bp., III. ker. Szépvölgyi
út 69-73. szám alatt mû-
ködõ (54., 55., 56. számú)
szavazókörök címe - az in-
tézmény elköltözése miatt
- megváltozott. 

A z érintett választó-
polgárok a Bp., III.

ker. Bécsi út 96/b. szám
alatt az Óbudai Egye-
tem (korábban Budapes-
ti Mûszaki Fõiskola) új
épületében adhatják le
szavazataikat. 

Az 53. számú szavazó-
körhöz tartozó választó-
polgárok, akik ugyanezen
intézmény Doberdó út 6.

szám alatt mûködõ épüle-
tében szavaztak, szintén a
Bécsi út 96/b. szám alatt
élhetnek választójoguk-
kal.

A 30. számú szavazó-
kör választópolgárai a
Vörösvári út 93. szám he-
lyett, a Kerék utca 18-20.
szám alatt mûködõ álta-
lános iskolában élhetnek
választójogukkal.

A választási eljárásról
szóló, 1997. évi C. törvény
10.§ (1) bekezdése ki-
mondja, hogy a szavazó-
körök területi beosztását
úgy kell kialakítani, hogy
egy szavazókörre mintegy
hatszáz, legfeljebb ezerkét-
száz választópolgár jusson.

A fenti jogszabályra fi-
gyelemmel a szavazókö-
rök területi beosztásában
módosításokra volt szük-
ség. Módosult a Hévízi út
2-6., a Madzsar József
utca 5. és a 13-15. lakcí-
mek szavazóköre.

Fentiekre tekintettel
kérem a Tisztelt Válasz-
tópolgárokat, hogy a sza-
vazókör felkeresését
megelõzõen - az említett
címektõl függetlenül -
feltétlenül gyõzõdjenek
meg arról, hogy a lakó-
helyük szerinti szavazó-
kör címében nem történt-
e változás. 

A Helyi Választási
Iroda vezetõje

Tájékoztatás szavazóköri cím módosításáról

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Beruházás

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása után 2008-
ban 3 éves karbantartási
szerzõdést kötött a Penta
Kft.-vel. Az elsõ két évben, a
kevésbé szélsõséges idõjá-
rásnak is köszönhetõen, a
cég megfelelõ színvonalon
látta el feladatát. A hivatal
mûszaki osztálya határozza
meg az elvégzendõ feladato-
kat, a lakossági bejelenté-
sek, az útfelügyelõk, a köz-
terület-felügyelet és egyéb
hatóságok jelzései alapján. 

Abejelentések nagy
száma miatt elsõsor-

ban az élet- és balesetve-
szélyt jelentõ nagy mélysé-
gû úthibákat javíttatjuk ki,
csak ezek után gondolha-
tunk az úgynevezett hálós
felszíni repedések meg-
szüntetésére. Óriási gond a
hegyvidéki utak karbantar-
tása, ahol a megfelelõ szi-
lárd alap hiánya miatt sok-
kal nagyobb mérvû az út-
pálya romlása.

Gyakorlatilag 2010 feb-
ruárjáig sikerült lépést tar-
tani, ha nem is maradékta-
lanul az utak javításában, a

balesetveszély megszünte-
tésében.

Sokan azt hiszik, hogy
a tartós, folyamatos nagy

hideg okozza a legna-
gyobb károkat, de ez nem
így van. Ha állandóan ne-
gatív a hõmérséklet, eb-
ben az esetben az utak víz
általi terhelése a legki-
sebb, mivel ekkor csak fa-
gyott állapotban van je-
len. A legintenzívebb
romlás a nulla fok körüli
hõmérsékleten követke-
zik be, mikor is hol fagy,
hol olvad. Ekkor nemcsak
a forgalom terheli útjain-
kat, hanem a víz változó
térfogata is, melynek kö-
vetkeztében azok szinte
teljesen szétesnek. Az
amúgy is rossz pályaszer-
kezetek ezzel a hatással
szemben nem ellenállóak. 

Az önkormányzat saját
forrásból a teljes szerke-
zetû útépítéseket nem,
vagy csak csekély mér-
tékben tudja finanszíroz-
ni, ezért központi forrá-
sokra (ami mostanában
egyre kevesebb) vagy pá-
lyázati pénzekre kénysze-
rül támaszkodni.

2009-2010 év fordulója
nem kedvez a karbantartá-
si feltételeknek, az utak
romlása hatványozottan

jelentkezik. Természetes,
hogy  minden állampol-
gár, aki jármûvével bele-
megy egy kátyúba, joggal
nehezményezi ezt, de az
anyagi kereteket ismerve,
illetve a kapacitás nagysá-
gát tudva, megértését kell
kérjük. A legbalesetveszé-
lyesebb úthibákat azonnal
megrendeljük, a bejelen-
téstõl számított egy órán
belül, így lehetséges az,
hogy egy napon belül két-
három megrendelõben
30-40 úthibát is jelentünk
a kivitelezõnek. 

Ennek érzékeltetésére
álljon itt az utóbbi egy év
adata, miszerint 265
megrendelõben 846 úthi-
bát rendeltünk meg kija-
vításra. 

Ezúton is szeretnénk
kérni Óbuda-Békásme-
gyer polgárait, amennyi-
ben balesetveszélyes úthi-
bát észlelnek, azt jelent-
sék mûszaki osztályunk-
nak, és egyben megértõ
türelmüket kérjük, mert
sok kátyút kell megszün-
tetni.

Klug Lajos 
mûszaki osztályvezetõ

ABudapesti Központi
Szennyvíztisztító Te-

lep egyéves próbaüzemi
mûködése 2009 augusztus
elején kezdõdött, mára fél-
idejéhez érkezett.

Tavaly augusztus óta a
fõváros pesti oldalának kö-
zépsõ kerületeiben kelet-
kezõ teljes szennyvíz-
mennyiséget a Csepel-szi-
getre, a központi szenny-
víztisztítóba pumpálják a
ferencvárosi szivattyútelep
berendezései a Duna med-
re alatt kiépített csõvezeté-
keken keresztül. 

A dél-budai kerületek
szennyvizét tavaly év vége
óta továbbítja a tisztítóte-

lepre a kelenföldi átemelõ
telep. Az ettõl északra esõ,
a Duna-part közelében lé-
võ mellékcsatornákat 2010
január végére kötötték rá a
szakemberek a rakpart
mentén tavaly megépített
fõgyûjtõcsatornára. Febru-
ár közepén az egyik legna-
gyobb, Hûvösvölgytõl a
Dunáig vezetõ, szennyvíz-
zel terhelt természetes víz-
folyás, az Ördög árok vizét
is rávezették a fõgyûjtõre.
Ezzel megszûnt a város
legnagyobb, az Erzsébet
híd budai hídfõje mellett
található csatorna-beveze-
tése, mely eddig a folyót
szennyezte. Utolsó lépés-

ként az észak-budai kerü-
letekben keletkezõ, a Zsig-
mond téri szivattyútelep-
re érkezõ szennyvizet is át-
irányították a fõgyûjtõcsa-
tornába.

Mindez hatalmas elõre-
lépést jelent a folyó szeny-
nyezésének csökkentésé-
ben, hiszen a Budapesten
keletkezõ szennyvízmeny-

nyiség mintegy fele (49
százaléka) eddig biológiai
tisztítás nélkül, közvetle-
nül a Dunába folyt. Ez a
környezetterhelõ állapot
most megszûnik. 

A budai rakpart mentén
látható, a Dunába vezetõ
15 csatorna-bevezetés to-
vábbra is megmarad.
Ezek egy része csapadék-

vizet, illetve termálfürdõk
medencéinek vizét vezeti
a folyóba, a többi záporki-
ömlõként üzemel majd
akkor, amikor nagy esõzé-
sek, illetve olvadások ide-
jén a csatornarendszer te-
lítõdik.

(A teljes beruházásról a
www.eloduna.hu oldalon
olvashat.)

Nem terheli többé a Dunát Budapest szennyvize
Hírösszefoglaló: a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
tavaly november óta fogadja és kezeli a fõváros pesti oldalán
keletkezõ szennyvízmenynyiség java részét. Február közepétõl
már Budáról is az új tisztítómûbe kerül a szennyvíz a tavaly
megépített budai Duna-parti fõgyûjtõcsatornán keresztül. Ez-
zel összekapcsolódott az uniós támogatással megépített új fõ-
városi szennyvíztisztító rendszer minden létesítménye. Mos-
tantól nem terheli a Dunát a fõvárosban keletkezõ szennyvíz
eddig tisztítatlan része (mintegy 49 százaléka), hanem a meg-
felelõ helyre, a központi szennyvíztisztítóba jut. 

Kátyú, kátyú hátán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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V álasztási rendez-
vény csak a szava-

zás napjának kitûzése és
a kampánycsend kezde-
tének idõpontja között
tartható, valamint a két
forduló között a szavazás
végétõl az ismételt kam-
pánycsendig. Azonban
ebben az idõszakban is
meg kell tudni különböz-
tetni, hogy a gyülekezési
törvény vagy a választási
eljárásról szóló törvény
hatálya alá tartozó ren-
dezvényt tartanak-e. 

A rend fenntartásáról a
szervezõnek kell gon-
doskodnia, aki a lebo-
nyolításért is felelõsség-
gel tartozik. Amennyi-
ben a szervezõ a gyûlést

lezárja, de a résztvevõk
továbbra is a helyszínen
maradnak, azt a Gytv.
hatálya alá tartozó ren-
dezvénynek kell tekinte-
ni, ezért jogszerûen csak
elõzetes bejelentés ese-
tén tartható. A választási
gyûlések megtartásához
közútkezelõi hozzájáru-
lás szükséges, illetve ér-
demes érdeklõdni a helyi
önkormányzatnál, hogy
milyen engedélyekre le-
het még szükség.

A választási gyûlése-
ken az állampolgárok
szabadon megjelenhet-
nek, azonban nem tart-
hatnak maguknál lõfegy-
vert, vagy robbanóanya-
got, az élet kioltására

vagy testi sértés okozásá-
ra alkalmas eszközt, illet-
ve olyan tárgyakat, esz-
közöket sem, amelyek al-
kalmasak arra, hogy erõ-
szakos módon akadá-
lyozzák a választási gyû-
lésen megjelenõket az ott
történõ részvételben. A
rendezvénynek békés ke-
retek között kell megva-
lósulnia, ezért a résztve-
võk magatartásának álta-
lánosságban is erõszaktól
mentesnek kell lennie. 

Szabálysértést, illetve
bûncselekményt valósít
meg az a személy, aki a
rendezõ felhívásának
nem tesz eleget, vagy in-
tézkedéseinek erõszakkal
vagy fenyegetéssel ellen-
áll. Bûncselekményt kö-
vet el, aki mást a válasz-
tási gyûlésen való rész-
vételben erõszakkal,
vagy fenyegetéssel jogta-
lanul akadályoz. A cse-
lekmény elõkészülete is
büntetendõ. Jogellenes,
ha erõszakra készülve az

ehhez szükséges eszkö-
zöket magával visz. 

- A választási gyûlése-
ket nem biztosítja a rend-
õrség, de szabálysértés
vagy bûncselekmény el-
követõivel szemben in-
tézkednek. Annak elle-
nére, hogy a gyûlés
megtartását nem kell be-

jelenteni a rendõrségen,
azt azonban mégis cél-
szerû jelezni, a rendõr-
ségnek ugyanis általános
törvényi kötelessége a
közrend fenntartása és a
jogsértések megakadá-
lyozása - tette hozzá Fe-
ró Attila.

Sz. Cs.

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁ-

SI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATA. Levélcím: 1903

Budapest, Pf.: 314, cím: 1051 Budapest, Roosevelt

tér 1., tel.: (40)200-717, 441-1616, fax: 1/441-1617,

e-mail: visz@otm.gov.hu. Nyitva tartás: hétfõtõl csü-

törtökig 8.30-tól 16 óráig, pénteken 8.30-tól 13.30-ig.

A választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó
gyûlések nyilvánosak, nem tartoznak a gyülekezési jog-
ról szóló 1989. évi törvény (Gytv.) hatálya alá, ezért elõ-
zetes bejelentés nélkül is megtarthatók. A rendezvénye-
ket nem szükséges bejelenteni a rendõrségnek, ugyan-
akkor célszerû mégis jelezni, és más engedélyekre is
szükség lehet. A részletekrõl Feró Attila rendõr alezre-
des, kapitányságvezetõ helyettes adott tájékoztatást. 

Mit kell tudni a választási kampány idõszakában tartandó gyûlésekrõl?
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Civil szervezetek

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek sem-
mibe, ezzel azonban nagymértékben segíti a kerületben
mûködõ civil szervezetek munkáját.Kérjük, ajánlja fel adó-
ja 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szerveze-
teink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

Az „Itt Élünk” Egyesület
közel 400 aláírást gyûjtött
annak érdekében, hogy dr.
Pintér Endre professzor
díszpolgárrá választását
kezdeményezze a képvise-
lõ-testületnél.

Ahelyi civil egyesület
az elmúlt hetekben

felmérte a III. kerületi la-
kosság véleményét az óbu-
dai díszpolgári cím lehet-
séges jelöltjeirõl. Bár több
alkalmas személy is látó-
körébe került, nagyon ha-
mar világossá vált, a leg-
többen azzal értenek egyet,
hogy 2010-ben dr. Pintér
Endre kapja az elismerést.
Az „Itt Élünk” többször
tartott kitelepülést a kerület
forgalmas pontjain, ahol
369 támogató aláírást

gyûjtött a köztiszteletben
álló orvos díszpolgári jelö-
léséhez, az aláírásokat tar-
talmazó íveket pedig lead-
ták az aljegyzõnek.

- Nagyon jó tapasztala-
tokat szereztünk kitelepü-
léseinken - mondta Bor-
bély László, az „Itt Élünk”
Egyesület elnöke. - Azok,
akik már ismerték a pro-
fesszor urat, mind nagy
szeretettel beszéltek róla
és lelkesen támogatták a
jelölést, azok pedig, akik
eddig nem hallottak róla,
megismerve életét és
munkásságát szintén
örömmel adták aláírásukat
a támogatáshoz. Az szá-
munkra is érdekes volt,
hogy az emberek egy ré-
sze az ilyen kitelepülése-
ken mindenáron valame-

lyik pártot kereste, ezért
úgy tûnik, még kell egy kis
idõ, hogy elfogadják, civil
szervezetek, helyi ügyek
miatt ugyanúgy hajlandó-
ak megszólítani õket az ut-
cán, mint a nagy pártok. 

A szervezet vezetõje
elmondta, úgy hallották,
a Javaslattevõ Testület el-
sõ helyen Pintér profesz-
szort támogatta, így re-
mélték, a képviselõ-testü-
let is áldását adja a kezde-
ményezésre.

(Az egyesület továbbra
is várja az óbuda-békás-
megyeriek véleményét,
helyi problémáit a 06-20-
663-0501-es telefonszá-
mon, az ittelunk@t-
online.hu e-mail címen,
vagy a www.ittelunkegye-
sulet.hu honlapon.)

Aláírást gyûjtött az egyesület

1 % 1 % 1 %. A Százszorszép Óvoda alapítványa, a Százszorszép Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik 2009-ben személyi jövedelemadójuk 1
százalékával, 1 millió 163 ezer 484 forinttal támogatták az alapítványt. Az ös-
szeg lehetõvé teszi, hogy ütéscsillapító gumitégla burkolattal tegyék biztonsá-
gosabbá a kerti játékok használatát, valamint új játékok vásárlásával szélesít-
sék a mozgásfejlesztés lehetõségeit. Szertáraikat is bõvítették készségfejlesz-
tõ játékok, egyéb szemléltetõ eszközök, bábok vásárlásával.
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2010/5. szám Szociális
11

Magyarországon új szolgál-
tatási modellként, az Óbu-
dai Gondozási Központ és a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat szakembereinek
összefogásával elsõként
1996-ban a III. kerületben
vezették be a jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtás
szolgáltatást. A szolgálta-
tás a házi segítségnyújtás-
hoz kapcsolódó, korszerû,
biztonságérzetet növelõ,
kiegészítõ ellátás.

Célja az olyan idõskorú
vagy fogyatékos sze-

mélyek, illetve pszichiátri-
ai betegek számára történõ
segítségnyújtás, akik képe-
sek az ellátáshoz szüksé-
ges segélyhívó készülék
használatára, de egészségi
állapotuk és szociális hely-
zetük miatt az önálló élet-
vitel fenntartása során fel-
merülõ krízishelyzetek el-
hárításában segítségre szo-
rulnak. A szolgáltatás által
biztosított azonnali, gyors
segítség révén lehetõség
van az akut problémák
megoldására, mely által je-
lentõsen csökkenthetõ az
ilyenkor elõforduló egész-
ségi ártalmak kialakulásá-
nak esélye. Szolgáltatá-
sunkkal az ellátást igény-
bevevõ biztonságérzete
nagymértékben növelhetõ,

mely biztonságérzet a lelki
egészség hosszú távon va-
ló megtartása szempontjá-
ból a rászoruló személy és
családja számára kiemel-
kedõ fontossággal bír. 

Hogyan mûködik a
szolgáltatás?

A jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás korszerû
ellátási forma, melyben
az igénybevevõ, egy

nyakban viselt nyomó-
gomb segítségével, saját
otthonában, bármikor, a
lakás bármely pontjáról
segélykérést kezdemé-
nyezhet. A jelzés az adó-
vevõ készülék rádióhul-
lámain keresztül aktivá-
lódik, és az átjátszó állo-
más révén továbbítódik
egy diszpécserközpont-
ban elhelyezett központi
számítógépre. Az azon-
nali segítségnyújtás fo-
lyamatosan, 24 órás
ügyeleti rendben foglal-
koztatott, egészségügyi
szakképesítéssel rendel-
kezõ személyzet által biz-
tosított, garanciáját a ké-
szenléti rendszer és a se-
gélyhívásokat fogadó
diszpécserközpont együtt
teremti meg. 

Segélyhívás esetén a
készenlétben lévõ, terüle-
ti gondozó a diszpécser-
központon keresztül
azonnal értesül a segít-
ségkérésrõl. Igy a segít-
ségkérõ nevének és címé-
nek ismeretében 30 per-

cen belül a helyszínen tud
lenni, és a segítségkérõ
állapotának megfelelõen
tudja felmérni a további
intézkedés szükségessé-
gét. A kialakított rendszer
nagy elõnye, hogy segít-
ségével az idõs lakosok
számára fenntarthatók a
biztonságos életvitel fel-
tételei, és krízishelyzet-
ben biztosított a gyors se-
gítségnyújtás. 

A szolgáltatás nyújtá-
sának feltétele 

Az ellátás az igénybe-
vevõ szociális rászorult-
sága függvényében nyújt-
ható, melynek meglétét
jogszabályi elõírás szerint
a szolgáltatás igénybevé-
telét megelõzõen, vala-
mint az igénybevétel so-
rán legalább kétévente
megvizsgáljuk. Jelzõ-
rendszeres házi segítség-
nyújtás igénybevétele
szempontjából szociálisan
rászorult az egyedül élõ,
65 év feletti, az egyedül
élõ súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg
személy, vagy a kétsze-
mélyes háztartásban élõ
65 év feletti, illetve súlyo-
san fogyatékos vagy pszi-
chiátriai beteg személy, ha
egészségi állapota indo-
kolja a szolgáltatás folya-
matos biztosítását. 

Jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás szolgáltatá-
sunk révén a saját otthon-
ban való tartózkodás ideje
meghosszabbí tható .
Amennyiben szolgáltatá-
sunkat igénybe kívánja
venni, keresse a lakóhely-
éhez legközelebb esõ
Gondozási Központot.

Óbudai Gondozási
Központ

Bemutatkoznak az önkormányzati intézményei • Az Óbudai Gondozási Központ szolgáltatása

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

Központjaink az alábbi négy címen érhetõek el:
I. sz. Gondozási Központ
Harrer Pál utca 4. Tel.: 250-3230. Központvezetõ:
Nagy Lajosné.
II. sz. Gondozási Központ
Harang utca 1. Tel.: 367-1522. Központvezetõ:
Seibin Tímea.
III. sz. Gondozási Központ
Víziorgona utca 12. Tel.: 454-7063. Központvezetõ:
Fehérváriné Csépe Éva.
IV. sz. Gondozási Központ 
Hatvany Lajos utca 1. Tel.: 454-0710. Központveze-
tõ: Helembai Tiborné.

Az izombeteg gyermekek hétköznapjait teszik könnyebbé és nyári táborozásokat támo-
gatják azzal a minden évben megrendezett jótékonysági hangversennyel, melyet im-
már hetedik alkalommal szervezett meg a Gyógyító Jószándék Alapítvány február 5-én
az Óbudai Társaskörben

Megelõzhetõ a lakásvesztés
Ingyenes jogi tanácsadás a Twist Olivér Alapítványnál
lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakás-
vesztés megelõzése céljából. Lakáscsere és adásvétel
feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, il-
leték, haszonélvezet, öröklés); lakás-eladás, -vétel, -
csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere-, aján-
dékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. (Telefo-
nos tanácsadás, idõpont-egyeztetés személyes tanács-
adásra, hétköznap 12-tõl 14 óráig.Tel.:06-20-269-9838.
A programot az EGT és Norvég FM a Fõvárosi Szociá-
lis Közalapítvány közremûködésével támogatja.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Cukorbetegek klubja
Az Óbudai Cukorbetegek
Klubja március 9-én 16
órától tartja összejövetelét
a Margit kórházban. A
metabolikus szindrómáról
tart elõadást dr.Halászlaki
Csaba belgyógyász szak-
orvos. (Cím:Bécsi út 132.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Elõzetes: minden hónap
utolsó keddjén, 18 órától
Bástyai Frigyes természet-
gyógyász tart fórumot a
Békásmegyeri Közösségi
Házban (BKH). „A módo-
sult tudatállapot, a hipnó-
zis” címû elõadásra márci-
us 30-án várja az érdeklõ-
dõket. (A belépés ingye-
nes.Cím:Csobánka tér 5.) 

1 % 1 % 1 %
A Budapesti Hidroterá-
piás Rehabilitációs
Gimnasztika (BHRG)
Alapítvány köszöni tá-
mogatói nagylelkû 1 szá-
zalékos adományait,
melybõl 2008-ban 691
ezer 673 forint, 2009-ben
855 ezer 933 forint gyûlt
össze.A teljes összeget a
hozzájuk terápiára járó
gyermekek fejlesztõ esz-
közeinek vásárlására for-
dították. (Adószám:
18241343-1-41. Cím: Ta-
vasz utca 5.) 

A Magyar Vöröskereszt Bu-
dapest Fõvárosi Szerveze-
te márciusban az alábbi
idõpontokban és helyszí-
neken szervez nyilvános
véradást. 

M árcius 11-én 15-tõl
18 óráig: Szentlé-

lek tér, BKV végállomás
(a véradó kamionban).

Március 19-én 14-tõl
18 óráig: az Auchan

Aquincumban (Szentend-
rei út 115.) 

Ha ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. élet-
évét (rendszeres vér-
adóknál 65. életév) és
úgy érzi, hogy segíteni
tud a rászoruló betege-
ken, jöjjön el a véradásra!
Személyi igazolvány (lak-
címkártya) és taj-kártya
szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

Tisztelt Betegeink!
A gyorsabb és egysze-

rûbb betegellátás érdeké-
ben a laboratóriumi vizs-
gálatok elvégzésére új
szabályozást alakítottunk
ki február 15-tõl. 

Elõjegyzés nélkül, az
azonnal elvégezhetõ vizs-
gálati lehetõségek körét
bõvítettük. Az elõjegyzési
rendszer emellett továbbra
is mûködik. A kerületünk-

ben dolgozó valamennyi
orvos tájékoztatást kapott
a beutalási rendrõl.

Saját érdekében, kér-
jük, tekintse át a beutalót,
hogy a leírt szabályozás-
nak megfelel-e. Kérdés
esetén forduljon bizalom-
mal kezelõ orvosához.

• A vérvétel a jelent-
kezés napján, elõjegy-
zés nélkül megtörténik,
amennyiben kezelõorvo-

sa a meghatározott pont-
értékû vizsgálat mennyi-
séget rendeli (a beutalón
1300 pontnál kevesebb
szerepelhet).

• A jelzett értéktõl el-
térõ beutaló esetén a la-
boratórium elõjegyzést
ad Önnek.

• A laboratórium nem
fogadja el azt a beutalót,
amelyen 15 vizsgálati pa-
raméternél több szerepel.

• A laboratórium nem
fogadja el a kézzel írt
beutalót (kivétel lehet a
fejléc).

Az új beutalási rend
reményeink szerint lé-
nyegesen egyszerûsíteni
fogja az ellátást és ked-
vezõ változásokat ered-
ményez.

Szent Margit 
Rendelõintézet 
Nonprofit Kft.

Új szabályozás a laboratóriumi vizsgálatoknál

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ. A korai felismerés
eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. A III. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló meghívót kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják õket a Szent János Kórházba (1125 Budapest, Diós árok
1., tel.: 458-4509) vizsgálatra.Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A
szûrõvizsgálat térítésmentes. (Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális
Intézete, tel.: 465-3823.) A lehetõség adott! Éljenek vele!

Azoknak szervez hozzátarto-
zói csoportot a Kék Pont

Békásmegyeri Drogambulan-
cia, akik úgy érzik nem képesek
egyedül megbirkózni gyerme-
kük, párjuk, testvérük, barátjuk
szenvedélybetegségével, illetve
hatékony segítséget szeretnének
nyújtani. 

A csoport anonym, az önsegí-
tés elvei alapján mûködik, két
munkatárs vezetésével.

A foglalkozásokra rendszere-
sen meghívnak érintetteket,

akik már megszabadultak a
szenvedélyeiktõl és tisztán él-
nek, hozzátartozókat, akik el-
mondják, nekik hogyan sikerült
„túlélniük”, illetve szakembere-
ket, akik aktuális kérdésekben
nyújtanak segítséget. 

Cím: Kék Pont Békásmegyeri
Drogambulancia, 1039 Buda-
pest, Lukács György utca 3.
Tel.: 454-0876.

Idõpont: minden kedden 18
órától, de nem elvárás a pontos
érkezés.

Kék Pont Drogambulancia
Békásmegyeren

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

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

A bûnügyi régiók ta-
valy márciusi létre-

jötte jelentõs szervezeti
változtatást igényelt a
Budapesti Rendõr-fõka-
pitányságon, így a III.
kerületi Rendõrkapitány-
ságon belül is. Megszün-
tették a párhuzamos
szervezeteket, nincs már
külön felderítés, nyomo-
zó és vizsgáló szervezet.
Így kevesebb információ
vész el, és rövidebb idõ
alatt le lehet zárni egy-
egy ügyet. A XII., a II. és
a III. kerületbõl álló
Észak-budai bûnügyi ré-
gión belül Óbuda-Békás-
megyer rendõrei, nyo-
mozói az autólopásokra
és gépkocsikkal kapcso-
latos bûncselekmények-
re szakosodtak a fõvá-
rosban. A felgyorsult
kommunikációnak, a ke-
rülethatárokon átnyúló
együttmûködésnek kö-

szönhetõen jóval hatéko-
nyabbá vált a nyomozati
munka. 

- Az összességében
kedvezõnek tartott válto-
zások egyik magyarázata
a sikeres régiós átszerve-
zésben keresendõ - erõsí-
tette meg dr.
Markó Attila. -
Az egyik, Feró
Attila által veze-
tett regionális
nyomozócso-
portnak több
bûnbandát sike-
rült felszámol-
nia, melyek szá-
zas nagyságrendben kö-
vettek el bûncselekmé-
nyeket a fõvárosban. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányságon belüli ve-
zetésirányítás-változás ré-
szeként, az állomány sze-
rénytelenség nélkül állít-
hatóan csapattá kovácso-
lódott. Ehhez hozzájárult,

hogy önkormányzati se-
gítséggel 3 napos vezetõi
tréning lebonyolítására is
lehetõség nyílt. Mint azt
külsõ informátorunktól
megtudtuk: a helyi rend-
õrség fõ vonzereje humá-
nus vezetésében és a jó

munkafeltételek
és munkalégkör
megteremtésé-
ben áll. 

Nehézséget
inkább az okoz
olykor, hogy a
fiatal rendõrök
még náluk is fi-
atalabbakat irá-

nyítanak. A mindenre ki-
terjedõ tapasztalatot azon-
ban többnyire „fölülírja”
az elhivatottság, a lelkese-
dés, mellyel belevetik
magukat a munkába.
Szakmai tudásukat a kor
követelményeihez igazí-
tandó, számos hasznos
elõadást, tanfolyamot
szerveznek számukra. Így
aztán nem okoz számukra
meglepetést a profi autó
tolvajok által használt,
legmodernebb mûszaki
felszerelés leleplezése
sem. 

A létszámhiányról
A kérdésfelvetésre, mi-

lyen mértékû a sokat emle-
getett létszámhiány a helyi
rendõrségnél, a kapitány
elmondta: a csapaterõ-el-
vonások gyakori fejtörést
okoznak, ennek ellenére
mindig sikerült teljesíteni-
ük vállalt feladataikat. A

közrendvédelem-
nél azonban 30-
40 ember hiány-
zik. Az önkor-
mányzat vezetése
számos módon
igyekezett hozzá-
járulni a kerületi
rendõrök helyben
tartásához. Példá-
ul öt szolgálati lakás fenn-
tartásával az ingázók szá-
mára. 

A statisztikákról
A régiósítás következ-

ményeként a statisztikák
is más megközelítésben
készültek, mint eddig.
Hangsúlyozták: a legjobb
volna azonban talán a la-
kosság szubjektív bizton-
ságérzetét vizsgálni. Ösz-
szességében szinte min-
den területen csökkent a
bûncselekmények száma:
így a betöréses lopásoké, a
rablásoké, és a közterüle-
ten elkövetett lopásoké is. 

Mint arról a rendõrka-
pitány és helyettese be-
számolt: a régiók közül a
kiemelt bûncselekmé-
nyek mellett egyedül õk
foglalkoznak a trükkös
lopásokkal, melyek azért
különösen irritálóak, mert
azokat többnyire idõs,
védtelen emberek sérel-
mére követik el.

A bûnmegelõzésrõl 
A legjellemzõbb bûn-

cselekmény megelõzése
érdekében, több fronton is
hadjáratot indítottak a la-
kosság tájékoztatása érde-
kében: lapunk hasábjain
megjelent írásokkal, illet-
ve a helyi kábeltelevízió-
ban vetített sorozattal. A
bûnmegelõzés tehát ki-
emelt jelentõséggel bír. 

- Számtalanszor el-
mondjuk: a bûncselekmé-
nyek 80 százaléka meg-

elõzhetõ lenne,
kellõ odafigye-
léssel, ezért
mindent elkö-
vetünk a lakos-
ság alaposabb
tájékoztatásáért
- tette hozzá
Feró Attila. 

A térfigyelõrõl
Újdonság, hogy Békás-

megyeren és környékén az
eddigi egy helyett két jár-
õrautó köröz majd. A térfi-
gyelõ kamera-rendszer be-
váltotta a hozzá fûzött re-
ményeket, hiszen a lakóte-
lepen összességében több
mint 50 százalékkal csök-
kent a bûnelkövetés. A ja-
vuló közbiztonságra jó pél-
da, hogy a „békási” õrzött
parkolókba egyre keveseb-
ben állnak be. 

Akerület más területein
helyi forrásból egyelõre
az ismert gazdasági okok-
ból nincs lehetõség a to-
vábbi fejlesztésre, kamera
telepítésre. Azonban az
önkormányzat vezetése
uniós forrásokra pályáza-
tok beadását tervezi,
amennyiben erre lehetõ-
ség nyílik.

Az együttmûködésrõl
A kapitány beszámoló-

jában hangsúlyozta: to-
vábbra is eredményes az
együttmûködésük az ön-
kormányzattal. A kapott
támogatásoknak köszön-
hetõen többek közt tavaly
új járõrautót, számítógé-
peket, multifunkcionális
nyomtatót tudtak vásárol-
ni, és jutalmat adtak a ki-
emelkedõen teljesítõk-
nek. Egyre hatékonyabb-
nak ítélte a közös munkát
a III. kerületi Közterület-
felügyelettel, illetve a
munkájukat segítõ pol-
gárõrséggel is. Sz. Csilla

Beszámoló a kerület közbiztonságáról

Óbuda a biztonságosabb területek között
A beszámoló-jelentés szerint tavaly az eddigi átlaghoz képest is csökkentek a vagyon el-
leni bûncselekmények, a betöréses lopások, rablások, a gépkocsikkal kapcsolatos bûn-
cselekmények (így a gépkocsi-feltörések, gépkocsiból, -ról való lopások és a gépjármû-
lopások). Mint arról lapunknak adott nyilatkozatában dr. Markó Attila ezredes, III. kerü-
leti rendõrkapitány és helyettese, Feró Attila alezredes beszámolt: a régiók közül a ki-
emelt bûncselekmények mellett egyedül õk foglalkoznak a trükkös lopásokkal is regio-
nális módszerekkel, melyek azért különösen irritálóak, mert azokat többnyire idõs, véd-
telen emberek sérelmére követik el. A múlt évtõl pedig különösen nagy hangsúlyt fek-
tetnek a bûnmegelõzésre, hiszen az esetek 80 százalékban megelõzhetõk lennének.

Reggelenként tizenegy iskolánál vigyázzák a gyerekek
balesetmentes közlekedését a rendõrök és a kerületi
közterületfelügyelõk

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Fókuszban a kerületi közoktatás

T eszik ezt annak el-
lenére, hogy az ál-

lam a közoktatási fel-
adatok ellátására 173
millió 300 ezer forinttal,
az azt kiegészítõ hozzá-
járulásokra mintegy 25
millióval, az étkeztetés-
re, tankönyv támogatás-
ra közel 94 millió forint-
tal kevesebbet juttat a
III. kerületnek. 

A közoktatás helyzeté-
rõl Tamás Ilona, az okta-
tási és kulturális fõosztály
vezetõje adott tájékozta-
tást lapunknak. Megtud-
tuk: Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata je-
lenleg 11 óvodát, 14 álta-
lános iskolát, az Árpád,
az Óbudai, a Veres Péter
és a Kerék Általános Is-
kola és Gimnáziumot, az
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intéz-
ményt, Óvodát és Általá-
nos Iskolát, az Aeila
Sabina Zene-, Képzõ- és
Táncmûvészeti Iskola
Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézményt, az Óbu-
dai Népzenei Iskola

Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézményt, az Óbu-
da-Békásmegyer Nevelé-
si Tanácsadót, valamint a
Pedagógiai Szolgáltató
Intézetet mûködteti saját
fenntartásban. 

Óvodai nevelés
Az óvodák fenntartása,

mûködtetése az önkor-
mányzatok kötelezõ fel-
adata. A kerületben 11
önkormányzati fenntartá-
sú óvoda mûködik, 31
épületben. A jelenlegi in-
tézményhálózat megte-
remti a gyermekek óvo-
dai elhelyezésének biz-
tonságát. Két óvodában
német nemzetiségi neve-
lés, egyben pedig ma-
gyar-angol kétnyelvû ne-
velés folyik. Hét óvodá-
ban a sajátos nevelési
igényû gyermekek neve-
lése integráltan történik.
Az óvodapedagógusok
munkáját fejlesztõpeda-
gógus, pszichológus,
gyógypedagógus segíti.
Az óvodák helyi nevelési
program alapján mûköd-

nek, mely a mozgásra,
egészséges életmódra ne-
velés, a mûvészeti-, kör-
nyezeti- és személyköz-
pontú nevelést öleli fel. 

Általános iskolai 
nevelés-oktatás
Az általános iskolák

mûködtetése a fõváros-
ban a kerületi önkor-
mányzatok kötelezõ fel-
adata. A városrészben
19 önkormányzati fenn-
tartású iskola mûködik,
ebbõl 14 nyolcosztályos
általános iskola, 1 álta-
lános iskola és gimnázi-
um együtt, 3 gimnázi-
um, valamint 1 speciális
gyógypedagógiai iskola. 

Az általános iskolák a
fenntartó által elfogadott

pedagógiai programok
alapján mûködnek, a köz-
oktatási törvény elõírása
szerint. Az intézmények
sokszínû és széles skálájú
programok szerint dolgoz-
nak. Több iskolában emelt
színtû a nyelvoktatás, a
matematika oktatása, a
számítástechnika, a mûvé-
szeti nevelés, a sporttevé-
kenység. Angol kétnyelvû
és két tannyelvû oktatás
folyik a Krúdy Gyula és az

Aquincum Általános Isko-
lákban. A tehetséges tanu-
lók kibontakoztatása mel-
lett az iskolák a különféle
tanulási zavarokkal küzdõ
gyermekeket is segítik. Öt
iskolában a sajátos nevelé-
si igényû gyermekek ne-
velése integráltan történik.
A pedagógusok munkáját
fejlesztõpedagógus, pszi-
chológus, gyógypedagó-
gus segíti. 

Csökkenõ állami támogatás ellenére,
színes oktatási paletta Óbudán

Veszélybe kerülhet több ezer pedagógus állása, ezáltal a
gyermekek testi, lelki egészséges fejlõdése is. Egy tár-
sadalom leginkább a fiatalokra építheti jövõjét. Mit vár-
hatunk attól a társadalomtól, melynek gyermekei nem
kapják meg a megfelelõ oktatást, ellátást, tankönyvet,
szociális juttatást? A helyi önkormányzatot, ezáltal a
fenntartásában mûködõ kerületi közoktatási intézménye-
ket sújtó, állami normatíva-csökkenés ellenére a város-
rész vezetése mindent elkövet, hogy az eddigi színvona-
lon tudja mûködtetni az óvodákat, az általános iskolákat,
vállalt feladataként pedig több középiskolát. 

„Varázsmûhely” elnevezéssel bemutató órákra, kézmûves, irodalmi, játékos, sportos
foglalkozásokra várták a múlt hónapban több alkalommal az óvodásokat szüleikkel
együtt a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolába

ÓBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK. „A pedagógusszerep változá-
sa a mindennapi gyakorlatban - Tarka-barka módszertár”
címmel rendezik immár második alkalommal az Óbudai
Pedagógiai Napokat, március 2-tõl 26-ig a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet szervezésében. Az eseményt Bús Ba-
lázs polgármester nyitotta meg március 2-án a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. (A szakmai rendezvénysorozatról
lapunk elõzõ számának 25. oldalán közöltünk cikket.)

FOLYTATÁS A 15. OLDALON
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az informatika oktatás
feltételei jelentõs mér-
tékben javultak, mely a
társadalmi igényekhez
való rugalmas alkalmaz-
kodást segíti. A középis-
kolásoknak lehetõségük
van ECDL vizsgát tenni-
ük, két önkormányzat ál-
tal fenntartott intéz-
ményben. 

A középfokú oktatás
vállalt feladat

A középfokú oktatási
intézményeket a kerületi
önkormányzat vállalt fel-
adatként mûködteti. Ezek
körébe három nagy, ha-
gyományos gimnázium
és egy általános iskolából
alakult 8+4 évfolyamos
iskola tartozik. A három
gimnázium lefelé terjesz-
kedve 6, illetve 8 osztá-
lyossá bõvült. Az Árpád,
az Óbudai és a Veres Pé-
ter Gimnázium a társa-
dalmi kihívásoknak meg-
felelnek, oktatási kínála-
tuk szélesedett, szerkeze-
tük átalakult. 

Nemzetiségi 
kisebbségi 

nevelés-oktatás
A városrészben német

nyelvû nemzetiségi neve-
lés és oktatás folyik a Bár-
czi és az Ágoston óvodák-
ban, a Medgyessy Ferenc
utcában mûködõ általános
iskolában. Az Elsõ Óbu-
dai Általános Iskola a
2007/2008-as tanévtõl a
kerület német nemzetiségi
iskolája lett, ahol egyes
tantárgyak oktatása a ki-
sebbség nyelvén folyik. 

A német nyelvû nem-
zetiségi oktatás megfe-

lel a kerület ezen irányú
igényeinek. A nemzeti-
ségi oktatás népszerûsé-
ge emelkedett, az igény-
lõk száma az elmúlt
években növekedett. A
6. és 8. osztályt végzett
gyermekeknek a nemze-
tiségi nyelven való kö-
zépfokú továbbtanulása
az Árpád Gimnázium-
ban biztosított. 

Mûvészeti oktatási 
intézmények 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata két alap-
fokú mûvészetoktatási
intézményt mûködtet, az
Aelia Sabina és az Óbu-
dai Népzenei Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskolát. 

A mûvészetoktatás az
óbudai közoktatási rend-
szer egyik jellemzõ és tra-
díciókkal bíró eleme.
Mindkét intézményben
korszerû, eredményes ze-
nepedagógiai munka fo-
lyik, mellyel sikerült fõ-
városi, sõt országos szak-
mai elismertséget is ki-
vívniuk. 

Az Aelia Sabina Ze-
ne-, Képzõ- és Táncmû-
vészeti Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
ményben jelenleg 25
tanszak, közte vonósok,
zongora, ének, fafúvós,
rézfúvós, ütõs, gitár,
szolfézs, kamarazene,
képzõmûvészet, néptánc
tanítási szak mûködik.
A zeneiskola hallgatói

rendszeres közremûkö-
dõi a fõvárosi, kerületi
és intézményi rendez-
vényeknek, valamint
nagy érdeklõdés jellem-
zi önálló koncertjeiket
is. Országos hangszeres
versenyek rendezését is
vállalják. 

A III. kerületben mû-
ködik az ország egyet-
len önálló népzenei in-

tézménye, az Óbudai
Népzenei Iskola Alapfo-
kú Mûvészetoktatási In-
tézmény. A szinte már
elfeledett hangszerek,
így a duda, tekerõlant,
koboz, tambura, citera
mellett ének, hegedû,
brácsa, bõgõ, furulya,
népi játék, népszokások,
szolfézs, népzenei isme-
retek oktatása szerepel
tananyagukban. 

Az oktatási és kulturá-
lis fõosztály beszámolója
alapján összeállította: 

Szeberényi Csilla

Iránytû óvoda- és iskolaválasztáshoz
Az óvodaválasztás és a beiskolázás elõsegítésére
jelentette meg az önkormányzat a 2010/2011-es
tanév óvodai és iskolai Iránytûjét. A kiadványban a
III. kerületi oktatási intézményeket találhatják, me-
lyekrõl rövid bemutatkozást is olvashatnak. Az
Iránytû elérhetõ az oktatási-nevelési intézmények-
ben, az oktatási és kulturális fõosztályon (Laktanya
utca 4.), illetve letölthetõ a www.obuda.hu honla-
pon az oktatási intézmények menüpont alatt.

FOLYTATÁS A 14. OLDALRÓL

Érettségi, középiskolai elõkészítõk, korrepetálás,
tehetséggondozás szaktanároknál, a Vörösvári
úton!
Lehetõségek: negyedikes, ötödikes, hetedikes ta-
nulók felkészítése a következõ tanév központi, kö-
zépiskolai írásbeli felvételijére. * Érettségi elõkészí-
tés minden szinten, mindenbõl. * Bukásmegelõzés
minden tárgyból. * Matek-fizika-kémia-magyar korre-
petálás, tehetséggondozás mindennap és szombat
délelõtt óradíjas oktatásban, 2-3 fõs kiscsoportban.
Az oktatás megbízható és eredményes: a központi
felvételizõk, az érettségizõk az átlag feletti pontot
szerzik; a félévi jegyeket kijavítják év végéig. (Tel.:
06(20)946-2027; www.obudamatek.hu)

Thalész-Kör

Elõkészítõk, korrepetálás, tehetséggondozás

Iskolanaptár
Március 16.: a középis-
kolák nyilvánosságra
hozzák az ideiglenes fel-
vételi jegyzéket. * Márci-
us 18-19.: módosítani
lehet a középiskolai fel-
vételi lapokat.

Öregdiák találkozó
a „Kerékben”

A Kerék Általános Isko-
la és Gimnázium meg-
hívja az intézményében
érettségizett diákjait a
március 26-án 18 óra-
kor kezdõdõ jótékony-
sági gálaestre és öreg-
diák találkozóra.

Játszóház
A leendõ elsõsöket és
szüleiket délutáni játszó-
házba várják a Bárczi
Géza Általános Iskolába,
március 26-án 16.30-tól
17.30 óráig.

Pontosítás
Lapunk elõzõ számában
közöltük a kerületi vers- és
prózamondó verseny he-
lyezettjeit. A IV. kategóriá-
ban az információt küldõ
felcserélte a második és a
harmadik helyezett diákok
nevét. Helyesen: II. Akan-
tisz Klaudia (Pais Dezsõ
Általános Iskola); III. Ko-
vács A. Zsuzsanna (Mus-
tármag Általános Iskola).
Mindketten az 5-6. osztá-
lyosok próza kategóriájá-
ban szerepeltek.

Az Óbudai Harrer Pál Álta-
lános Iskolában az idei far-
sangon a nyolcadik évfo-
lyamosok hagyományos
nyitó keringõje után, kü-
lönleges „Oscar-díj” át-
adást tartottunk: a felsõs
osztályok egy-egy ismert
film részletét mutatták be. 

A Csillagok háború-
jából, a Volt egy-

szer egy vadnyugatból,
a Mátrixból, a Gyûrûk
urából, a Pomádéból és

a Harry Potterbõl láthat-
tunk egy-egy izgalmas
részt, csodálatos jelme-
zekkel és igen ötletes
párbeszédekkel, panto-
mim és táncelemekkel. 

Kiosztottuk a legjobb
rendezésért, a legjobb jel-
mezekért, elõadásokért já-
ró díjakat. Az osztályok
elõadásai után társasjáté-
kokkal, tombolasorsolás-
sal, karaokeval és diszkó-
val folytattuk a mulatságot.

Szilágyi Edina

„Oscar-díj” átadó a Harrerban

A Medgyessy Ferenc
utcai Általános Is-

kolában folytatódnak a
Magoncképzõ foglalko-
zások. A következõ idõ-
pontokban várják az ér-

deklõdõket: márci-
us 19-én a kikelet;
április 9-én iskola-
váró. (A foglalko-
zások 16.30-tól 18
óráig tartanak.)

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Magoncképzõ

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

A napok hosszabbodnak, a fagyok enyhülnek, a
hirtelen elolvadt hó jelzik a tél végét, és szívünket
betölti a közelgõ tavasz ígérete. Gondos kertészek
lévén már hetek óta a kertben sürgünk-forgunk,
hogy védjük növényeinket a tél utolsó támadásai-
tól, havazásaitól, és felkészülve, megfelelõ álla-
potban pattanhassanak a rügyek, bújhassanak ki a
virágok.

Kezdjük a március eleji munkákat is ellenõrzõ
körúttal: egyes gyomokat már irthatunk (pél-

dául egyéves perje). A sziklakertben, hangakertben
korán nyíló virágokról (téltemetõ, hunyor, csillagvi-
rág) távolítsuk el a rájuk hullott lombot, gallyakat.
Hogy a nedvesség jobban megmaradjon, hagyjuk
bent a növények között a korhadó takaróanyagot. A
fagyok elmúlásával szedjük le a közepes törzsû fák-
ról a téli védelmet nyújtó anyagokat.

Tegyük rendbe az évelõágyakat. Az ágyakban és
a sziklakertben nyomjuk vissza a fagy hatására fel-
emelkedett gyökereket. Az öt évnél idõsebb évelõ-
ágyakat felásás és talajjavítás után ültessük be fiatal
növényekkel. 

Hómentes napokon a rügypattanás elõtti permete-
zésekkel megkezdjük az egész évi kerti munkát
megalapozó növényvédelmi kezelést: gyümölcster-
mõ növényeink lemosó jellegû permetezése az elsõ
teendõnk. Elkezdhetjük a tavaszi gyümölcs- és szõ-

lõtelepítéseket. Feltétlenül álljunk neki az ültetés
elõtti talajmunkáknak. 

Nézzük át, és tisztítsuk meg a kerti szerszámokat,
a nehezen javítható, vagy elhasználódott szerszámok
helyett szerezzünk be újakat. Ne sajnáljuk a pénzt jó
minõségû szerszámokra, mert azzal, hogy jó minõ-
ségûek, és tartósak, rengeteg bosszúságtól kíméljük
meg magunkat.

Tervezzük meg kertünkben azokat a változtatáso-
kat, újításokat, melyeket az év során szeretnénk
megvalósítani. Acserjék és örökzöldek mellett hagy-
junk helyet a hagymásoknak és az egynyáriknak:
ezek alkotnak majd friss és változatos színfoltokat a
kertben. A tervezéskor érdemes szakértõ kertépítész
véleményét kikérni, a tervezés után megvásárolhat-
juk a növényeket. 

Folytassuk a metszést, most már sorra keríthetjük
gyümölcsfáinkat is. Ennél is fontos, hogy szakértõ-
vel végeztessük, vagy komoly szakkönyv tanulmá-
nyozása után vágjunk bele. Ha helyesen metszettük
meg a koronát, akkor az nem kopasz, de nem is túl-
ságosan sûrû. A befelé növõ ágak eltávolításával ér-
jük el, hogy szellõs legyen. A nagyobb sebeket ke-
zeljük fagéllel, fertõtlenítsük a szerszámokat, hogy
ne terjesszük a betegségeket. 

Ellenõrizzük az õsszel kiszedett virághagymákat,
gumókat, amelyik beteg, rothadt, távolítsuk el.

Az õsszel becserepezett, és eddig vermelõben ha-
gyott hagymás virágokat, miután már elég hosszú
virágszárat és levélzetet fejlesztettek, és a szár végén
a virágbimbó is megjelent, állítsuk körülbelül 22
Celsius-fokos, meleg, világos helyre, hogy kinyíl-
hassanak, és a növény levélzete is megzöldülhessen.
Kinyílás után, 20 Celsius-fok körüli hõmérsékleten
tíz napig, két hétig is gyönyörködhetünk a szép virá-
gokban. Kertészetekben már kaphatók a tavaszt hir-
detõ virágzó hagymások (jácint, krókusz, nárcisz,
stb.), ezek ajándéknak is kiválók.

Ha a kertbe, balkonládába tervezett egynyári virá-
gainkat mi akarjuk elõnevelni, fûtött helyiségben

cserépbe, vagy mûanyag pohárkákba, esetleg sza-
porítóládába vessük el a hosszabb tenyészidejû és hi-
degre érzékeny virágfajok magját. Ilyenek például a
Verbena (vasfû), a Chabaud szegfû, az Agerátum
(bojtocska), a Tagetes (büdöske), a Petunia, az Antir-
rhinum (tátika).

Öntözzük meg a fagymentes, de hûvös helyiség-
ben telelõ edényes növényeinket. Az örökzöldek téli
párologtatását pótoljuk akkor, ha a a föld már majd-
nem teljesen kiszáradt. A gombabetegségek ellen
rendszeresen szellõztessünk. 

Lassan „beindulnak” szobanövényeink is, elkez-
dõdik náluk is az aktivitási idõszak. Kicsit emelhet-
jük az öntözõvíz mennyiségét, de figyeljünk, nehogy
túlöntözzük õket. A szellõztetést még mindig óvato-
san végezzünk, bár már nem fázhatnak meg növé-
nyeink olyan könnyen, mint nagy fagyok idején.

Friedmann Márton 
okleveles táj- és kertépítész mérnök

Virágföldvásár
A III. kerületi Ön-
kormányzat és a
Fitoland Kft. ked-
vezményes virág-
földvásárt rendez a városrész lakosainak,
a Fitoland Bécsi út 387. szám alatti dísznö-
vénykertészetében.
20%-os kedvezménnyel válogathat külön-
bözõ típusú virágföldek közül, amennyiben
a vásárlásnál bemutatja ezt a hirdetést!
Tudnivalók:
• ez a kupon 2010. március 31-ig, illetve
a készlet erejéig váltható be, 
• a kedvezmény az Óbuda Újságban
megjelent hirdetés bemutatása mellett, és  
• egyszeri alkalommal történõ vásárlásnál
vehetõ igénybe, valamint 
• a kedvezmény pénzben nem váltható meg.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövényker-
tészet, Bp., III.ker. Bécsi út 387. Nyitva: min-
den nap. Hétköznap: 8.00-20.00. Hétvégén:
8.00-18.00. (További szezonális ajánlatok,
kertészeti tanácsok a www.fitoland.hu
weboldalon.)

Az Óbudai Egyetem jog-
elõdje, a Budapesti Mû-
szaki Fõiskola Rejtõ Sán-
dor Könnyûipari és Kör-
nyezetmérnöki Kara 2009-
ben ismét pályázatot hir-
detett középiskolás diá-
koknak. 

A kiírásban kollázs
illetve plakát ter-

vek látványos megfo-
galmazásai szerepeltek
olyan újrahasznosítható
anyagokból, melyek az
eredeti rendeltetésükre
már nem alkalmasak, de
egy új kreációban más
értelmezést nyerhetnek.
Felhasználható volt bár-
milyen textil, bõr, mû-
anyag, fém vagy papír. 

A beérkezett pályamû-
vek jól példázzák a kö-
zépiskolás tanulók kreati-
vitását és környezettuda-
tos szemléletmódját. Ti-
zenegy különbözõ szak-
iskola 16 diákja vett részt
ezen a pályázaton is, ami
azt jelzi, hogy már a leg-
fiatalabbak is szívükön
viselik a szenynyezõ hul-
ladéktömegek csökkenté-
sét, illetve újrahasznosí-
tását.

A változatos alapanya-
gokat a tanulók más-más
értelmezésben kreálták
újjá. Teafilteres zacskók,
mûanyag flakon darabok,
sörös kupakok és nyitók,
szövött ruhacímkék, kü-
lönbözõ papírok, mû-

anyag evõeszközök, de
még üvegszilánkok is
szerepeltek az izgalmas

képekké formálódó mûal-
kotásokon. Sokféle ötletet
kiviteleztek, amit az

egyetem aulájában rende-
zett kiállításon láthattak
az érdeklõdõk.

Diákok a XXI. század környezetkultúrájáért

Kertészkedjünk!

Növényápolási tanácsok március elején
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Röpte percek 
Györgypál Katalin: Röp-
te percek címû kötetét
mutatták be a Krúdy
Gyula Irodalmi Körben,
a Kéhli Vendéglõ Krúdy
Szalonjában február 11-
én. Legújabb versei, filo-
zofikus prózai írásai ol-
vashatók a szép kivite-
lû, Szabolcsi Erzsébet
által illusztrált, az
Urániusz Kiadó által
megjelentetett kötetben.

Pege Aladár
emlékére

„In memoriam Pege
Aladár” címmel képzõ-
mûvészeti kiállítást és
koncertet rendeztek
március 2-án a Kos-
suth-díjas nagybõgõ-
mûvész tisztelõi és mû-
vészbarátai a Symbol
Art Galériában. A tárla-
tot dr. Bereczky Loránd
mûvészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galé-
ria fõigazgatója nyitotta
meg. (A kiállítás megte-
kinthetõ: március 9-ig,
naponta 12-tõl 19 óráig.
A Symbol Art Galéria
címe: Bécsi út 56.)

János-passió
Kitekintés: a Carmine
Celebrat Kórus és Ze-
nekar elõadásában J.
S. Bach: János-passió
címû mûve hallható
március 20-án 19 órai
kezdettel a Városmajori
Jézus Szíve Templom-
ban. Vezényel: Zimányi
István. Szólisták: Cse-
reklyei Andrea, Bakos
Kornélia, Kálmán Lász-
ló, Basky István, Orendt
Gyula, Mokán László,
Sárosi Károly.

Bronzmûvesség 
Aquincumban

Elõzetes: a soron kö-
vetkezõ ismeretterjesztõ
elõadást április 4-én 11
órától tartják az Aquin-
cumi Múzeumban. Az
elõadás témája, Vecsey
Ádám: Bronzmûvesség
a Római Birodalom terü-
letén és Aquincumban;
A bronzszobrok és
használati eszközök fél-
tett titkai. (Cím: Szent-
endrei út 139.)

S port és kultúra - ha nem is azo-
nosítjuk feltétlenül egymással a

kettõt - mégis elválaszthatatlanok,
miként ezt a kultúráról alkotott kor-
társ tudományos modellek is hûen
tükrözik. A kultúrteoretikus K. L.
Pfeiffer elméletében az olimpiák és
más - tömegek által figyelemmel kí-
sért - sportesemények, a televíziós
mûsorok és a színház, a regények és
az opera már egyaránt a nagybetûs
kultúra kategóriájába tartoznak. 

Amikor tehát Bús Balázs vezeté-
sével Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata néhány évvel ezelõtt elõ-
ször építtetett jégpályákat - ezek
közül egy ingyeneset - a kerület-
ben, nemcsak a környék lakóinak
egészségéért tett fontos lépéseket,
de városrészünk nagymúltú kultú-
rájáért is. 

Hogy milyen jogos Pfeiffer elgon-
dolása, azt mi sem példázza jobban,
mint azok a lelkes beszélgetések, me-
lyeket évrõl évre a Fõ téri pálya je-
gén honfitársaink mellett külföldiek-
kel - angolokkal, franciákkal, oro-
szokkal és németekkel - folytattam.
Õszinte meglepõdés tükrözõdött az
arcukon, amikor - kilépve a Sipos Ét-
terembõl, vagy csak céltalanul sétál-

gatva a kivilágított városháza elõtt -
megtudták, hogy a pálya ingyenes,
mindenki feljöhet rá, csupán cipõt
kell bérelniük, s azt is fillérekért.
„Nálunk az ilyesmi nincs ingyen!” -
mondták, azután hitetlenkedõ moso-
lyuk mögül, s én biztos vagyok benne,
hogy ezt a „csodát” maradandó él-
ményként viszik majd haza országa-
ikba, mesélik el majd szeretteiknek,
barátaiknak.

Ez pedig Magyarország számára
kétszer nagyobb beruházás, mint bár-
milyen tõkeinjekció vagy más gazda-
sági spekuláció. Mert igenis identi-
táskérdés az, hogy milyen kép él ró-
lunk a többi nemzet emlékezetében,
hogy ez a - területében és gazdasági
potenciáljában is - összezsugorodott
ország képes-e valamiben mégis óri-
ás lenni; s vajh' miben lehetne, ha
nem kultúrájában, vendégszereteté-
ben, identitásában: azaz magyarsá-
gában. 

Lelkes örömmel szemléltem továb-
bá azt is, hogy minden korosztály lá-
togatta a jégpályákat: délelõtt a kis-
gyermekek kétélû korcsolyája kopo-
gott, délután az iskolai ifjúság fo-
gócskázott, esténként az egyetemisták
és a felnõttek karikáztak zárásig. A

gyakorlottak folyamatosan tanították
a vállalkozó szellemû többséget, így
napról napra ügyesebben mozogtak a
„pálya-társak”. Az évek során a já-
ték és tanulás hevében kisebb-na-
gyobb társaságok alakultak, barátsá-
gok köttettek, szerelmek bontakoztak
ki. Valamint tagadhatatlan az a bol-
dog tudat is, mely mindennap elkísért
hallgatói-oktatói, írói-olvasói mun-
kám során: hogy este ismét vár a
sport és a közösség, hogy az egész
napos szellemi-lelki fáradalmakat - a
test feszültségeit - ismét módom lesz
hasznos és egészséges idõtöltéssel le-
vezetni.

Köszönettel tartozom, köszönettel
tartozunk ezért polgármesterünknek,
Bús Balázsnak, aki még a gazdasági
válság idején is elõteremtette a pénzt
a pályákra, és azért, hogy ezáltal job-
ban - egészségesebben, tevékenyeb-
ben, s így boldogabban - élünk, mint
három-négy évvel ezelõtt. 

V elem korcsolyázó barátaim, s
bensõm bíztatására írt nyílt le-

velemet közös megállapításunkkal,
üzenetünkkel zárnám: „Így is lehet,
politikus urak!”

Soltész Márton
irodalomkritikus

Olvasónk írta • Sport a kultúrában, kultúra a sportban

Jegyzetek az óbudai jégpálya palánkjára

Németh Hajnal fenti címû
kiállítását Kékesi Zoltán
nyitja meg március 11-én
18 órakor a Kiscelli Múze-
um Templomterében.

A címadó munka egy
installáció, mely egy

balesetben összetört autó-
roncs köré rendezett hang-
installációból áll. Ahatcsa-
tornás hanginstalláció au-
tóbalesetek történeteit dol-
gozza fel az elszenvedõ

személyekkel készített in-
terjúk alapján, melyek
szövegét végül három
énekes elõadásában, meg-
zenésítve halljuk a kiállító-
térben. (Megtekinthetõ

május 5-ig, hétfõ kivételé-
vel kedd-vasárnap 10-tõl
16 óráig, április 1-jétõl
10-tõl 18 óráig. Zárva:
március 17-én és 18-án,
március 23-tól 25-ig, ápri-
lis 15-én és 23-án. Cím:
Kiscelli utca 108.)

„Az én Finnországom”. A Finn Nagykövetség tavaly pályázatot
írt ki „Az én Finnországom” címmel, melyre III. kerületi 7-8-9-
10. osztályos diákok küldtek be rajzokat. A munkák a Platán
Könyvtárban láthatók március 12-ig. (Cím: Arató Emil tér 1.)

Összeomlás - Passzív Interjú

Solymos Tamás Géza
festõmûvész fenti cí-

mû kiállítása április 2-ig
látható a Békásmegyeri

Könyvtárban. (Nyitva tar-
tás: hétfõn, szerdán, pén-
teken 13-tól 19, kedden,
csütörtökön 10-tõl 16,
szombaton 9-tõl 14 óráig.
Cím: Füst Milán utca 26.)

Tenisz-Art

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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� Gyorsszerviz, duguláselhárítás, víz-, vil-
lany-, fûtés és teljeskörû gázkészülékjavítás.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0-24-ig.
Tel.: 292-19-90, 06-20-334-34-38
�� Új frizurát szeretne? Szeberényi Zita fod-
rász új helyen, Csillaghegyen várja régi és új
vendégeit a Gábriel studióban. (III. Pozsonyi
utca 32.) Tel.: 06-30-419-1908
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
+36(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, +36(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsunk,
LCD, Plazma Outlet
� „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
� 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
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: +36 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: +36 (20)972-0347,403-
9357, +36 (30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: +36-20-321-06-01
� Költöztetés, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora,
páncélszekrény. Tel.: +36/30-948-2206
� Vízórák szerelése és cseréje, valamint
egyéb vízvezeték szerelés. Tel.: 251-49-12
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: +36(30)341-3423, 367-
2869
� Lakatosmunkák: egyszerû és díszített
ablakrácsok,, rácsajtót, kapuk, kerítések készíté-
se, ingyenes felmérése. Tel.: +36(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: +36(30)914-3588
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389

� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, +36(30)251-3800
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604,
+36(70)550-0269
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
+36(20)947-0774
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, +36(30)912-9017
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
+36(30)996-4538
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
+36(20)994-7726
� Házépítés, lakásfelújítás, kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettá-
zás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés,
tereprendezés, kézi földmunka, medenceépí-
tés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciá-
val! Tel.: 06(30)960-4525
� Karosszériajavítást vállalok vizsgáztatás-
sal, minden típushoz. +36 30 960 8184.
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: +36(30)940-6162
� Duguláselhárítás, vízszerelés. Ingyenes
kiszállással, amennyiben valós munka törté-
nik. Tel.: 06(30)557-6248
� Kárpitos munkák javítását és áthúzását,
rövid határidõre vállalom. Tel.: 06(70)410-
5346
� Ruhaszerviz, Bécsi úton, nadrágfelhajtás,
alakítás, zipzár csere: 240-7140, 06(20)942-
3741
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Könyvelõiroda Aquincumnál vállal teljes
körû könyvelést, magánszemélyeknek, adó-
bevallásokat kedvezõ díjakkal! Tel.: 242-
3286
� Villanyszerelés: kisebb javítások, hálózat
felújítások tetõelszívók javítása, u.i.: mellék-
vízmérõ cserék. Tel.: 06(30)970-6257
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Társasházak közös képviseletét, mûszaki,

jogi, gazdasági háttérrel vállalom. Tel: 275-
1810; 06(20)936-8990
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Hidegburkolatok minõségi kivitelezése,
vízszereléssel! Festés, mázolás, tapétázás,
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06(70)298-6433
� Kertben, házban, ház körül végzendõ
munkákra, szakértelemmel, referenciával,
ajánlkozik nyugdíjas férfi a III. kerületben.
Elérhetõségek: 06(20)384-7397,e-mail:
joogabor43@gmail.com
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-
vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György Tel.: 256-8285; +36(20)433-6289;
www.riederkarpitos.hu
� Takarítás, társasházak, irodák, intézmé-
nyek, üzemek, lakások teljes körû napi nagy-
takarítása. Tel.: 786-5872, 785-7344,
06(70)422-9445
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-
, szúnyogháló-szerelés, javítás. Hétvégén is.
Tel.: 06(30)318-5217
� Zárszerviz. Ajtó-, ablakzár javítás, mûsza-
ki ajtónyitás, zárcsere, hevederzár szerelés. 3
év garancia. Rácsok készítése. Tel.:
06(30)251-8862; 06(20)943-7075;
� Kovácsoltvas kerítés úszókapu, biztonsá-
gi rácsos ajtók, rácsos ajtók, készítése, bizto-
sítónak megfelelõ. Tel: 243-4822; 06(20)358-
4009
� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítáas. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mob.: +36(70)422-9445;. Tel.: 786-
5872; Fax.: 785-7344;
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyens kiszállással. Tel.:  06(20)943-
7075, 06(30)251-8862
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést, mázo-
lást, lambériázást, pántok, zsanérok  cseréjét,
bútorok készítését, javítását, felszerelését,
falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Lakásfelújítás AZ-ig, anyagbeszerzéssel,
garanciával, rövid határidõre. www.hoger.hu
Tel.: 06(30)251-8862; 06(20)943-7075
� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás.
Meglévõ rendszerek biztonságtechnikai és
energetikai felülvizsgálata, tanácsadás, meg-
oldások. Tel.: 06(20)423-5812
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  +36(70)280-
0479
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� Fogtechnika a Nyugati tér közelében.
Tel.: 331-98-20

�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc és ízü-
letkímélõ, ugrálás nélküli torna, minden kor-
osztálynak. Tel.: +36-30-921-6559
www.callantorna.hu
� 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. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Sz.e.
háznál is kezel.
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782

� Allergológia, homeopátia. Dr. Bor Márta
magánrendelése. III. ker. Tavasz u. 7. Beje-
lentkezés: 06(70)621-5323 www.bormarta.hu

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

� Pszichiátriai és neurológiai szakorvosi
magánrendelés a III. ker. Zápor u. 53. Sz.
alatt. Dr. Huszák Mária. Tel.: 06(20)336-
5724

� Gyógyulni, lazulni, fogyni szeretne?
Test és lélek harmonizálása Miaomei
masszázzsal Csillaghegyen. Ajánlható:
súlyproblémákra, alvászavarra, fejfájásra,
vérnyomás- és izületi panaszokra, nõi ba-
jokra. Tel.: 06-30-560.-4507

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

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

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

Egészség

� Lakásszerviz. Burkolás, vízvezeték-
szerelés, dugulás-elhárítás, kõmûvesmun-
kák, teljes körû lakásfelújítás! Elérhetõség:
06(30)234-7492; 06(70)770-9349

� Társasházak figyelmébe! Vállaljuk tár-
sasházak közös képviseletét mûszaki és jo-
gi háttér biztosításával. Árkedvezmény
biztosítása 2010. május 15-ig szerzõdõk-
nek. Tel.: 240-6292

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES KÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: +36-20-342-55-56

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

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

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

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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�Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, 26 per-
ces biorezonanciás terápiával 7000 Ft-ért. Az
SZTK-ból az antinikotin terápia átköltözött a
Vörösvári út 97-be. Rendelés Békásmegyeren
is szombatonként. Tel.: +36(70)271-9867
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
+36(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
+36(20)493-1675
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Shiatsu kezelés és craniosacrális terápia a
Vörösvári úton professzionális szakembertõl.
Tel.: 06(70)221-2635
� Pedikûrös házhoz megy. Tel.: 06(30)432-
5651 vagy 242-4325

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ 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.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, +36(30)933-3619.

� Olasz tanítás, korrepetálás, szintentartás,
kezdõtõl középfokig. Diákcentrikus órák.
Tel.: 06(70)506-3786
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanánál. Tel.:
06(30)264-5648
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826, 06(30)613-2648
� 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
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
+36(30)285-2879
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, +36(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angoloktatás Óbudán, általános és kö-
zépiskolásoknak nyelvvizsga érettségi felké-
szítés. Házhoz megyek. Tel.: 06(30)639-7933
� Dilemmák iskolakezdés elõtt. Szakembe-
rek: tanító, gyógypedagógus, logopédus,
mozgásterapeuta, szükség esetén pszicholó-
gus segítenek a döntésben. Iskolaérettség mé-
rés. Érdeklõdni: Baranyai Erikánál. Tel.:
06(30)529-3645,
� Fejestanoda vállal matematika, fizika ok-
tatást, alapoktól-szigorlatig. www.fejestano-
da.atw.hu Tel: 250-2003; 06(70)366-6445
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Humán tárgyak korrepetálását felsõs diá-
kok részére vállalom. Tel.: 06(30)464-8249
� Angol és német nyelvórák, diplomás ta-
nárnõtõl a Raktár utca közelében. Tel.:
06(20)489-0502
� Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a bel-
városban. Indulás 2010. március 29-vel kez-
dõdõ héten. Bõvebb információ: www.
bridzsakademia.hu, bridzs@ bridzsakademia.hu,
06(30)900-0400, 209-5243

� Õrbottyánban családi okok miatt, baba-
barát, parkosított, medencés, 1135 m2-es kert-
tel, 110 m2-es, 2 szintes családi ház eladó.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-20-565-6876
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó családi
ház. Irányár: 36,6 MFt. Tel.: +36(30)393-0066
� Garzon eladó, III. Zab u. magas földszint,
azonnal költözhetõ I.ár 7.200.000 Ft. Tel.:
06(20)317-1047
� Óbudai 2 szobás panellakást vennék aszó-
di építési telek beszámításával. Tel.:
06(20)320-5390
� Elcserélném óbudai 3 szobás, 78 nm-es,
önkormányzati, téglaépítésû lakásom kisebb-
re értékkülönbözettel. Érd.: 06(30)244-9115
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó lakást, ingatlant
kersünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Idõs haszonélvezõ által lakottan lakást (tulaj-
donrészt is) vásárolnék.Tel.: 06(30)670-6844
� Keresek telkes ingatlant vagy öröklakást
Békásmegyeren vagy környékén, csobánkai
építési telkem árban beszámításával ráfizetek.
Tel.: 06(70)291-2637
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás lakás. Irányár 9,1 MFt.
Tel.: 06(30)914-0686
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� III. Szentendrei út 31 nm garzon eladó.
Tel.: 06(20)511-0994

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,

házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,
205-8700; +36-20-575-74-35 
� Ügyintézõt keresünk érettségivel, Temet-
kezési Iroda. Tel.: 06-202-989-477
� Csökkent munkaképességû munkatársat
keresünk óbudai munkahelyre, könnyû raktá-
ri munkára, 4 órában, azonnali belépéssel.
Feladatok: cimkézés, dobozolás. Jelentkezni
lehet: info@hungimpex.hu Fax : 453-7101
� Duna House „Az év ingatlanosa” csillaghe-
gyi, békásmegyeri, szentendrei irodájába vállal-
kozó szemléletû értékesítõ kollégákat keres, ki-
emelkedõ kereseti lehetõséggel. Jelentkezni:
06(30)619-5650; bernat.gabriella@dh.hu  lehet.
� Fodrásznak (3 fõ), kozmetikusnak 1 fõ,
Békáson hegy felõli oldalon, fodrászatban
munkahely lehetõség. Tel.: +36(30)973-6229

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs rak-
tárnak kiadó. Tel.: 240-9728
� Miklós u. egy két szobás lakást kiadó. Tel.:
06(30)385-7167; 06(30)271-2668
� Rómaifürdõnél 30 nm, egyszobás, elsõ-
emeleti, vízórás lakás kiadó. 45.000 Ft+rezsi
(kb. 20eFt). Tel.: 06(20)925-4118
� Nagy alapterületû (170-600 nm) irodával
is rendelkezõ, villannyal, vízzel, fûtéssel ellá-
tott, nagykereskedelmi tevékenység végzésé-
re alkalmas raktárhelyiségek bérelhetõk. Tel.:
06(20)279-8600
� Iroda kiadó Óbudán, fõútvonalon, 1100
Ft/nm-tõl, kiváló közlekedés, jó parkolási le-
hetõség. Tel.: 06(20)943-9619
� Szoba kiadó a III. kerületben. Csak lein-
formálható, tisztaságszeretõ lánynak, hölgy-
nek bruttó 35.000 Ft/hó, egy havi kaució
szükséges. Tel.: 06(30)341-2350

� Kolosy téri üzletünkbe készpénzért vásáro-

lunk: régi könyveket, képeslapokat, festménye-
ket, bútorokat, órákat, szõnyegeket és mindenfé-
le antik mûtárgyakat. A kiszállás díjtalan! Cím:
Kolosy tér 1/b. Tel.: 233-3444; 06(20)319-0292

� Könyveket (régit, kevésbé régit) vásáro-
lok. 100 könyv felett díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(20)425-6437
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Drágakõ, (briliáns) aranyékszer, régi tört-
arany és ezüst evõeszközök, dísztárgyak vá-
sárlása készpénzért a legmagasabb áron. II.
ker. Margit krt. 51-53-ban, Loui's Galéria.
Tel.: 316-36-51

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: +36(20)924-4123

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: +36(30)481-7821
� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06(20)956-4084

� Kiadó 27 m2-es üzlethelyiség a Lajos utcá-
ban (nagy kirakat, mosdó, raktár, tv, telefon-
van.) Tel.: 06(20)913-2249,
� Óbudai piacon sörözõ bérleti joga átadó.
Tel.: 06(30)942-8833
� Római téren, forgalmas helyen 150 nm-es
tetõtér eladó. Tel.: 06(20)972-8916
� Római téren, 33 nm-es földszinti üzlethe-
lyiség, felette 60 nm-es tetõtérrel, forgalmas
helyen bérbeadó. Tel.: 06(20)972-8916

Üzlet

Egyéb

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

� Szentendrei úti régiségüzletünk elköl-
tözött. Új címünk: Nánási u. 28., Cziniel
cukrászdával szemben. Régiségek adás-vé-
tele ingyenes kiszállással. Nyitva: H-P. 11-
18-ig, Szo. 10-14-ig. Tel.: 240-1961,
06(30)940-1886

Antik

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

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

Kiadó

� III. kerületben, Forrásliget lakópark-
ban (jó lehetõségek) fodrász és mûkörmös
munkatársat keresek. Tel.: 06(70)371-3121

Állás

� Mátyáshegyen, csendes zöldövezetben,
háromszobás, hagyományos családi ház,
200 nöles telken, jó közlekedéssel, tulajdo-
nostól eladó. Ár: 67 millió Ft, tel.:
06(70)4546127

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

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

Ingatlan

� Angol és francia magánórák diplomás
nyelvtanárnõnél, egész nap, gyerekeknek is.
Eredményes tanulás. Tel.: 06(70)201-0618

� Fizika-kémia, matematika-magyarta-
nárok korrepetálnak, érettségi, középisko-
lai elõkészítõt tartanak minden délután és
szombat délelõtt Óbudán, a Vörösvári
úton általános és középiskolásoknak. Tel.:
+36(20)946-2027

Oktatás

Farsangi mulatsággal
ûzték el a telet az Aquin-
cum iskola diákjai. He-
tek óta izgalommal vár-
ták az eseményt: ismer-
kedtek a farsangi nép-
szokásokkal, álarcokat
festettek, ragasztottak
vagy sütöttek. A felsõ-
sök retro-zenével és a
‘80-as évek öltözködé-
sével barátkoztak. A tré-
fás feladatok, a jelme-
zes felvonulás és a
táncmulatság mellett
meglepetés produkció
várta a gyerekeket. Tá-
tott szájjal figyelték a bû-
vészt, aki a varázslatok-
ba is bevonta õket.FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait,a vételárat,a fizetés módját és
idejét. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt,akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára,
számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot 2010. április 15-én 12 óráig, a pályá-

zatokat zárt borítékban 2010. április 19-én
12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033. Bp., Fõ tér 1.I./19.).

A pályázat bontása 2010. április 19-én
12 órakor a Bp., III. kerület, Fõ tér 1.I./19.
szám alatt, a vagyonhasznosítási osztály
hivatalos helyiségében történik. Apályáza-
ton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jogát,hogy a

legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû lici-
tet tartson, illetve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a Bp., III.
kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítá-
si Osztályán, a 437-8646-os, a 437-8548-
as és a 437-8639-es telefonszámon.

III.kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Bp., III. ker. Pacsirtamezõ u. (Fényes A. u.) 17771/1 hrsz. alatti

kivett üzem és udvar 850/10209-ed tukajdoni hányada.

Az ingatlan teljes területe: 10207 m2.

Övezeti besorolás I-III-Z/2.

Irányár: 39.000.000 Ft (áfa mentes).

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.900.000 Ft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2010. évi költségvetésé-
ben 70 MFt-ot különített el a társasházak és
lakásszövetkezetek felújítási munkáinak pá-
lyázati úton történõ támogatására. 

A pályázat benyújtásának feltételeit a
9/2000. (IV.10.) sz. ÖK rendelet tartalmazza.

A pályázaton elnyerhetõ támogatás
Egy társasháznak, vagy lakásszövetkezetnek

legfeljebb a tervezett munka teljes költségének
50%-a adható támogatásként, a támogatás ösz-
szege azonban nem lehet több 2 MFt-nál.

A támogatás formája
• Az egy társasháznak, vagy lakásszövetke-

zetnek megítélhetõ vissza nem térítendõ tá-

mogatás legmagasabb összege - amennyiben
a lakóépületben lévõ önkormányzati tulajdoni
hányad az 50%-ot nem éri el - 600.000 Ft.

• Az egy társasháznak, vagy lakásszövetke-
zetnek megítélhetõ kamatmentes kölcsön leg-
magasabb összege - amennyiben a lakóépü-
letben lévõ önkormányzati tulajdoni hányad
az 50%-ot nem éri el - 1.400.000 Ft.

A pályázatokat - 3 példányban - 2010. ápri-
lis 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp., III.
ker. Kórház utca 1.). 

A pályázatokat 2010. május 31-ig a város-
fejlesztési, környezetvédelmi és közbiztonsá-
gi bizottság bírálja el, dönt a támogatás mód-
járól és összegérõl. Bús Balázs

polgármester

Felhívás a kerületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek
részére adható felújítási támogatás elnyerésére

Mint arról már hírt adtunk, a képvi-
selõ-testület ügyfél-látogatási mé-
rések alapján módosította a hivatal
tavaly május 1-jétõl érvényben lévõ
munka- és ügyfélfogadási rendjét. A
változás 2009. november 30-án lé-
pett életbe.

A polgármesteri hivatal álta-
lános ügyfélfogadási rendje:

hétfõn: 14-18 óráig. Kedden:
nincs. Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-13 óráig. Pénte-
ken: nincs.

Az igazgatási fõosztály okmány-
iroda és ügyfélszolgálati osztály
ügyfélfogadási rendje:

Az ügyfélszolgálati iroda (az út-
levél és parkolási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek kivételével)
nyitva tartása: hétfõn: 8-18 óráig.
Kedden: 8-18 óráig. Szerdán: 8-18
óráig. Csütörtökön: 8-18 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.

Az okmányiroda és a békásme-
gyeri okmányiroda, valamint az út-
levéllel és parkolási igazolványok-
kal kapcsolatos ügyek ügyfélfoga-
dási rendje: hétfõn: 10-18 óráig.
Kedden: 8-14 óráig. Szerdán: 8-14
óráig. Csütörtökön: 8-14 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.

A szociális-szolgáltató fõosztály
ügyfélszolgálati irodájának ügyfél-
fogadási rendje: hétfõn: 9-18 órá-
ig. Kedden: 8-16.30 óráig. Szer-
dán: 8-16.30 óráig. Csütörtökön:
8-16.30 óráig. Pénteken: 8-12.30
óráig.

Ügyfélfogadási rend 
a polgármesteri 

hivatalban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete 2003-ban Óbu-
da Kultúrájáért Díjat alapított, mely-
nek odaítélését és átadását rendelet-
ben szabályozta: „A cím adományoz-
ható mindazoknak a kiemelkedõ tevé-
kenységet kifejtõ  személyeknek, cso-
portoknak, akik Óbuda-Békásmegyer
kulturális életének fejlõdéséhez kima-
gasló teljesítményükkel vagy életmû-
vükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott
csoportról a képviselõ-testület - rövid indoklást is tartalmazó - mi-
nõsített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyil-
vánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a min-
denkori kulturális bizottság véleményének figyelembe vételével -
hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy, vagy egy csoport
részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
• Seres János szobrászmûvész: „Oszlopok” címû kisplaszti-
kája,
• díszoklevél és 
• 600.000 forint összegû pénzjutalom jár.
A díj az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják
az óbudai polgárok, civil szervezetek és egyéb közösségek jelö-
lési javaslatait.
A javaslatokat zárt borítékban, a polgármesteri hivatal oktatási és
kulturális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya utca 4.) „Ja-
vaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megjelölés-
sel, 2010. március 19-ig kérik eljuttatni.

Bús Balázs 
polgármester

Óbuda Kultúrájáért Díj adományozása 
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A nemzethez
Nemzeti ünnepünk alkalmából, Petõfi Sándor fenti
címû versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és
a függõleges 14. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: Ó.
K. N. Ü.). 14. Érrendszer része. 15. Dunyhából származ-
hat névelõvel. 16. Híres jegesmedvebocs neve. 18. Mer-
re lakik (két szó). 19. Róma része! 20. Némán kidug! 21.
Nagyhatalmi állam rövidítése. 23. Ilyen a lúg. 24. Lu-
xemburgi, norvég és vatikáni autók jele. 25. Moha egy-
nemû betûi. 26. Balhés bátorság. 28. Vajon vonod? 30.
Nagy költõnk volt (1909-1944). 32. Z-vel a végén meg-
rósz. 33. Ennivaló. 35. Riadó. 37. E. R. A. Z. 38. Újsá-
gok. 40. Odaérve. 42. Részben bevitorlázik! 44. Nyitott-
e? 45. Igen egynemû betûi. 46. Hajórész. 47. Vatikáni,
uruguayi és belga autók jele. 49. Távol-keleti autómár-
ka. 50. Hálót fon. 51. Latinban et. 52. Erre foghatják a
katonaköteleseket. 54. USA egyetem. 55. Tolnai víz. 58.
Alumínium-ötvözet. 
FÜGGÕLEGES: 2. Autótípus. 3. Idegen barát. 4.
Egyiptomi és thaiföldi autók jele. 5. Két amper. 6. Kicsi-
nyítõ képzõ. 7. Az oxigén és tórium vegyjele. 8. Angol
szoba. 9. Keleti istenség. 10. Egyházi fogalom. 11. Né-
mán kapál. 12. Boci egynemû betûi. 13. Brit város. 14.
Az idézet második része (zárt betûk: R. D. Á. K.). 17.
Alföldi helység. 21. Rúd betûi keverve. 22. Téli locs-pocs névelõ-
vel. 24. Francia folyó. 26. … lõ, hibázik. 27. K-val az elején, elvei
mellett huzamosan van. 29. Evezz vissza! 30. Reptet. 31. Füzetek.
34. Egyik évszakkal kapcsolatos. 36. Bátrak hozzá. 39. Szikrát
hányhat. 41. Z. T. A. 43. Gyógyfürdõnk. 45. Közel-keleti fennsík.
48. Egyik külföldi sajt. 50. Brazil szövetségi állam. 52. Magyar,
luxemburgi és svéd autók jele. 53. Tag betûi keverve. 54. Belül
gyúrt! 56. Á. C. 57. Véd. 58. Doktor.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon március 16-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szer-
kesztõségünkben vehetnek át. 
A február 22-én megjelent, „Tél” címû rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az
emberek”.
Nyertesek: Balogh Ferencné, Folyamõr utca 4.; Kis Sándorné,
Kossuth L. utca 18.; Komáromi Dezsõ, Kaszásdûlõ utca 1.

37
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A sportolási formák közül
egyre népszerûbbé válik a
karate. A bátorságot, fegyel-
met, jó mozgáskoordinációt
és kitartást igénylõ sport-
ágat a gyerekek elõször tan-
folyami keretek között tanul-
ják, közülük választják ki az
edzõk azokat, akik szorgal-
mukkal, rátermettségükkel
kiemelkednek társaik közül.
Így került az „elit” csoportba
Jurca Dániel, a jövõ egyik
ígéretes karatésa is.

Az óbudai Alternatív
Közgazdasági Gim-

názium (AKG) 10. osztá-
lyos tanulóját szinte min-
denki ismeri az iskolában,
tanárai és diáktársai nagyra
tartják sporteredményeit.
Dani hétéves korában is-
merkedett meg a sportka-
ratéval. A WKF szakág el-
különül a tradicionális vo-
naltól, itt az ütések, rúgá-
sok nem érhetik el az ellen-
felet, 0-10 centin belül
meg kell állítani a moz-
gást, csak e szûk tarto-

mányban pontozzák a talá-
latokat. A technikai reper-
toárban olyan elemek sze-
repelnek, amit kézzel (üté-
sek) és lábbal (fejre és test-
re történõ rúgások, és csípõ
alatti dobások) lehet végre-
hajtani. Csak sejtésünk le-
het arról az aprólékos, ren-
geteg ismétléssel járó gya-
korlásról, amivel megta-
nulható a milliméter pon-
tosságú végrehajtás. 

Európa- és világ-
bajnoki bronzérem

A Fighter KSE igazi
karate mûhelynek számít,
22 tagú versenyzõi gárdá-
jában már többen értek el
kiemelkedõ eredményt.
Köztük van Jurca Dániel
is, aki az ott eltöltött öt év
alatt rengeteget fejlõdött.
Ezt bizonyítják a 2009. évi
eredményei: februárban a
párizsi Európa-, majd a no-
vemberi marokkói világ-
bajnokságon bronzérmet
nyert. A 16 éves, még pá-
lyája elején tartó verseny-

zõ elégedett eddigi ered-
ményeivel, de nem feled-
kezik meg az õt segítõ
„hátországról” sem.

- Pályafutásom a koráb-
ban megálmodott sikerek-
kel indult, melyben jelen-
tõs szerep jutott a felkészí-
tésben segítõknek. Feltét-
lenül meg kell említeni S.
Kovács Ádám tajpei világ-
játékokon gyõztes példa-
képem, Sajó Zoltán edzõ,
Vura Márta pszihológus
és Mitcsenkov András
testnevelõtanár nevét,
akik valamennyien hozzá-
tettek valamit sikeres sze-
replésemhez - mondta a
fiatal tehetség. 

A szülõk és az
iskola is segít
- A külföldi versenyek

miatt elég gyakran hiány-
zom az iskolából, de taná-
raim megértõen kezelik
távollétemet. A sportból
nem származik elõnyöm,
a kiesett napokat be kell
pótolnom. A heti öt edzés

és a versenyek sok idõt és
energiát követelnek, de
napi másfél órát mindig a
könyveim mellett töltök,
hiszen szeretnék tovább-
tanulni és közgazdasági,
vagy TF diplomát szerez-
ni. Amiatt nem bánkó-
dom, hogy nem élhetem
az átlag diákok életét, el-
fogadom, hogy a kettõs
helytállás sok lemondás-
sal jár, szórakozni, bulizni
csak ritkán nyílik lehetõ-
ség. Egyelõre jól viselem
a feszített tempót, a kima-
radt lehetõségekért kárpó-
tolnak majd a sportsike-
rek. Szüleimnek is sokat

köszönhetek, mindketten
vigyázó szemekkel köve-
tik pályafutásomat, szük-
ség esetén mindig számít-
hatok segítségükre.

Danira most nehéz na-
pok várnak. Amellett,
hogy nagyon koncentrál
iskolai feladataira, az Iz-
mirben rendezendõ újabb
Eb-re is igyekszik minél
eredményesebben felké-
szülni.  Reméli a török vá-
rosban tovább gyarapodik
majd éremgyûjteménye.
Lehetõleg a bronznál is
csillogóbb „nemesfém-
mel”.

Kép és szöveg: L. A.

Dani célja: világbajnoki arany és diploma

A harcmûvészet ifjú mestere
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A Magyar Vívó Szövetség,
az Óbudai Sport és Sza-

badidõ Nonprofit Kft., az
Óbudai Fless Sportegyesület-
tel, az Artos cég támogatásá-
val nõi és a férfi országos jun-
ior párbajtõr válogató vívó-
versenyt rendez, március 20-
án és 21-én 11 órától egyéni
és csapat versenyszámokban.
Az eseményen vívástörténeti
kiállítás nyílik. A verseny fõ-
védnöke: Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere.

A versenyek helyszíne: Kerék
Általános Iskola és Gimnázium
(Kerék utca 18-20.). A verseny-
számok idõpontja: március 20-
án 10 órakor férfi egyéni, 12.30
órakor nõi egyéni. * Március 21-
én 10 órakor férfi csapat-, 13 óra-
kor nõi csapatverseny.

A verseny és a vívástörténeti ki-
állítás hivatalos megnyitója: 11 óra.

A megnyitó után az Óbudán
élõ, kiemelkedõ eredményt el-
érõ vívókat Bús Balázs polgár-
mester köszönti. 

Junior párbajtõr bajnokság 
vívástörténeti kiállítással

Árpád Gimnázium. Oktató: Szabó András alapító, 7 danos nagymes-
ter. Edzés ideje: péntek 19 óra.Tel.: 06-20-341-5141, (Farkas Vilmos). *
Bárczi Géza Általános Iskola. Oktató: Miklóssy Mátyás. Edzés
ideje: hétfõ 18 óra. * Óbudai Egyetem. Edzés: szerda 19.30 óra.
Tel.: 06-30-641-6136. * Szellõ utcai iskola. Oktató: Farkas Vilmos.
Edzések: hétfõ 15 óra, szerda 17.15 óra. Tel.: 06-20-341-5141.
„Az igazán erõs harcos az, aki nem a száz embert gyõzi le, ha-
nem elsõdlegesen önmagát!”

Szamuráj vívás oktatása óbudai iskolákban

A z Arany Ászok Kispályás
Nõi és Férfi Labdarúgó

Bajnokságot idén is megren-
dezik. Jelentkezni lehet: Óbu-
dai Sport és Szabadidõ Kft.,

tel.: 388-9770. Club 17 Kft.
Sportszervezõ és MMG SE,
Keresztúri Ferenc tel.: 06-30-
329-1369. (Bõvebb információ
a www.tanuloutca.hu)

Tanuló utcai labdarúgó torna

A Vasas SC várja a röplabdázni vágyó, sportot szeretõ, 1999 és
2003 között született lányok jelentkezését. Csatlakozz Te is Ma-
gyarország legeredményesebb, legnépszerûbb röplabda-szakosz-
tályához, ahol a sportág legjobb utánpótlás edzõi várnak! Jelent-
kezni minden hétköznap, 15.30-tól 18 óráig lehet a Folyondár utcai
sporttelepen (Folyondár utca 15.) Benkóné Kõrös Máriánál, vagy a
06-30-954-6760-as telefonszámon.

Röplabdások toborzója

A Csillaghegyi Mozgás Szabadidõ SE várja az 5-16 éves korú gyere-
keket, valamint az amatõr szinten sportolni vágyó urakat és hölgyeket,
több éve mûködõ klub-rendszerébe. A gyerekeket mindhárom sport-
ágban, óvodás kortól foglalkoztatják számtalan edzõmérkõzéssel, ku-
paeseménnyel és bajnokságokon való részvétellel. Az amatõröknek
futball, tenisz, lábtenisz, asztalitenisz játék lehetõséget és kuparende-
zést biztosítanak. (Tel.: 06-70-314-0021, www.csillaghegysport.hu)

Foci, tenisz, asztalitenisz
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Donáth László, a 4. szá-
mú választókerület (Békás-
megyer-Csillaghegy) or-
szággyûlési képviselõje,
minden hónap elsõ szerdá-
ján, 17-tõl 19 óráig várja
fogadóórájára a lakosokat a
Békásmegyeri Közösségi
Házba (Csobánka tér 5.). 

Dr. Orosz Sándor, az
óbudaiak országgyûlési
képviselõje, az országgyû-
lés ülésezésének idõszaká-
ban, minden héten csütör-
tökön, 17-tõl 19 óráig fo-
gadóórát tart. Helyszín:
Magyar Szocialista Párt
III. kerületi irodája, a Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s 
országgyûlési

képviselõk 
fogadóórája

Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgármes-
ter fogadóórájának  idõ-
pontja: szerdánként 14-
tõl 16.30 óráig. Helyszí-
ne: polgármesteri hivatal
I. emelet 23-as szoba.
(Bejelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
telefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna al-
polgármester minden
hónap elsõ hétfõjén 15-
tõl 18 óráig tartja foga-
dóóráját a polgármesteri
hivatal II. emeletén, a
37-es szobában. (Elõze-
tes bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden csütörtökön
15-tõl 16 óráig a pol-
gármesteri hivatalban
fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
fogadóórája

Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

• A Fidesz 4-es választókerülete megbízásából ingyenes jogsegélyt tart a Kosdi
Ügyvédi Iroda minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban (Mátyás király út 13-15.), legközelebb április 7-én, valamint
minden hónap második szerdáján a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) 17-tõl 19 óráig, legközelebb március 10-én. (Bejelentkezés
nem szükséges. Érdeklõdni a Fidesz irodában személyesen lehet, a Hímzõ ut-
ca 1-ben, vagy a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb március 17-én) ingye-
nes 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.
• 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 március 25-én 18.30 órától lesz.
Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap
16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén, legközelebb
április 8-án17-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 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

Kitekintés: az óbudaiak-
nak is sok érdekességet
tartogat a „Hegyvidék tér-
képeken” címû most meg-
nyílt kiállítás, melyet a
Hegyvidéki Helytörténeti
Gyûjtemény munkatársai
állítottak össze. 

A tárlat elsõsorban a
XII. kerületre fó-

kuszál, de a XVII. szá-

zadtól napjainkig kiállí-
tott város- és turistatér-
képek az egész térségrõl
átfogó képet mutatnak.
Az egyik legérdekesebb
darab, az 1907-ben
Kogutowicz Manó által
szerkesztett, nagy Buda-
pest térkép, melyen
Óbudát és hegyvidékét
igen szépen és plaszti-
kusan ábrázolták. 

A kiállítás körülbelül
egy évig látható a XII.
Beethoven utca 1/b.
szám alatt. Nyitva tar-
tás: kedden, csütörtö-
kön, pénteken 10-tõl 18
óráig. A belépés díj-
mentes, iskolai csopor-
tokat tárlatvezetéssel is
szívesen látnak. (Óbu-
dáról megközelíthetõ a
86-os autóbusszal, a
Clark Ádám téren át-
szállva a 105-ös járatra.)

Kertész István

Hagyományos, mindig nagy sikerû sramlizenés svábbálját a Békásmegyeri Közösségi
Házban rendezte a „Braunhaxler” Egyesület

Térképek a Budai-hegyekrõl Emlékezés 
a Zsámboky
keresztnél

Az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc-
ra emlékezik a Csillag-
hegyi Polgári Kör Egye-
sület, március 11-én
18.30 órakor a Zsám-
boky keresztnél.

„Braunhaxler”
tisztújítás 

A „Braunhaxler” Egye-
sület március 18-án 18
órakor tartja közgyûlé-
sét a polgármesteri hi-
vatal dísztermében. Na-
pirendi pontok: vezetõ-
ségi és FEB-beszámo-
ló, tisztújítás.

Közvilágítási 
hibák 

bejelentése
Közvilágítási hibát a 238-
3838-as, vagy kizárólag
munkaidõben a 289-
4070-es telefonszámon
és a bdk@bdk.hu e-mail
címen lehet bejelenteni a
Budapesti Dísz- és Köz-
világítási Kft.-nél.

Ha nem kapja
a lapot!

Kérjük, hogy az Óbuda
Újság terjesztésével
kapcsolatos gondjaik-
kal hívják az Impress
Lapkiadót a 267-0525-
ös, a 267-0524-es vagy
a 411-0266-os telefon-
számon. E-mail címünk:
impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu
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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

Lehet másképp is!
Súlyproblémák. Evészavarok.

Depresszió. Társfüggõség.

Pszichológiai tanácsadás, 

felvilágosítás, segítségnyújtás.  

www. mentalhigieneskozpont.hu

06-70-45-00-994

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

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

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

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

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.
a következõ KEDVEZMÉNYEK április 3-ig érvényesek!

- fémmentes (zirkon) korona 20%-os kedvezménnyel: 88.000.-Ft,
30%-os kedvezménnyel: 77.000.-Ft!

- a dentalhigiéniás napon, pénteken a fogkõlevétel 50%-os ked-
vezménnyel!

- fogszabályzó orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- fogorvosi felmérés digitális rtg-nel, amelyben a kedvezmény:

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

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

1 % 1 % 1 %
Kérjük, adójuk 1 százalékával támogassák az Óbudai Kulturális
Központot. Bízunk benne, hogy jól érezték magukat nálunk, és
idén is részt vesznek programjainkon. Ahogy eddig, a jövõben is
arra fordítunk majd minden beérkezett összeget, hogy
házainkban Önök még nívósabb programokon vehessenek
részt, minél komfortosabb, barátságosabb környezetben.
Köszönjük, hogy idén is minket választanak! (Adószám:
14409158-2-41. Számlaszám: 12010367-01055459-00100008.)

Óbudai Kulturális Központ
A Textilmúzeum Alapítvány köszöni minden támogatójának
segítségét, aki a 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
2009-ben részünkre ajánlották fel. Továbbra is szívesen fogadjuk
az Önök segítségét. Kérjük, hogy lehetõségeik szerint adójuk 1
százalékának felajánlásával támogassák a Textilmúzeumot
mûködtetõ alapítványunkat! (Adószámunk: 18042096-2-41.)

Textilmúzeum Alapítvány
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A Csillaghegyi Polgári Kör Egye-
sület idén is megrendezte télte-
metõ farsangi mulatságát február
13-án a Csillaghegyi Közösségi
Házban.

A program is a hagyomá-
nyos volt: a nap kolbász-

töltõ versennyel indult, majd
megsütötték és megkóstolták a
finomságot. A tréfás vetélkedõ-
re hét tagú csapatok jelentkezé-
sét várták. A délutáni farsangi
felvonuláson kiszebábukkal
népesült be a Mátyás király út-
ja, lovasokat és betyárokat is

láthattunk népzenei kísérettel.
Kihirdették a helytörténeti kiál-
lításon meghirdetett vetélkedõ
eredményét. A telet kiszebábu
égetéssel temették a résztve-
võk. A gyerekek egész nap bá-
bokat, farsangi jelmezeket és
álarcokat készíthettek.

Téltemetõ farsangi mulatság

Hip-hop 
táncverseny

Négyfordulós táncversenyt
rendeznek márciustól a Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház-
ban gyerek és junior korcso-
portban. A „Bombastic” Hip-
hop Táncverseny lényege,
hogy a tánciskolába járó
amatõr táncosok megméret-
tethetik magukat a velük egy
tudásszinten lévõ társaikkal.
Fordulók: március 13.; júni-
us 19.; szeptember 11.; de-
cember 11. (Bõvebb infor-
máció: 06-30-979-2399;
bombasticteam@freemail.hu)Kolbásztöltés Láng József színmûvésszel
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