
A Csillaghegyi strand jövõjérõl rendeztek
lakossági fórumot. A Fõvárosi Önkormány-
zat csak nyáron üzemeltetné a fürdõt.

Az önkormányzat ingyen biztosít telket a
Kézenfogva Alapítványnak egy öko-lakó-
otthon felépítéséhez fogyatékkal élõknek. 

Idén is sokszínûség jellemzi a Sziget Fesztvált,
Kispál és a Borz koncerttel búcsúzik a közön-
ségtõl, Cseh Tamásról is megemlékeznek.20

Fókuszban a Sziget Fesztivál

XVI. évfolyam 14. szám              Megjelenik kéthetente                2010. július 28.

6
Bõvítés vagy bezárás?

7
Öko-lakóotthon fogyatékkal élõknek

A Római Teniszaka-
démián rendezett

GDF Suez Grand Prix
WTA Tours teniszver-
seny magyar sikerrel zá-
rult július 11-én. Szávay
Ágnes tavalyi elsõségét

megismételve ezúttal
sem talált legyõzõre. A
verseny ritka érdekessé-
ge, hogy mindkét évben
ugyanaz a két versenyzõ
küzdött az aranyérem-
ért. FOLYTATÁS A 29. OLDALON

Budapest tömegközleke-
dését már az elsõ mele-
gebb napok kedvezõtle-
nül befolyásolták. Min-
dennapossá vált az egyik
legtöbb embert szállító
járat, az 1-es villamos
meghibásodása. 

P ályájának felújítását
évtizedek óta halo-

gatja a fõváros vezetése, a
szerelvények az Árpád hí-

don már enyhébb hõmér-
sékletû napokon is csak
lépésben, legfeljebb órán-
kénti 20 kilométeres se-
bességgel közlekedhet-
nek, annyira rossz állapot-

ban van a pálya. Hogyha
ennél gyorsabban menné-
nek a villamosok, a kelet-
kezõ rezgések miatt a pá-
lya életveszélyessé válna. 

RÉSZLETEK A 4. OLDALON

Több játszóteret vehettek birtokba a városrészben élõ gyermekek és szüleik, szinte
egy idõben az elmúlt hetekben. (Felvételünkön a Hímzõ, Boglár és Pünkösdfürdõ utca
által határolt területen lévõ új játszótér)                                        TOVÁBBIAK A 2. OLDALON

Hét új játszótér a városrészben

Sólyom László köztársasá-
gi elnök október elsõ va-
sárnapjára írta ki a hely-
hatósági választást. 

Ahelyi önkormányzati
képviselõk és a pol-

gármesterek általános vá-
lasztásának idõpontját a
lehetõ legkorábbira, 2010.

október 3-ra, vasárnapra
tûzte ki a köztársasági el-
nök - áll a Köztársasági
Elnöki Hivatal (KEH)
közleményében. Az al-
kotmány szerint a válasz-
tást az elõzõt követõ ne-
gyedik év október hónap-
jában kell megtartani. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 3. OLDALON

Augusztusban három turnusban üdülhetnek ked-
vezményesen Balatonszabadi-Sóstón a III. kerületi
nyugdíjasok. Jelentkezés július 30-ig.

FELHÍVÁS A 2. OLDALON

Kedvezményes üdülés nyugdíjasoknak Sóstón 

Csak lépésben haladhatnak a villamosok

Pusztul az Árpád híd

Szávay Ági duplázott

Önkormányzati választás október 3-án

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata há-

roméves játszótér-építé-
si programjának mosta-
ni szakaszában a Hímzõ,
Boglár és Pünkösdfürdõ
utca által határolt terüle-

ten, a Juhász Gyula utca
2-4. illetve 11-13. szám
alatt, a Gyenes és a
Váradi utca között talál-
ható parkban, a Kisko-
rona utcában, a Kiscelli
posta mögött, valamint a

Huszti út elején épül, il-
letve készül el heteken
belül összesen hét, kor-
szerû, az uniós szabvá-
nyoknak teljes mérték-
ben megfelelõ, biztonsá-
gos, modern játszótér. 

Hírösszefoglaló: a Fidesz
budapesti választmánya
egyhangú döntéssel Tarlós
Istvánt javasolta fõpolgár-
mester-jelöltnek, aki egy-
ben a Fidesz-KDNP fõvárosi
listáját is vezeti majd az ön-
kormányzati választáson. 

Tarlós István fõpol-
gármester-jelölt áll a

kormánypárt fõvárosi lis-
tája élén, õt követi Pokor-
ni Zoltán, a Fidesz alel-
nöke, XII. kerületi pol-
gármester és Pesti Imre
országgyûlési képviselõ.
Tarlós István augusztus
20-án kezdi kampányát,
miután a választmány el-

lenszavazat nélkül jóvá-
hagyta jelölését. Az ön-
kormányzati választáson
a Fidesz-KDNP frakció-
szövetség pártonkívüli
jelöltje lesz. 

Mint azt a politikus kö-
zölte, rövid és intenzív
korteskedést tervez,

melyben személyeskedés
helyett arról beszél, mi-
lyen a fõváros helyzete,
és min kíván változtatni.
Erre építi kampányát,
nem sárdobálásra. A kihí-
vás elé elbizakodottság
nélkül, de optimistán áll.

„A nemzet fõvárosa”
címû dokumentumon
csupán néhány ponton
aktualizálja majd a ko-
rábbi elképzeléseket. A
konkrét tervek között
említette a fõvárosi tulaj-
donú vállalatok igazgató-
tanácsainak megszünte-
tését, valamint a felügye-
lõ-bizottságok erõsítését,
ellenzéki többséggel. 

Tarlós István indulhat Budapestért

Ó buda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a szociális és lakásgazdálkodá-

si bizottsága javaslatára, a III. kerületben bejelen-
tett, állandó lakcímmel rendelkezõ, nyugdíjkorha-
tárt elért idõs személyeknek, kedvezõ feltételek
mellett üdülési lehetõséget biztosít Balatonszabadi-
Sóstón.

A részvételi díj elõreláthatólag 32.000 Ft/ fõ.
I. turnus: 2010. augusztus 11-16-ig.
II. turnus: 2010. augusztus 16-21-ig.
III. turnus: 2010. augusztus 21-26-ig.
Jelentkezni írásban és személyesen lehet az Óbu-

dai Gondozási Központnál (1036 Budapest, Kisko-
rona utca 3.), vagy a jelentkezõ lakcíméhez legkö-
zelebb esõ gondozási központ vezetõjénél. Jelentke-
zési határidõ: 2010. július 30. (Bõvebb információ a
250-1552-es vagy a 453-0119-es telefonszámon.)

Óbudai Gondozási Központ

Új játszótér a Juhász Gyula utca 11-13. szám alatt
A Gyenes és a Váradi utca között található parkban is
játszótér épült

Esztétikus, biztonságos, modern játékokkal gazdagodott a kerület

Hét új játszótér a városrészben

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zatának testületében is
kevesebb képviselõ ül
majd õsztõl, az Ország-
gyûlés döntése értelmé-
ben. 

A III. kerületben 37 he-
lyett 23 képviselõi hely
lesz a testületben, a parla-
ment döntése nyomán. Az
eddigi 21 egyéni helyett
16, a 15 listás helyett pedig
6 lesz a jövõben. Mindez

éves szinten átlagban 20
millió forintos megtakarí-
tást eredményez. A külsõs
bizottsági tagok is keve-
sebben lesznek, ennek kö-
szönhetõen további 4 mil-
lió forint takarítható meg.

Több milliós megtakarítást eredményez a döntés

Kevesebb képviselõ az önkormányzatoknál is

Kedvezményes üdülés
nyugdíjasoknak Sóstón

A Fõvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai,
valamint Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsá-
ga pályázatot írt ki társasházas és lakásszövetkezeti la-
kóépületek felújítási költségeinek támogatására.
A pályázati felhívást kifüggesztették Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügy-
félszolgálati Irodájában (Harrer Pál utca 2.), valamint a
Békásmegyeri Okmányirodában (Medgyessy Ferenc
utca 4.) A pályázat anyaga térítésmentesen átvehetõ
a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában
(Bp., V. Bárczy István utca 3.), valamint letölthetõ a
www.budapest.hu portálról.

Támogatott felújítások

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Bús Balázs a III. kerületi
4. számú országos egyéni
választókerületben, a má-
sodik fordulóban a válasz-
tópolgárok 63,07 százalé-
kos támogatásával jutott
a parlamentbe a Fidesz-
KDNP színeiben. Ez azt is
jelenti, hogy az elsõ for-
dulót követõen, a más
pártra szavazók egy része
is bizalmába fogadta.

- Bár az országgyûlési
választások által kivál-
tott érzelmek lassan el-
csitulnak, milyennek lát-
ja a kampányt utólag?

- Az országgyûlési vá-
lasztások sikere a kam-
pányban résztvevõk csa-
patmunkájának eredmé-
nye. Ismerjük a mon-
dást: a sikernek sok szü-
lõje van, a kudarc min-
dig árva. Úgy gondo-
lom, sokat dolgoztunk a
kerületért, s ezt a válasz-
tóink honorálták.  A si-
kernek nagy a vonzere-
je, ezt láthattuk a Falu-
ház-projekt kapcsán is.
A pártok jelöltjeinek
többsége dörgölõdzött is
az elismerést kiváltó új-
jáépítési eredményhez,
az energiatakarékos
minta-beruházáshoz,
ugyanakkor annak létre-
jöttéért nem sokat tet-
tek. Ezért is tartom fon-
tosnak - és nem csak a
kampányban - hogy
mindenki számára vilá-
gos legyen: a tett az el-
sõ, a szó csak második. 

- A III. kerületben há-
rom cikluson keresztül
ugyanazok az MSZP-s
politikusok képviselték
az itt élõket a parla-
mentben. Ön szerint az
említett két képviselõ
mit tett a kerület érdeké-
ben?

- Ugyanazt tapasztal-
tam polgármesterként,
mint korábban alpolgár-
mesterként is. A kerület
két baloldali országgyû-
lési képviselõje csekély
érdeklõdést mutatott a

városrész problémái
iránt. A testületi ülése-
ken, meghívásunk elle-
nére egyszer sem jelen-
tek meg. A parlament-
ben nem álltak ki az
egészségügyi ellátás,
közelebbrõl a Szent
Margit Kórház mûködé-

séért, de más, az itt élõ-
ket közvetlenül érintõ
ügyekben sem, legyen
szó a 11-es fõút forgal-
mi leterheltségérõl,
vagy éppen az M0-ás
körgyûrû továbbépítésé-
rõl. Úgyhogy segítséget
semmilyen téren nem
érezhetett a városrész
vezetése, de az itt élõk
sem. Most azonban raj-
tam kívül két olyan poli-
tikus is bizalmat kapott,
akik nagyon régen isme-
rik a kerület minden ba-
ját és tervét, itt élnek, itt
politizáltak. Tarlós Ist-
ván 16 évig vezette a
városrészt, Menczer Er-
zsébet pedig 2002 óta
tagja a helyi képviselõ-
testületnek. Magam pol-
gármesterként a parla-
mentben azon vagyok
óbudai képviselõtársa-
immal, hogy az orszá-
gos ügyek vitáinál is kö-
vessük, átadjuk az óbu-
dai testületben kezde-
tektõl megvalósult mo-

dellt, azaz a konkrét
ügyekben való együtt-
mûködést, a szakérte-
lem elsõbbrendûségét, a
kérdések politikai alapra
helyezésével szemben.
Abból, hogy a korábban
más pártokra voksolók
közül is akadtak szép

számmal, akik megtisz-
teltek bizalmukkal,
nemcsak az következik,
hogy a kerületiek támo-
gatják a konszenzusos
politizálást, hanem az is,
hogy kötelességem õket
pártszimpátiától függet-
lenül képviselni. Szem-
mel látható, hogy erõsö-
dik a városrész érdekér-
vényesítõ ereje. Ezzel
párhuzamosan érzéke-
lem mindegyik, a kerü-

letbõl a parlamentbe ju-
tó, az elmúlt nyolc év-
hez képest változást sür-
getõ párt képviselõje
konstruktivitását, segítõ
szándékát. A legfonto-
sabb, nyitottságunk
megõrzése mellett, ösz-
szefogással elõrébb vi-

gyük a vá-
r o s r é s z
ügyét. Eljött
az idõ, hogy
Óbuda-Bé-
kásmegyer is
nyertese le-
gyen a válto-
zásoknak. 

A jobbol-
dali vezetésû
kerületek, te-
lepülések ed-
dig érezhetõ-
en hátrányt
szenvedtek
az utóbbi
években a
balliberális
kormány jó-
voltából a
f o r r á s o k ,

uniós pályázati pénzek
elosztásakor. A mellõ-
zöttség az eddigi fõváro-
si vezetés részérõl is
egyértelmûen tetten ér-
hetõ. Nem hogy segítet-
ték volna munkánkat, in-
kább hátráltattak majd
minden kerületet érintõ
ügyben. A politikai álló-
háborúnak minden téren
véget kell vetnünk.

- Úgy tudjuk, az õszi
önkormányzati választá-

sokon polgármester-je-
löltként ismét indul. Mit
vár ettõl a megmérette-
téstõl? 

- Négy évvel ezelõtt,
amikor polgármesterré
választottak, nem gon-
doltam, hogy valóban
ilyen mérhetetlenül ne-
héz lesz együttmûködni
a fõvárossal, csakúgy
mint elõdömnek, vagy
más kerületek vezetõi-
nek. Mint említettem, az
áprilisi eredmények arra
sarkallnak, hogy hely-
ben is tovább folytassam
a megkezdett munkát.
Az ideális az volna, ha
mindemellett õsszel Tar-
lós Istvánra voksolnának
a fõvárosiak. Fõpolgár-
mesterré választásával
Óbuda-Békásmegyer la-
kossága mindenképpen
nyerne, és csökkenhet-
nének a jelenlegi egyen-
lõtlenségek a kerületek
közt. Mi korábban is
dolgoztunk együtt, véle-
ményem szerint tehát az
eddigi, Demszky-féle
városvezetési gyakorlat
helyett egy konszenzus-
ra törekvõ, a kerületek
vezetésének véleményét
is meghallgató, hozzáér-
tõ városvezetõ-politikust
láthatnánk viszont Tar-
lós személyében. Szük-
ségünk is van a fõváros
segítségére, amit idesto-
va húsz éve nélkülöz-
nünk kellett. 

Szeberényi Csilla 

Beszélgetés Bús Balázs polgármesterrel, országgyûlési képviselõvel

„Eljött az idõ, hogy Óbuda-Békásmegyer
is nyertese legyen a változásnak”

H í r ö s s z e f o g l a l ó :
amennyiben Sólyom
László nem határozott
volna az idõpontról, a
döntés augusztus 6-án
hivatalba lépõ utódjára,
Schmitt Pálra maradt
volna. Õ leghamarabb
október 10-re tudta vol-
na kiírni az önkormány-
zati választást, mert az
alkotmány szerint azt
legalább 60 nappal, an-

nak idõpontja elõtt kell
kihirdetni.

A legnagyobb tétje
mindig a fõpolgármester
választásnak van. Dem-
szky Gábor 1990 óta
idén elõször nem indul.
Tarlós István, a Fidesz-
KDNP jelöltje így Hor-
váth Csabával, az
MSZP, Jávor Benedek-
kel, az LMP, Staudt Gá-
borral, a Jobbik ellenfe-

lével küzd majd meg, de
indul még Schmuck An-
dor az MSZDP színei-
ben, és várhatóan az
MDF, valamint a Mun-
káspárt is állít jelöltet.

OBUDA.HU

Önkormányzati választás október 3-án
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Beruházás – Közlekedés

Király Éva: - Jelentõs ered-
ménynek tartom, hogy az ön-
kormányzat
s i k e r e s e n
egyeztetett
a beruházó-
val és a fõ-
városi ön-
k o r m á n y -
zattal. Az
eredeti terv
megváltoztatásával jól járt a
környék, a Huszti úti bejárat
abszolút ésszerû megoldás,
ezzel a Zab utca és a környé-
ke mentesül a nagy forgalom-
tól.

Pozsárné Bakos Katalin: -
Örülünk, hogy a beadvány meg-
hallgatásra
talált, jó tud-
ni, hogy van
olyan fórum,
ahol figye-
lembe veszik
a lakók véle-
ményét és
kérését. En-
nek köszönhetõen elõzetes félel-
meink a nagy zajról és a meg-
növekedett lakótelepi forgalom-
ról szerencsére nem igazolód-
tak. Teljesen normálisnak tartom
a mostani helyzetet.

Schõberl Valéria: - Az autó-
sok is jól jártak az eredeti terv
módosításá-
val, könnyû
a parkoló
megközelí-
tése és az
áruszállítás
sem jár elvi-
selhetetlen
zajjal. Sok-
kal rosszabbra számítottunk, az
új üzlet ebben a formájában
jobban illeszkedik a környezet-
be, szolgáltatása is megfelelõ,
elképzelhetõ, hogy idõvel meg
is kedveljük.

Varga József: - Jó, hogy a for-
galom a Huszti úti oldalon bo-
nyolódik. A
házak felõli
részt füvesí-
tik, fákat ül-
tetnek, nincs
jelentõs zaj,
nem kell ke-
rülgetni az
autókat, be-
lélegezni a kipufogó gõzt. Ez
az építési koncepció már job-
ban tetszik az eredetinél. Egy
biztos, megnyugodtak a kedé-
lyek.

L. A.

AZ UTCA HANGJA

Ön szerint megnyugodtak a kedélyek az Aldi beruházással kapcsolatban?

A közelmúltban nyílt élelmiszer-áruház építését viták elõzték meg. A fõváros kezdetben nem adott engedélyt a Huszti út felõl parkoló nyitására, áruszál-
lításra. Óbuda vezetése a lakosokkal történt egyeztetést követõen, tárgyalásokkal elérte a fõvárosnál, hogy a környéken élõk kérésének érvényt szerezzen.

A pályát locsoló kocsikkal
hûti a BKV, de ez csak ide-
ig-óráig menti meg a síne-
ket a kivetõdéstõl. Július
közepén többször elõfor-
dult, hogy az 1-es villamos
vonalának nagyobb részén
pótlóbuszok szállították
az utasokat, mert több he-
lyütt felpúposodtak a vá-
gányok. A pálya a legrosz-
szabb állapotban a Szent-
lélek tér és a Lehel utca
közötti szakaszon van. 

ABKV több éve ter-
vezi az 1-es, vala-

mint a 3-as vonal uniós
forrásból megvalósuló re-
konstrukcióját, az EU-
finanszírozás megszerzé-

se azonban sok feltételtõl
függ. A magyarországi jó-
váhagyási folyamat lezá-
rult, most a projektelem-
zés zajlik Brüsszelben.

Kedvezõ elbírálás
után következhetne a
tervezés, a kivitelezõ
vállalkozók kiválasztá-
sa, a munkálatok meg-
kezdését pedig jövõ
nyárra irányozta elõ a
közlekedési társaság.
Szakemberek szerint az
1-es vonal legrosszabb
szakasza azonban nem
fogja addig kibírni. A re-
konstrukció megkezdé-
séig csak átmeneti javí-
tásokat eszközölnek,
hogy a munkálatokig

egyáltalán közlekedni
tudjanak a járatok. 

Sz. Cs.

Csak lépésben haladhatnak a villamosok

Pusztul az Árpád híd
Lapunk 2009. november
17-ei számában írtam a
134-es busz margitszigeti
meghosszabbításáról. 

M int az írásból egy-
értelmûen kiderül,

leginkább a Sportuszo-
dába igyekvõk használ-
ják a járatot. Azonban a
134-es, megfelelõ meny-
nyiségû busz hiányában
csak a reggeli csúcsfor-
galom után tudja teljesí-
teni a szigeti bejárást.
Pedig az uszodához már
jóval korábban is lenne
utazási igény. Lényegé-
ben ez az egyetlen ko-
molyabb utazási cél a
szigeten, miközben
üzemzárásig bejár a 134-
es. Ráadásul, mint Pin-
tér Anita olvasónk írja az
Óbuda Újság május 26-
án megjelent 10. számá-
nak 25. oldalán, a 26-os

és a 134-es egymás után
jön, tehát nincs össze-
hangolva a két járat. To-
vább rontja a helyzetet,
hogy míg az utóbbin „el-
sõajtós felszállási rend”
van érvényben, addig a
másikon nem. 

Ha figyelmesen olvas-
ta a tavalyi cikket, akkor
azt is látnia kellett, hogy
a 134-es, bár kívánatos
új utazási kapcsolatot te-
remtett, csak ideiglenes
jelleggel jár, a Margit
híd felújításának ideje
alatt. Az „Értelmetlen
vonalhosszabbítás?”
cím pedig éppen erre
utal, hogy se menetren-
dileg, se kihasználtság
szempontjából nem kel-
lõen átgondolt a járat-
módosítás. A nap jelen-
tõs részében most is ki-
használatlan a 134-es.

Kertész István 

Még egyszer a 134-es buszról

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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- Volt egy település-
fejlesztési megállapodá-
sunk, a Hármashatár-

hegy oldalában, a Re-
metehegyi út alatt fekvõ
területen golfpályát léte-
sítõ céggel, hogy meg-
építi a középsõ szakaszt.
A történethez tartozik,
hogy a társaság és a ve-
le kapcsolatban álló
bank közt nézeteltérések
adódtak, ezért nagyon
úgy tûnt, el akarnak áll-
ni vállalásuktól, amit
nem tehetnek meg, mi-
vel az önkormányzattal
korábban aláírt telepü-
lésfejlesztési szerzõdé-
sük van érvényben. 

Mostanra szinte elké-
szült a Remetehegyi út
mindkét vége felõl indu-
ló hosszabb szakasz az
önkormányzat beruházá-
sában. A középsõ rész el-
készítése érdekében a

városrész vezetésének
sikerült egy olyan meg-
állapodást kötnie az érin-

tett vállalkozással, ami
lehetõvé teszi, hogy
amennyiben a kft. nem
hajlandó nekikezdeni a
kimaradt szakasz meg-
építésének, illetve a lí-
zingelõ bank mindezt
nem finanszírozza a cég
számára, az önkormány-
zat akkor is befejezi az
útépítést. A késõbbiek-
ben jogi úton vagy meg-
állapodással rendezik a
kivitelezés anyagi részét. 

- Érthetõ a környéken
élõk bosszankodása
amiatt, hogy a kisebb ut-
cákat kerülõútnak jelöl-
te ki a helyhatóság, így
ott megnövekedett a for-
galom, azonban ez csak
átmeneti állapot. A Re-
metehegyi út átadását
követõen helyreáll a

rend, sõt minden bi-
zonnyal jobban eloszlik
az utak leterheltsége.
Ennek érdekében továb-
bi lépéseket is tervezünk
- jegyezte meg a polgár-
mester-helyettes.

A következõ ciklus-
ban az önkormányzat
folytatni kívánja a fej-
lesztéseket. Többek közt
a Remetehegyi út, Kis-
celli és a Kolostor utca
gyakran kaotikus forgal-
mi keresztezõdésében.

Tervek szerint itt körfor-
galmi csomópontot ala-
kítanak ki a közeljövõ-
ben a helyzet rendezése
érdekében. A következõ
nagy cél a Kiscelli utca
összekötése a Váradi ut-
cával, mely ugyan saját
forrásból nem megold-
ható, azonban pályázati
úton megvalósulhat.
Mindezzel jelentõsen te-
hermentesíthetõ lesz
majd a hegyvidéki köz-
lekedés. Sz. Cs.

Csökkenhet a forgalom a hegyvidéki részen

Hamarosan elkészül a Remetehegyi út
Rövidesen befejezõdik a viszonylag nagy forgalmat lebo-
nyolító Remetehegyi út teljes átépítése. A közforgalmi,
rossz minõségû út korábban jóval
keskenyebb volt, két autó sem fért
el egymás mellett. Ennek korrigálá-
sára készültek tervek, és a földút-
alap felhasználásával kezdte meg-
építeni az önkormányzat pár hónap-
pal ezelõtt. A kivitelezés azért húzó-
dott el ennyi ideig, mert idõközben
felmerült egy telekszabályozásra
vonatkozó jogi probléma, ami még
részben fennáll a középsõ szakaszon. Az ügyben
Szepessy Tamás polgármester-helyettes nyilatkozott la-
punknak.

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma augusztus 10-én, kedden
jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók
a www.obuda.hu honlapon.FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Fórum – Önkormányzat

Lapzártakor érkezett:
ahogy legutóbbi számunk-
ban már írtunk róla, a III.
kerületi Önkormányzat és
csillaghegyiek közösen
tiltakoznak az ellen, hogy
a Fõvárosi Önkormányzat
döntése szerint ezentúl
csak nyáron üzemeljen a
strand.

Zsúfolásig megtöltöt-
ték a strand hívei azt

a termet, ahol a fõváros
elsõ uszodájának emlé-
ket állító kiállítás látha-
tó. Az üzemeltetõ Buda-
pest Gyógyfürdõi és Hé-
vizei Zrt. vezérigazgató-
ja, Ferenci Tibor mellett
megjelent a Fõvárosi
Önkormányzat egyik
szakembere is, jelen volt
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata részérõl
Puskás Péter alpolgár-
mester július 20-án.

Abban mindannyian
egyetértettek, hogy mél-
tatlan az egykor szebb
napokat látott terület ál-
lapota, s bizony évekkel
ezelõtt ráfért volna már
egy felújítás a leromlott,
korszerûtlen épületekre,
bungalókra. Nem vitatta
ezt Ferenci Tibor sem,
de mint mondta, az üze-
meltetés így is vesztesé-
ges, évi 100-150 milliós
ráfizetést termel a
strand, így nem is ál-
modhattak arról, hogy
felújítsanak. Õ abban
látja ennek okát, hogy

kevés a látogató, s hogy
a fõváros nem ad támo-
gatást és az OEP még az
önköltséget sem finan-
szírozza. Ezzel a gazda-
sági problémával indo-
kolta a belépõk drágulá-
sát is. 

A törzsközönség erre
azzal válaszolt, hogy
nincs parkolási lehetõ-
ség, a palackozó miatt
megszüntették az egyik
medencét, s a drága bér-
letek, belépõk sem ösz-
tönzik az embereket. 

Puskás Péter alpolgár-
mester arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a társaság-
nak szerzõdési kötele-
zettsége van arra, hogy
az idei télen még az eddi-
giek szerint üzemeltesse
a létesítményt. Felhívta a
jelenlévõk figyelmét ar-
ra, hogy a májusban
megszületett fõvárosi
gazdasági bizottsági dön-
tés egyértelmûen a strand
téli bezárásáról szól, így
kérdéses, hogy van-e ér-
telme ennek a fórumnak.

A csillaghegyiek szá-
mos ötletet vetettek fel,
mivel lehetne fellendíte-
ni az érdeklõdést. Szó
esett a kétórás jegyrõl,
úszásoktatásról, a szol-
gáltatások bõvítésérõl,
hiszen egykoron a pedi-
kûröstõl a masszõrig
mindent helyben megta-
láltak az ideérkezõk.
Most viszont csak az
árak tartanak lépést az
élményparkokkal, a
szolgáltatások nem. S
bár úgy érezték az üze-

meltetõ nincs könnyû
helyzetben, azért néhány
kezdeményezést jó né-
ven vettek volna tõlük is.

A III. kerületi Önkor-
mányzat már támogatta
a téli üzemelést mintegy
12 millió forinttal a
szerzõdéskötéskor, s to-
vábbra is szívügyének
tekinti a létesítmény
változatlan üzemelését,
az építményadótól azon-
ban nem tud eltekinteni,
mert azt törvény szabá-
lyozza - hangsúlyozta az
alpolgármester, hozzáté-
ve, hogy már így is túl
sok feladatot vállalt át a
kerület a fõvárostól.

A gazdasági válság
nem csak a cégeket érin-
ti, a strandolni, úszni vá-
gyók is érzik a hatását,
így a növekvõ árak nem
kímélik õket sem. Arról
viszont biztosították a
vezérigazgatót, hogy
számíthat rájuk, de a na-
gyobb látogatottság el-
éréséhez óhatatlanul
szükséges, hogy legye-
nek kedvezményes je-
gyek a diákoknak, késõ
délután érkezõknek. Sá-
vokban ugyanis köny-
nyebb lenne növelni a
látogatottságot, mivel a
két medence határt szab
a fürdõzõk létszámának.

A kihasználatlan terü-
leten sport és szabad-
idõs létesítményeket lát-
nának a legszívesebben
a helyiek, s ehhez a te-
niszpálya már adott,
csak gondozni kellene.

Végül Ferenci Tibor
ígéretet tett, hogy szep-
temberben újból a köz-
gyûlés elé viszik az
ügyet, a csillaghegyiek
pedig abban bíznak,
hogy a döntésbe bevon-
ják a helyi önkormány-
zatot és a lakosság érde-
keit is figyelembe ve-
szik, mert az nem járja,
hogy csak az ötletadás-
ban, támogatásban, to-
borzásban számítanak
rájuk, de róluk és szere-
tett uszodájukról a fejük
felett döntenek.

V. M.

A Bajnai-kormány utolsó
döntéseinek egyikével ha-
tározott arról, hogy csak
június végéig fizetnek
távhõ- és gázár-támoga-
tást a rászorultaknak. Az
eddig leginkább támoga-
tott, úgynevezett A-kate-
góriás csoportba tartozók
az eddigi díj másfélszere-
sét fizethették volna ki. 

- A kompenzáció
megszüntetése azt ered-
ményezte volna, hogy
aki a távfûtésért egy pa-
nellakásban mondjuk 10
ezer forintot fizetett ed-
dig decemberben, annak
mintegy 25 ezret kellene
fizetnie ezentúl. Ez

olyan szintû szociális
érzéketlenségrõl tanús-
kodik az elõzõ kormány
részérõl, melyet jól lát-
hatóan az „utánam az
özönvíz” gondolkodás-
mód jellemzett, ami
egyszerûen elfogadha-
tatlan. Azt is hozzá kell
tenni, hogy a Bajnai-
kormány tönkretette
volna a budapesti távhõ-
szolgáltató céget is, éves
szinten mindez ugyanis
4,2 milliárd forintos be-
vétel-kiesést jelentene a
társaságnak. Ezzel az
egész távhõ-ellátást ve-
szély fenyegetné. Min-
denféleképpen gyors
döntést kellett hoznia az

Orbán-kormánynak ah-
hoz, hogy elkerülhetõ
legyen egy szociális ka-
tasztrófa, ezért a távhõ-
és gázár-támogatást jo-
gosan igénylõk továbbra

is megkapják a segítsé-
get - tudtuk meg Bús
Balázs polgármestertõl,
országgyûlési képvise-
lõtõl.

Sz. Cs. 

Lakossági fórum a Csillaghegyi strand jövõjérõl

Bõvítés vagy bezárás?

Az új kormány döntésével megakadályozta a szociális katasztrófát 

Nem szûnik meg a távhõ- és a gázár-támogatás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ ARCHÍV
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Aszociális érzékeny-
ségérõl ismert Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata, a város-
rész vezetése
évek óta a
l e g s z é l e -
sebb, leg-
jobb szociá-
lis rendszert
biztosítja or-
szágosan. A fo-
gyatékkal élõknek
készülõ öko-lakóotthon
építéséhez ingyen ad tel-
ket a helyhatóság. Ez le-
het az elsõ közintézmény,
mely passzív házként, az-
az a lehetõ legenergiata-
karékosabban, környe-
zetbarát módon mûködik.
A lakhelyekbe fele-fele
arányban az alapítvány és
a III. kerületi Önkor-
mányzat által meghatáro-
zott emberek költözhet-
nek be. A házban tervek
szerint 10 apartman épül,
külön fürdõszobával és
elõtérrel, az épületben pe-
dig közös nappalival és
konyhával, közel 350
négyzetméteren. Az ott-
hon 10 embernek állandó
lakhatást biztosít, 4-nek
pedig krízishelyzetben
nyújt segítséget.

Bús Balázs polgár-
mester elmondta: több
éve elkészítettük a

Fogyatékosügyi
Programunkat,

melyben cé-
lul tûztük ki
egy átme-
neti otthon
alapítását.

Ennek mû-
ködtetését egy

bentlakásos intéz-
mény tudja kiegészíteni,
ezáltal válhat teljessé a
kerület szociális ellátá-
sa. Ezért örömmel csat-
lakoztunk a „Jobb ve-
lünk a világ!” program-
jához, mellyel mindez
megvalósulhat. Úgy
gondoljuk, hogy nagy
szüksége van a társada-
lomnak az ilyenfajta
példamutatásra. Külön
öröm számunkra, hogy
a fenntartható fejlõdés
jegyében egy öko-ház
épülhet a városrészben -
mondta a polgármester. 

Göncz Árpádné, a
Kézenfogva Alapítvány
kuratóriumi elnöke rö-
viden bemutatta a szer-
vezet több éves tevé-
kenységét, és köszöne-
tét fejezte ki a III. kerü-

leti Önkormányzat ve-
zetésének, hogy egy
ilyen nemes ügy mellé
állt. Mádl Ferencné
fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy a sérült fi-
atalok milyen erõvel
dolgoznak nemes ügye-
kért. Példaként említet-
te, hogy az elmúlt két
évben több millió forin-
tot tudtak összegyûjteni
olyan célokra, mint
Böjte atya programjá-
nak támogatására és
egy Borsod megyei
napközis otthon meg-
alapítására. Mádl Fe-
rencné is köszönetét fe-

jezte ki Bús Balázsnak,
hangsúlyozva, hogy
tettrekészsége nélkül
nehezebb helyzetben
lenne az alapítvány. Re-
ményét fejezte ki
ugyanakkor, hogy más
kerületek és települések
is követik a jó példát.
Schmitt Pálné Makray
Katalin örömét fejezte
ki, hogy fõvédnökként
segítheti az alapítvány
programjának megvaló-
sulását. Hozzátette: kö-
zösen kívánja folytatni
ezt a munkát a köztár-
sasági elnökök felesé-
geivel. 

- Ez egy fogyatékos-
sággal élõ fiatalok által
életre hívott, alulról szer-
vezõdõ program, mely
bizonyítja, hogy a hát-
rányban élõk és sérültek
is képesek arra, hogy pél-
dát mutassanak a társa-
dalomnak. A passzívház
nagyon fontos lehetõség
a lakóotthonok és más
szociális intézmények
fenntarthatósága szem-
pontjából - hangsúlyozta
Papp Szabolcs, a „Jobb
velünk a világ!” szóvivõ-
je, aki maga is kerekes
székkel közlekedik. 

Az öko-otthon építke-
zésben részt vállal a
Magyar Passzívház Szö-
vetség (melynek elnöke,
Dudás Bence is részt
vett az eseményen - a
szerk.) mely a tervezés-
ben és a kivitelezésben
nyújthat tanácsokat.
Partnereik kedvezmé-
nyes szolgáltatással se-
gíthetik a nemes cél
megvalósulását, például
olcsóbban szállíthatnak
építõanyagokat a lakó-
otthon felépítéséhez. 

Sz. Cs.

A telket az önkormányzat ajánlotta fel az építkezéshez

Magyarországon egyedülállóként 
- öko-lakóotthon fogyatékkal élõknek

A fogyatékkal élõ emberekbõl álló Nemadomfel Együttes
a Quimby, a Csík Zenekar és a Lovasi András vezette Kis-
csillag együttes jótékonysági koncertet ad november
21-én a Papp László Sportarénában a „Jobb velünk a vi-
lág!” elnevezésû rendezvénysorozat részeként. A kon-
cert bevételét egy, a fogyatékkal élõ embereknek épí-
tett, Magyarországon egyedülálló öko-lakóotthon építé-
sére szánják. Az építkezéshez szükséges telket Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata adja ingyen az otthont lét-
rehozó Kézenfogva Alapítványnak. Ez alkalomból tartot-
tak sajtótájékoztatót a Városháza akadálymentes, föld-
szinti házasságkötõ termében július 13-án.

A rendezvény fõvédnökei a köztársasági elnökök és feleségeik. Képünkön balról jobb-
ra: a vendéglátó Bús Balázs polgármester, Schmitt Pálné Makray Katalin, Göncz
Árpádné, Mádl Ferencné. (A jótékonysági akciót Sólyom Lászlóné is támogatja, az
eseményen betegség miatt nem tudott részt venni) 

A Római Teniszaka-
démia és a Holiday

Beach Budapest Hotel
14 Borsod megyei árvíz-
károsult gyereket és kí-
sérõtanárukat láttak ven-
dégül július 9-e és 16-a
között. A római-parti
Holiday Beach Budapest
Hotelben lakva az egy
hét alatt a gyerekek nem-

csak Budapestet ismer-
hették meg, hanem a Ró-
mai Teniszakadémia
szervezésében balatoni,
velencei-tavi és szent-
endrei kirándulásokon is
részt vettek. A szervezõk
mélyen átérzik az árvíz-
károsultak helyzetét, mi-
vel a Római-partot is fo-
lyamatosan elönti a víz. 

A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezetének
szociális akcióján kedvezményes áron juthatnak ru-
hákhoz, lisztadományhoz a rászorulók augusztus
12-én és 13-án 8-tól 17 óráig. Helyszín: Ladik utca
2-6., a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. terü-
lete. (Megközelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz Bog-
dáni úti végállomásától, gyalog körülbelül 200 méter,
a HÉV Filatori-gáti megállójától mintegy 100 méter.
Érdeklõdni lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 

A Római-parton is fogadtak
árvízkárosult gyerekeket 

Ruhák kedvezményesen, lisztadomány

FOTÓ: CSÁSZÁR CLAUDIA
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Felhívás

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgár-
mestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és
érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakosság-
hoz.

A többször módosított 1997. évi LXXVIII.,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezúton
értesíti az érintetteket arról, hogy az önkor-
mányzat az alábbi területekre szabályozási ter-
veket készíttet. 

Bp., III. kerület Szépvölgyi út-Árpád feje-
delem útja-Nagyszombat utca-Lajos utca
által határolt területre készülõ kerületi sza-
bályozási terv módosítás

A Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-
Nagyszombat utca-Lajos utca által határolt te-
rületre a 60/2008. (XI.28.) számú rendelettel jó-
váhagyott kerületi szabályozási terv van hatály-
ban. A Lajos utca 71-89. számú telek tulajdo-
nosa, az Óbuda-Apartman Ipari, Kereskedelmi
Szolgáltató Kft., a jelenleg üres telek beépítését
tervezi. Aterv célja a létesíthetõ épület építésze-
ti megjelenését meghatározó szabályainak pon-
tosítása a beépítési paraméterek változtatása
nélkül, valamint az Uszály utca menti épületek
tetõtér beépítési lehetõségeinek szabályozása.

Aterv hatása, hogy a környezethez jobban il-
leszkedõ és a fenntartható fejlõdést szolgáló
épületek valósulhatnak meg.

Bp., III. kerület volt Budai Nagy Antal
laktanya és környéke területre készülõ ke-
rületi szabályozási terv (KSZT) módosítása 

A tervezési terület mára már csaknem telje-
sen átépült, volt laktanya környékét foglalja
magában.

A tervezési területen kialakult területhaszná-
lat, és a Fõvárosi Szabályozási Kerettervben
(FSZKT) meghatározott keretövezeti határok
nem esnek egybe. Az FSZKT-ben a tervezési
területhez kapcsolódóan rögzítettek egy jelen-
tõsebb E-VE jelû véderdõ építési keretövezetet,
azonban ennek lehatárolása nem esik egybe a
terület domborzati adottságának köszönhetõen
kialakuló természetes erdõterülettel. Az
FSZKT módosítás célja, hogy az évek óta ki-
alakult használatának megfelelõ keretövezeti
lehatárolás legyen rögzítve. Az FSZKT és a
KSZT módosítás elõkészítése egyidejûleg
megindul.

A területre vonatkozóan jelenleg is van egy
hatályos KSZT, melyet 2005-ben fogadott el a
testület. A Bécsi út menti ATI területének tulaj-
donviszonya megváltozott, a területen felme-
rült fejlesztési elképzelések miatt szükséges a
hatályos KSZT ide vonatkozó részének újra-
gondolása. A terv célja, hogy a volt ATI telkek-
nek és környezetének beépítési, fejlesztési lehe-
tõségeit meghatározza. A fejlesztés során így, a
már meglévõ természeti adottságokat kihasz-
nálva lehetne új épületeket telepíteni. Funkció-
jával és telepítésével jobban illeszkedne a Bécsi
úton lévõ jelentõs közúti forgalomhoz, oly mó-
don, hogy az a szomszédságban élõk terület-
használatát nem változtatja meg. 

Bp., III. kerület Szentendrei út-Bogdáni
út-HÉV vonal által határolt területre készü-
lõ kerületi szabályozási terv 

A tervezési terület a III. kerület egyik átala-
kulóban lévõ része, ahol a korábbi ipari jellegû
használat megszûnt, a terület funkcióváltása je-
lenleg is folyik. Környezetében jelentõs átala-
kulások, változások várhatók, mint például a
Budapesti Szeszipari Vállalat (BUSZESZ) át-
alakulása, vagy a Hajógyári-sziget Bogdáni úti
kapcsolatának és csomópontjának tervezett ki-
építése. Afenti fejlesztési elképzelések a terület
városszerkezeti helyzetét jelentõsen megvál-
toztatják. 

Avolt harisnyagyár területén már ma is elsõ-
sorban raktározás, szolgáltatások, stúdiók mû-
ködnek, de a tömb többi épülete is átalakulóban
van, ez a fejlesztési keretek egyértelmû megha-
tározását teszik szükségessé. A terület fentiek-
ben vázolt városszerkezeti szerepének felérté-
kelõdése miatt valóságos alközpont alakulhat
ki a Bogdáni út-Szentendrei út csomópont tér-
ségében, melyet „támogat” a mai HÉV és szá-
mos autóbusz viszonylat is. 

A javasolt funkciók lényegében a terület vá-
rosszerkezeti szerepéhez illeszkedve, a meglé-
võk mellett elsõsorban intézmények, irodák,
irodai jellegû munkahelyek, stúdiók, kereske-
delem, vendéglátás, szolgáltatás. 

A kerületi szabályozási terv célja, a terület
funkcionális és városszerkezeti megújításának,
egy alközponti szerepkörnek megfelelõ átalakí-
tás feltételeinek és építésjogi követelményeinek
kidolgozása, a volt harisnyagyár ipari épületei-
nek építészeti értékeinek figyelembevételével. 

A KSZT kidolgozásának eredményeként a
terület átalakulása, a környezõ lakóterületek és
a központi hely városszerkezeti helyét kihasz-
náló alközpont rendezetté és városiassá teheti a
jelenlegi ipari jellegû területhasználatot, az igen
heterogén beépítést, városképi arculatot, vala-
mint meghatározhatja a helyi értékvédelemre
érdemes épületeket, azok esetleges átalakításá-
nak részletes szabályait. 

Budapest III. kerület, Kiscelli köz-Kolos-
tor utca-Tégla utca-közpark által határolt
területre készülõ kerületi szabályozási terv 

A tervezési terület sajátos helyzetét a kiala-
kult lakóterület, az úgynevezett „Angol iskola”
együttese és a volt téglagyár rekultivációjával
kialakuló városi park együttese határozza meg. 

A terv célja a Váradi utca folytatásaként ki-
alakuló új gyûjtõ út korrigált nyomvonalának
pontosítása a tervezési területen, valamint az
úgynevezett „Angol iskola” bõvítési lehetõsé-
geinek meghatározása. 

A tervezés során az alábbi változások, hatá-
sok várhatók:

• a Váradi utca folytatásaként kialakuló új út
szabályozása a tényleges terepalakulatok figye-
lembevételével;

• a kialakult telekalakulatok és a tulajdonvi-
szonyok rendezése;

• a Kiscelli köz-Kolostor utca-Folyondár
utca-Remetehegyi út találkozásában körforgal-
mi csomópont helyigényének biztosítása és
szabályozása;

• az úgynevezett „Angol iskola” bõvítési,
parkolási és megközelítési lehetõségeinek
meghatározása.

Aterv várható hatása, hogy a tervezett közle-

kedési hálózati átalakítással, az „Angol iskola”
megközelítésének újragondolásával csökken a
környezõ lakóterületek jelenlegi terhelése.

Budapest III. kerület, Pirkadat utca-
Tarhos utca-(21982) helyrajzszámú köz-
terület-Jeles utca-Óvár utca-Naszád utca-
(22480/7) helyrajzszámú közterület-Jutas
utca-Kilátó utca-Kilátó köz-Taliga utca által
határolt területre készülõ kerületi szabályo-
zási terv

A teljes tervezési terület nagysága körülbelül
19 hektár, beépítésre szánt terület, a Budai-
hegység keleti határán, Aranyhegyen található.

Önkormányzatunk megbízásából Aranyhe-
gy-Ürömhegy-Péterhegy területére 2007-ben a
BFVT Kft. készítette a kerületi szabályozási
tervet. A hatályos terv az ÓBVSZ 9/36 a. szá-
mú melléklete, 11/2008.(III.12.) rendelettel
módosított 34/2007.(VI.22.) rendelettel hagyta
jóvá a képviselõ-testület. 

Jelen KSZTtervezési területe Aranyhegy tér-
ségének egy hosszan elnyúló tömbje, amely ré-
sze az elõbb említett hatályos szabályozási terv
területének, és annak módosítását képezi. 

A tervkészítés elsõdleges célja az Óvár utca
és a Taliga utca között 650 méter hosszúságú
tömb megnyitása Z-KK jelû, célzott területfel-
használási módú közkert területtel, valamint a
22566/2 helyrajzszámú telken lévõ jelenleg ro-
mos állapotú kilátó (Pogány torony) területé-
nek rendezése. 

A terv várható hatása, hogy a beépítés elõtt
álló kertvárosias lakóterületen kialakul egy
közcélú zöldterület, valamint lehetõvé válik a
Pogány torony kilátóként történõ közcélú hasz-
nosítása.

Budapest III. kerület Mozaik utca-Óbu-
dai rakpart-HÉV által határolt területre ké-
szülõ kerületi szabályozási terv

A területre jelenleg az ÓBVSZ 9/41 mellék-
leteként rögzített - 10/2008. (III.12.) rendelettel
jóváhagyott - szabályozási terv van érvényben.

A korábbi KSZT készítésével megvalósult a
tömbön belül egy gyalogos kapcsolat kiépítésé-
nek lehetõsége a Filatori gát HÉV-megálló és a
tervezési területtel közvetlen szomszédos Óbu-
dai-(Hajógyári)-sziget között, a Fõvárosi Köz-
lekedési Felügyelet jármûvizsgáló telepén ke-
resztül. 

A gyalogút megvalósításának elõkészítése
során kiderült, hogy a hosszú évek óta meglévõ
kerítések áthelyezése a jogi telekhatárnak meg-
felelõen túlzott mértékû közmûkiváltásokat
eredményezne. A terv célja a hatályos KSZT
gyalogútra vonatkozó közterületi szabályozásá-
nak korrekciója a jelenlegi használat figyelembe
vételével. A terv hatása, hogy a hosszú évek óta
eltérõ telekhasználatok rendezhetõek lesznek,
valamint kiépíthetõvé válik a HÉV-megálló és a
sziget felé vezetõ gyalogos kapcsolat.

Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti
tervekkel kapcsolatban javaslatuk, véleményük
van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépí-
tészi Irodájához (III. Fõ tér 3.) 2010. augusztus
2-ig juttassák el. 

Atervek megtekinthetõségérõl folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjele-
nõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester

Készülõ kerületi szabályozási tervek 
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I mmár harmadik éve
zajlik nagy sikerrel

Óbudán a San Marco Sza-
badegyetem ingyenes elõ-
adássorozata, melyben a
hazai és a nemzetközi tu-
dományos élet jeles sze-
replõitõl kaphatunk hite-
les információkat a testi-
lelki egészség aktuális,
sokakat érdeklõ kérdései-
rõl. Amit a neves profesz-
szorok élõben átadtak a
hallgatóságnak, az a Püski
Kiadó jóvoltából most ol-
vashatóvá válik a tágabb
közönség számára is. 

A jó pap holtig tanul -
tartja a mondás. És milyen
jó tanulni a bölcsektõl,
akik egész életüket a tu-

dásnak szentelik. Az elõ-
adássorozat elsõ kötetének
névsora magáért beszél:
prof. Dr. Fehér
János belgyó-
gyász; prof. Dr.
Papp Lajos szív-
sebész; prof. Dr.
Rihmer Zoltán
pszichiáter; dr.
Beer Miklós váci
megyéspüspök;
prof. Dr. Nékám
Kristóf aller-
gológus.

Öt különbözõ
nézõpont, de va-
lójában mind-
egyik elõadás az
életmódunkról
szól. Persze ko-

rántsem azon a közhelyes
módon, hogy mozogjunk
többet és táplálkozzunk
egészségesebben.

A bor kultúrájáról
Fehér János professzor,

a májkutató belgyógyász a
bor kultúráját és gyógyító
szerepét tekintette át, rész-
ben az orvostörténeti isme-
retek, részben pedig saját
orvosi tapasztalatainak fé-
nyében. Ki ne ismerné nála

jobban az alkohol májkáro-
sító hatását, ugyanakkor a
veszélyes szabadgyökök
kutatójaként hitelt érdemlõ
érveket sorakoztat fel a
mérsékelt borfogyasztás
kedvezõ élettani hatásairól
is. Sõt még a Franciaor-
szágban meghonosult bor-
terápia lehetõségeit is is-
merteti, nem titkolva a ma-
gyarországi meghonosítás-
ba vetett reményeit sem.
Sajnos, az általa megálmo-
dott badacsonyi borterápi-
ás intézet megvalósulását
már nem élhette meg. Fe-
hér János professzor május
28-án, életének 78. évében
váratlanul elhunyt. A kö-
vetkezõ hétvégén dedikálta
volna ezt a könyvet a Püski
standjánál...

A szívsebészet 
vívmányairól

Papp Lajos professzor a
szívsebészet vívmányaival
ismerteti meg az olvasót,
és felvillantja a máris
megkezdõdött jövõt, a ro-
botokkal asszisztált, illet-

ve távmûtétek lehetõsége-
it. De az orvosprofesszort
jól ismerhetjük társadalmi
szerepvállalásai miatt is.
Két évvel ezelõtt õ volt az,
aki lemondott klinikai
igazgatói pozíciójáról,
mert nem akart együttmû-
ködni az egészségügy
tönkretételében. Ugyanez
a szenvedély szólal meg
az elõadásában akkor is,
amikor a magyar föld adta
lehetõségeket sorolja,
amelyekkel ha képesek
volnánk élni, akkor nem
lennénk Európa legbete-
gebb nemzete.

(A könyv kapható:
Szent Margit Rendelõinté-
zet,  Vörösvári út 88-96., a
földszinti könyvárusnál, a
San Marco Szabadegye-
tem rendezvényein, illetve
a Püski kiadónál, 1013
Budapest, Krisztina körút
26. Tel.: 375-7763, 214-
3905. A kötet ára: 1300
forint.)

FOLYTATÁS

KÖVETKEZÕ SZÁMUNKBAN

Vörös Éva

A Püski Kiadó könyvheti pultján alig észrevehetõen bújt
meg egy fehér füzet. ÉRTETEK - a különös betûkeresztbe
rejtett, piros kezdõbetûkbõl összeállt címszó szelleme-
sen foglalja össze a kis könyv és egy nagy vállalkozás
üzenetét. A valódi ismeretterjesztés kitûnõ példáit fel-
mutató Óbudai San Marco Szabadegyetemrõl van szó,
melynek változatos elõadásait az életmód, az egészség,
a tudomány, a társadalom, az erkölcs, a kultúra és a kö-
zösség témáiban egyetemi professzorok tartják - min-
denki számára érthetõen. 

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata anyagi segít-
ségével és a Babtista Sze-
retetszolgálat közremûkö-
désével egy napig Óbuda
vendégszeretetét élvez-
hette az árvíz sújtotta
nógrádi völgybõl érkezõ
gyerekek egy csoportja jú-
lius 14-én. 

A pusztító árvíz után
országos összefo-

gás tapasztalható a káro-
sultak megsegítésére.
Ebbõl a III. kerület is ki-
vette részét, mely egy
napig vendégül látta az
Abaújszántóról és Vil-
mányból érkezett gyere-
keket. 

Ácsné Böcskei Geor-
gina, a Pais iskola gyer-
mekvédelmi felelõse - a
Keve-Kiserdei tábor he-
lyettes vezetõje - felvál-
lalta a csoport „mene-

dzselését” és tartalmas
programot állított össze
a kis vendégeknek.

- Örömmel vállaltam
a megbízást, hiszen át-
éreztem a sokat szenve-
dett térség lakóinak

helyzetét. Tudom, hogy
ezeknek a gyerekeknek
a felejtéshez most más-
fajta élményekre van
szükségük - mondta a
táborvezetõ - helyettes.
- Programunk a reggeli

után táncbemutatóval
kezdõdött, majd szelle-
mi vetélkedõvel folyta-
tódott. Ezután kispályás
labdarúgó mérkõzést
tartottunk, majd kézmû-
ves foglalkozásra hívtuk
a gyerekeket. Rajzoltak,
festettek, gyöngyöt fûz-
tek, kipróbálhatták az
üvegfúvás, hûtõmágnes-
és kulcscsomó készítés,

és még egy sor kéz-
ügyességet kívánó tevé-
kenység fortélyait. A
foglalkozás vezetésére
sikerült megnyerni
Eperjesi Ágnest, a Faze-
kas Mihály Gimnázium
tanárát. Ebéd után a dél-
utáni program fénypont-
ja a szomszédos Pün-
kösdfürdõi strandon va-
ló hûsölés volt. Uzsonna
után meglátogatták az
Óbudai Múzeumot, ahol
tárlatvezetéssel ismer-
hették meg kerületünk
történelmét. A program
az esti cirkuszlátogatás-
sal ért véget. A belépõk-
rõl a Babtista Szeretet-
szolgálat gondoskodott,
a vendégek mellett a ke-
rületi táborozó diákok is
kaptak hatvan jegyet.

A tartalmas program,
az egynapos vendéges-
kedés biztosan nagy él-
ményt jelentett a sokat
szenvedett, szörnyû pil-
lanatokat átélt gyerekek
számára.

(lovas)

ÉRTETEK, avagy az egészség szabadegyeteme

Nógrádi árvízkárosult gyermekek Óbudán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FÁKAT, CSERJÉKET ÜLTETTEK. Az Európai Gyöngyök Roma Egyesület tagjai facsemeté-
ket és cserjéket ültettek a Huszti út 37. szám elõtti közterületen július 10-én. A szer-
vezet a „Fogadj örökbe egy zöldterületet” elnevezésû pályázaton nyert forrásból való-
sította meg környezetszépítõ programját

Tisztelt Ebtartók!
Ismételten felhívom a

III. kerületi ebtartók fi-
gyelmét az ebek mikro-
chippel történõ azonosí-
tására. Az eb egyedi azo-
nosítására szolgáló - a
11784 ISO-szabványnak
vagy 11785 ISO-szab-
vány A. mellékletének
megfelelõ - transzponder

beültetését csak állator-
vos végezheti.

A chipezés megtörtén-
tét a III. kerületi Önkor-
mányzat felé a tulajdo-
nosnak be kell jelente-
nie, az erre a célra rend-
szeresített bejelentõlap
formanyomtatványon,
mely megtalálható a bé-
kásmegyeri okmányiro-
dában (Medgyessy Fe-
renc utca 4.), az ügyfél-
szolgálati irodában
(Harrer Pál utca 2.), a
polgármesteri hivatal re-
cepcióján (Fõ tér 3.),
vagy a www.obuda.hu
weboldalról is letölthetõ.

A kerületben több ál-
latorvos úgy segíti az
önkormányzat munká-
ját, hogy rendelõjében is
hozzáférhetõvé teszi a
bejelentõlapot, és azt a
mikrochip behelyezésé-
vel egyidejûleg kitölti
vagy a tulajdonossal ki-
tölteti. A bejelentõlap
önkormányzathoz való
továbbítása ebben az
esetben is a tulajdonos
feladata.

2010. július 1-jétõl
Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelete
jogosult mikrochip-
leolvasó készülékkel el-
lenõrizni, hogy a közterü-
leten sétáltatott eb egyedi

azonosítását az ebtartó
mikrochippel biztosítot-
ta-e. Amennyiben a jelö-
lésre használt transzpon-
der a fentebb meghatáro-
zott szabványnak nem fe-
lel meg, az állattartónak
az ellenõrzés idõpontjá-
ban biztosítani kell a tran-
szponder leolvasásához
szükséges eszközt.

Felhívom továbbá az
ebtartók figyelmét, hogy
az ebek veszettség elle-
ni védõoltása a továb-
biakban is kötelezõ,
törvényben elõírt kötele-
zettség. Minden ebet
évente egyszer veszett-
ség elleni védõoltásban
is részesíteni kell. Kér-
jük a kerületi ebtulaj-
donosokat, ellenõrizzék
kutyájuk oltási könyvét,
és amennyiben e kötele-
zettséggel elmaradtak,
azt mielõbb pótolják.

Sárádi Kálmánné dr.

Kötelezõ a kutyákba
mikrochipet ültetni

LOMTALANÍTÁS UTÁN. Ilyen és hasonló látványt nyújtottak a kerület közterületei június-
ban, a fõvárosi lomtalanítás során. Ideje volna a megunt, szükségtelenné vált használa-
ti tárgyaktól való szabadulásnak egy új módját kiötölnie a szakembereknek, mert a he-
tekig tartó látvány nem éppen felemelõ a lakosok és az átutazó turisták számára sem

Alehangolóan hosszú
tél és a végeláthatat-

lanul esõs tavaszi, nyárele-
ji idõjárás után „megérke-

zett” a várva várt meleg.
Ilyen elképesztõ, már-már
trópusi forróságra azonban
kevesen számítottak. A lo-
csolóautók némi enyhülést
hoztak az úton lévõknek.

Hûsítõ a hõségben

Értesülés friss
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektroni-
kus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül e-
mailben értesülhetnek az
õket érintõ aktuális orszá-
gos pályázatokról. Ameny-
nyiben szeretne rákerülni
erre a listára és értesülni a
friss pályázati lehetõsé-
gekrõl, írjon a következõ e-
mail címre: kiss.niko-
lett@obuda.hu, tel.: 437-
8601.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2010/14. szám12
Iskoláink – Oktatás

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és kö-
zépfokú oktatási intézményeiben jól tanuló és
jól sportoló diákok 2010-2011. tanévben tör-
ténõ támogatására.

A pályázat kiírója és bonyolítója: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ki-
emelt támogatásával.

A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a
diákokat, akik a tanulás és az egészséges életmód,
sportolás összhangját kiemelkedõ módon gyako-
rolják, így példaképekké válhatnak tanulótársaik
elõtt, ösztönözve õket hasonló célok elérésére. 

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki: 7., 8.,

9., 10., 11., 12. osztályba beiratkozott a III. ke-
rület oktatási intézményeibe; * a 2009-2010.
tanévben tanulmányi eredménye elérte a 4-es
átlagot, vagy a fölötti; * III. kerületi alap- vagy
középfokú oktatási intézményben tanul, és a
III. kerület lakosa; * 2009. szeptember 1.-2010.
augusztus 31. közötti idõben rendszeres sporto-
lás mellett elért sporteredménnyel rendelkezik.

a) Értékelhetõ sportversenyen elért sport-

eredmény kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság által elismert olimpiai programon lévõ
sportágakban: korosztályos világ- és Európa-
bajnokság; * országos korosztályos bajnokság;
* országos diákolimpiai bajnokság; * Budapest
bajnokság; * kerületi bajnokság.

b) Az a) pontban felsorolt versenyeken elért
1-6. helyezés közül a legjobb eredményt veszik
figyelembe.

c) Az alábbi 11 sportágat a pályázat elbírálá-
sának sporteredmény értékelésénél dupla érték-
kel veszik figyelembe.

Jelzett sportágak 
Egyéni olimpiai programon lévõ sportágak

(versenyszámok) közül: atlétika, cselgáncs, ka-
jak-kenu, ökölvívás, ritmikus gimnasztika,
úszás, vívás.

Csapat sportágak közül: kosárlabda, labdarú-
gás, röplabda, kézilabda.

Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 12
hónap figyelembe vételével 5.000 Ft fõ/hó ér-
tékben nyerhetõ el. (Összértékben 60.000
Ft/fõ).

Pályázati támogatást elnyerhetõk száma mi-
nimum 25 fõ. Továbbá az arra érdemesek elis-

merõ oklevélben részesülnek a kuratórium kü-
lön döntése alapján.

A pályázatot évenként ismételten kiírják.
A pályázati támogatás idõpontja: 2010. szep-

tember 1. - 2011. augusztus 31. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. szep-

tember 14-én 12 óráig.
A pályázatot az oktatási intézmények részére

2010. szeptember 1-jéig megküldött pályázati lap
kitöltésével (a lap az értékelési számítási módot is
tartalmazza) és az azon megjelöltek aláírásával
kell igazoltan megküldeni 2 példányban az Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat Sport Közala-
pítványhoz: 1037 Budapest, Rádl árok utca 1.

A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány a döntésrõl írásban értesíti a pályázót az
érintett oktatási intézményen keresztül.

A közalapítvány kuratóriuma egyhangú dön-
tése, hogy az értékelésnél a változtatás jogát
fenntartja.

(A pályázattal kapcsolatban információ kér-
hetõ Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány
titkárától a 388-9770-es telefonszámon.)

Az ÓBSK Kuratóriuma 

Pályázat jól tanuló, jól sportoló diákoknak

Mérföldkõhöz érkezett a
mérnök informatikus BSc
képzés fejlesztésében az
Óbudai Egyetem Neumann
János Informatikai Kara,
ahol rendkívül erõs, a piaci
igényeket naprakészen kö-
vetõ oktatás folyik. 

Az intézmény elnyerte
a TÁMOP 4.1.2-

08/2/A/KMR számú pá-
lyázatát, amellyel a mér-
nök informatikus BSc
képzésben a kar két új,
rendkívül modern, a piac
számára igen keresett
szakmai modul tananya-
gát fejlesztette ki az úgy-
nevezett többmagos-több-
szálas processzorok és
programozásuk, valamint
az IT szolgáltatásme-
nedzsment területén - az
Intel, az IBM és a HP tá-
mogatásával.

Az Óbudai Egyetem in-
formatikai kara a szakirá-
nyú oktatás élvonalába
tartozik, mind oktatóinak
tudományos felkészültsé-
ge, gyakorlati tapasztala-
tai, mind ambíciói ered-

ményeként versenyképes
szakmai mûhelye az in-
formatikának, amit a mér-
nök informatikus BSc és
MSc szakokra jelentke-
zõk igen magas száma is
visszajelez. 

- Ez többek közt annak
köszönhetõ, hogy a kar
szoros kapcsolatokat ápol
a piacvezetõ informatikai
világcégekkel, mint az
Intel, IBM, HP, Cisco,
SAP, Oracle, Symantec,
kutatási-fejlesztési tevé-
kenységében jelentõs
részt képviselnek a hazai
illetve nemzetközi cégek-
nek végzett fejlesztések,
illetve a kar vezetése nagy
figyelmet szentel az infor-
matika fejlõdésének köve-
tésére, a korszerû ismere-
tek mielõbbi beintegrálá-
sára a képzésbe - emelte
ki Sima Dezsõ egyetemi
tanár, a projekt szakmai
vezetõje.

A modulokat elvégzõ
hallgatók keresettek lesz-

nek a munkaerõpiacon, il-
letve korszerû ismeretek-
kel felvértezve folytathat-
ják tanulmányaikat. A pá-
lyázaton kidolgozott szak-
mai modulokat várhatóan

több felsõoktatási intéz-
mény is átveszi mérnök
informatikus, programter-
vezõ informatikus, vala-
mint gazdaságinformati-
kus szakon, és így évente

várhatóan mintegy 200
hallgató sajátíthat el a pia-
con igen keresett, és a
gazdaság fejlõdését nagy-
ban elõsegítõ, korszerû is-
mereteket. 

Új tantárgyakkal bõvül az egyetemi informatikai képzés

Elsõ alkalommal rendezett
sikeres napközis sporttá-
bort az Óbudai Fless
Sportegyesület a helyi ön-
kormányzat és a Fodros
Általános iskola támoga-
tásával a közelmúltban. 

E lsõdleges cél a ví-
vás népszerûsítése

volt, de a napi 3-4 edzés
során lehetõség nyílt
más sportágak kipróbá-
lására is. Forgószínpad
jelleggel edzõk és peda-
gógusok segítségével
megismerték a gyerekek
a vívás, a kézilabda, a
röplabda, a floorball és a
labdarúgás alapjait. A

Rómaifürdõ Sportegye-
sület segítségével a ke-
nuzásból is ízelítõt kap-
hattak. A pihenõben drá-
majátékokat, koncentrá-
ciós gyakorlatokat tar-
tottak. (Az egyesületrõl
bõvebb tájékoztatás ta-
lálható a www.flessvi-
vas.hu honlapon.)

Sporttábor a Fodrosban

PONTOSÍTÁS. Lapunk 13. számának 12. oldalán,
az Óbudai Búcsúról tudósító képriportunkban a Fó-
nagy János közlekedésért felelõs államtitkárt ábrá-
zoló fényképet Vajda János fotómûvész készítette.
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

A z Ady utcában,
családi ház tetõ-

szerkezete és az emele-
ten lévõ helyiségek ég-

tek július 17-én. A ki-
gyulladt házban tombolt
tüzet a tûzoltók megfé-
kezték, a lakókat kime-

nekítették. A házban
többfajta állatot tartot-
tak, két kutya és egy pa-
pagáj elpusztult. A tûz
keletkezésének okát
vizsgálják.

* * * 
A káresethez vonuló

tûzoltógépjármûvek kö-
zül az egyik balesetet
szenvedett, a tetejére bo-
rult a Szentendrei úton, a
Czetz János utcánál. A
borulás következtében két
személygépkocsi is meg-

rongálódott. A fecskendõ-
re beosztott három tûzoltó
kisebb sérülésekkel meg-
úszta a balesetet. A sze-
mélyautók utasai és veze-
tõi komolyabban nem sé-
rültek meg. A baleset kö-
rülményeit szakértõk be-
vonásával vizsgálják. 

Felborult a tûzoltóautó
a Szentendrei úton

VESZÉLYES ABLAK A Lajos utcában
egy negyedik emeleti lakás ablaka ki-
tört, mely veszélyeztette a járókelõket
június 28-án. Az otthon tulajdonosa a
rendõrök és a mentõsök kérésére sem
nyitott ajtót. Végül a tûzoltóknak kellett
felfeszíteniük a bejáratot és a veszély-
helyzetet megszüntetniük.
ÜTKÖZÉS A Flórián téren két sze-
mélygépkocsi ütközött július 1-jén. Az
ütközés következtében az egyik gép-
jármû utasa a jármûbe szorult, akit a
raj feszítõ-vágóval kimentett és a men-
tõknek átadott.
ÖNGYILKOSJELÖLT A VILLANYOSZ-
LOPON Az Ürömhegyi lejtõn egy ember
villanyoszlopra mászott, majd öngyilkos-
sággal fenyegetõzött július 1-jén.A
tûzoltóknak sikerült õt lebeszélniük
szándékáról, aki végül sértetlenül
megúszta a tettét.
ÉGETT A TETÕ Az Aranyvölgyi
utcában egy körülbelül 6x8 mé-
ter alapterületû földszintes mel-
léképület tetõszerkezete égett
július 4-én. Az épület belsõ te-
rei az oltás során felhasznált
víztõl károsodtak, de a ház nem
égett le.
HOLTTEST A PATAKBAN A
Pomázi út mellett húzódó patak-
ból egy holttestet emeltek ki a
tûzoltók július 6-án.

ABLAKON ÁT
M E N T E T T E K
Egy idõs ember
rosszullétre pa-
naszkodott, ajtót
nyitni nem tudott
a Harrer Pál utca
egyik lakásában július 9-én. A tûzoltók
a felette lévõ lakás ablakából alpin
technika segítségével jutottak be a he-
lyiségbe, a beteget a mentõknek átad-
ták.
BALESET A LAKÁSBAN A Hollós Kor-
vin Lajos utca III. emeleti lakásában
egy idõs hölgy elesett július 12-én. A
raj tolólétrával hatolt be az ablakon, a
hölgyet a mentõknek átadta.

A tûzoltók eseménynaplójából

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság lopás elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást is-
meretlen tettes ellen. 

A rendelkezésre álló
adatok szerint az

ismeretlen elkövetõ jú-
nius 24-én 13-17 óra kö-
zött a Bogdáni út egyik
társasházának lépcsõhá-
zából ellopott egy ke-
rékpárt. Az elkövetõ kö-
rülbelül 35 éves, 165
centiméter magas,
köpcös testalkatú fér-
fi. Haja világosbarna,
hullámos. A bûncse-
lekmény idején ujjat-
lan pólót, bermuda-
nadrágot és sportci-
põt viselt.

A Rendõrkapitány-
ság munkatársai ké-
rik, aki a grafikán lát-
ható férfit felismeri,
jelenlegi tartózkodási
helyével vagy a bûn-
cselekménnyel kap-

csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/43-
171-es vagy a 430-
4700/43-140-es telefon-
számot, illetve névtelen-
sége megõrzése mellett
tegyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-es
„Telefontanú” zöldszá-
mán, a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívó telefonszámok vala-
melyikén.

Kerékpártolvajt keresnek
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Állások
• Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda pályázatot hirdet 1
fõ 8 órás és 1 fõ 4 órás
dajka állásra. Alkalmazá-
si feltételek: minimum
szakmunkás végzettség,
büntetlen elõélet, egész-
ségügyi alkalmasság. A
munkakör legkorábban
2010. szeptember 1-jétõl
tölthetõ be. A pályázatok
benyújtásának határide-
je: 2010. augusztus 13.
A pályázatok elbírálásá-
nak határideje: 2010. au-
gusztus 23. A pályázatok
benyújtásának módja:
postai úton. Tartalma: ön-
életrajz, iskolai bizonyít-
vány másolata, elérhetõ-
ség megjelölésével.
• Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda pályázatot hirdet 2
fõ szerzõdéses óvodape-
dagógusi állásra. Alkal-
mazási feltételek: fõiskolai
végzettség, büntetlen elõ-
élet, egészségügyi alkal-
masság. A munkakör leg-
korábban 2010. szeptem-
ber 1-jétõl tölthetõ be. A
pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2010. au-
gusztus 13. A pályázatok
elbírálásának határideje:
2010. augusztus 23. A pá-
lyázatok benyújtásának
módja: postai úton. Tartal-
ma: önéletrajz, iskolai bi-
zonyítvány másolata, elér-
hetõség megjelölésével.
• Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda pályázatot hirdet 1
fõ kertész-karbantartó
állásra. Alkalmazási felté-
telek: minimum szakmun-
kás végzettség, büntetlen
elõélet, egészségügyi al-
kalmasság. A munkakör
legkorábban 2010. szep-
tember 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2010. au-
gusztus 13. A pályázatok
elbírálásának határideje:
2010. augusztus 23. A pá-
lyázatok benyújtásának
módja: postai úton. Tartal-
ma: önéletrajz, iskolai bi-
zonyítvány másolata, elér-
hetõség megjelölésével.
(Cím: 1032 Bp., Ágoston
utca 2/A.)

Akisgyermekes szü-
lõknek a játszócso-

port szolgáltatása nagy se-
gítséget jelent, hiszen a
gyermek a szülõvel közö-
sen élheti át a kortársakkal
való együttjátszás elsõ kö-
zösségi élményét, vala-
mint a szülõk megtapasz-
talhatják, hogy problémáik
sok esetben nem egyediek,
sokan hasonlókkal küzde-

nek. A játszócsoport „házi-
asszonya” kisgyermek-ne-
velési szakember, jó kap-
csolatot alakít ki a csalá-
dokkal, szakmai javaslatai-
val segíti õket. A csoport a
másként fejlõdõ kisgyer-
mekek családjainak pre-
venciós lehetõséget is je-
lent egyes problémák korai
felismerésében. A hely al-
kalmas terep a késõbb böl-

csõdébe kerülõ kisgyer-
mek beszoktatásának elõ-
segítésére is. A játszócso-
portba járó gyermek szá-
mára a bölcsõdei beszokta-
tás folyamata, az anyától
való elválás könnyebbé
válik.

Ajátszócsoport újraindí-
tásáról szóló döntés kezde-
ményezése elõtt az intéz-
mény vezetése áttekintette
az õszi bölcsõdei nevelési
évre felvett gyermekek és
a férõhely hiányában eluta-
sítottak létszámát. Békás-
megyeren a rendelkezésre
álló férõhelyek száma ele-
gendõ minden jelentkezõ
kisgyermek felvételére.

A túljelentkezés a ke-
rület középsõ területén, a
Szérûskert utcai és az
Arató Emil téri bölcsõ-
dében jelentõs. Azok a
szülõk, akiknek a gyer-
mekét férõhely hiányá-
ban nem vették fel az
említett két bölcsõdébe,
Békásmegyeren, a Vízi-
orgona utca 8. szám alat-
ti bölcsõdébe kérhetik
felvételüket, mivel a leg-
nagyobb, 100 férõhellyel
mûködõ bölcsõdében
még 10 hely van. Békás-
megyeren tehát elegendõ
a bölcsõdei férõhelyek
száma, nincs igény újab-
bak kialakítására.

Újraindítják a játszócsoportot

Több bölcsõdei férõhely

A társadalmi Megújulás
Operatív Programon belül
pályázatot írtak ki „Orszá-
gos Tehetségsegítõ hálózat
kialakítása - Magyar Géni-
usz Integrált Tehetségsegí-
tõ Program” címmel, mely-
re jelentkezett az Óvodape-
dagógusok Országos Szak-
mai Egyesülete is. 

Az „Óvodai nevelés a
mûvészetek eszkö-

zeivel” címen beadott pá-
lyázat sikert aratott, 8 mil-
lió 353 ezer forintos támo-
gatást kapott. Mivel a III.
kerületben mûködõ Nap-
raforgó Mûvészeti Bázis-
óvoda (Pais Dezsõ utca
szerves része) az egyesü-
let tagja, úgy döntött a ve-
zetõség, hogy a projektin-
dító összejövetelt ebben a
szép óvodában rendezzék.
A pályázat céljáról, fel-
adatairól Somodiné Kiss
Terézia óvodavezetõ adott
tájékoztatást.

- A pályázat célja fiatal,
mûvészeti területe-
ken tehetséges óvo-
dapedagógusok fel-
kutatása, tehetség-
gondozása. Az el-
nyert összeg segít-
ségével a következõ
feladatok várnak
megoldásra. Szem-

léletformálás az óvodape-
dagógusok körében, te-
hetségkutatás a fiatal óvo-
dapedagógusok között, a
tehetségkutatás eredmé-
nye alapján az egyesületi
tehetségpontokban mûvé-
szeti mûhelyek beindítása,
a kiválasztott óvónõk te-
hetséggondozása. Mind-
ezek mellett a mûvészeti
tehetségterületek országos
hálózatának kiépítése, a
tehetséggondozás ered-
ményeinek mérése, publi-
kálása, terjesztése.

A projekt iránt nagy
volt az érdeklõdés, az
elõadásra vidékrõl, így
Gyõrbõl, Kaposvárról,

Szegedrõl, Békéscsabá-
ról, Táplánszentkereszt-
rõl, Hatvanból, Püspök-
ladányból, Sátoraljaúj-

helyrõl is jöttek érdeklõ-
dõk.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Projektindító a Pais óvodában

Tehetségkutatás óvodapedagógusok körében

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

A Víziorgona utca 1. szám alatti épületben jelenleg 60
férõhellyel mûködik az Óbudai Egyesített Bölcsõdék tag-
intézménye, valamint a Bárczi Óvoda-Vízi Tagóvodája. Az
óvoda egyik részét idén nyáron elköltöztetik, így lehetõ-
ség nyílik az eredeti területének egy részén a férõhely-
hiány miatt ideiglenes jelleggel megszüntetett játszó-
csoport újraindítására.

Idén is megtartották a nemzedéki találkozót az Óbudai Gimná-
ziumban, ahová az egykori Martos Flóra Gimnázium, Szent Luj-
za Intézet, Cselka Intézet volt tanárait és tanítványait is várták

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Varga Liviussal, a Quimby
frontemberével, énekesé-
vel július 21-én, az Óbudai
Nyár programjában tartott
koncertjük elõtt beszélget-
tünk. Egyebek mellett az
iránt érdeklõdtünk, milyen
szállal kötõdnek a város-
részhez, hol léptek fel az
utóbbi idõben és hogyan
kerültek kapcsolatba a
Nemadomfel Együttessel?

- Pörgõs idõszak kel-
lõs közepén léptek szín-
padra Óbudán. Angliá-
ban adtatok koncertet,
nyári országos turnén
vagytok, felléptek a Szi-
geten is. Hogyan fogad-
ták elõadásotokat a bri-
tek? 

- London nagy álom
volt nekem, hisz még so-
sem jártam arra, a zene-
kar pár tagja már igen, és
sok fantasztikus dolgot
meséltek róla. Az, hogy
játszhattam is, maga volt
a csúcs. Két koncertet
adtunk 300 ember befo-
gadására alkalmas klu-

bokban. Telt ház az elsõ
helyen és majdnem telt
ház a másodikon. Hogy a
britek mit szóltak nem
tudni, mivel a közönség
többségét a londoni ma-
gyar diaszpóra adta. A
hangulat viszont freneti-
kus volt. Jelenleg a nyári
fesztiválszezon dübörög,
és mellette nagy munka

folyik a Quimby mûhe-
lyében is. Gyúrjuk a kö-
vetkezõ nagylemezünk
anyagát. Tavasszal már
rögzítettünk pár számot,
és szeptemberben ismét
stúdióba vonulunk. Iz-
galmas, dolgos nyarunk
van.

- Ha jól tudom, mind-
egyikõtöknek van más
mestersége is a zenész-
kedés mellett. Terhetekre
van azért néha vagy to-
vább inspirál benneteket
ez a rengeteg zenélés,
fellépés?

- Dodi mester mûvé-
szettanár és maga is kép-
zõmûvész, Tibor szintén
alkot mint festõmûvész,
Mikuli Feri ezüstmûves
és ötvös, Szilárd és

Gerdesits Ferenc szám-
talan zenei projektben
remekel, köztük saját
produkcióikban, és én is
sok mindenbe beleütöm
az orromat. Persze vi-
gyázunk, hogy ezek az
elfoglaltságok ne menje-
nek egymás rovására. A
fellépések is csak akkor
lennének a terhünkre, ha
lélektelen nagyüzemmé
válnának. Erre vigyázva
igyekszünk megfelelõ
arányt tartani az alkotás,
az elõadások, melyek
önmagukban is az alko-
tás pillanatai, és a töltõ-
dés között.

- Van személyes kötõ-
désetek Óbudához?

- Óbudai lakos va-
gyok, imádom ezt a kör-

nyéket. Már a rómaiak is
szerették, és biztos nem
õk voltak az elsõk. Ját-
szottunk már többször
Óbudán, a Fõ téren, a kö-
rülmények nagyszerûek
voltak, a környezetrõl
nem is beszélve, ami va-
rázslatos. A Kobuci kert-
ben felléptem az „A ku-
tya vacsorája” nevû ze-
nekarunkkal,  a Quimby-
vel pedig július 21-én.
Csak jót tudok mondani. 

- Hogyan kerültetek
kapcsolatba a Nema-
domfel Együttessel? Mi
a véleményetek arról,
hogy Óbudán valósulhat
meg az ország elsõ, fo-
gyatékkal élõ emberek-
nek épített öko-lakóot-
thona?

- A Nemadomfel
Együttessel elõször az
interneten találkoztam,
azonnal átjárt a jóérzés,
és újra igazolódott régi
meggyõzõdésem, hogy a
zene kifogyhatatlan
örömforrás. Kodály Zol-
tán mondása jutott
eszembe, ami az általá-
nos iskolánk egyik termé-
nek falára volt írva: „Le-
gyen a zene mindenkié!”
Példaértékûnek tartom a
sérült emberek kezdemé-
nyezését, az önkormány-
zat vezetésének támoga-
tását. Reméljük, sokan
állnak majd a nemes ügy
mellé! 

(szeberényi)

„Legyen a zene mindenkié!”

A Quimby nem vendég Óbudán - itthon vannak

Balázs Fecó dalait élõben hallhatták a romantikus hangulatú Fõ téren július 16-án

CHOPIN-EST. A könnyûzenei mellett a komolyzenei kon-
certek is egyre nagyobb közönséget vonzanak az Óbudai
Nyár programjaira. Szép példa erre a július 9-ei Chopin-
hangverseny a Fõ téren, ahol az est szólistája, generáci-
ójának legtehetségesebb zongoristája, Balog József
volt. Közremûködött a Duna Szimfonikus Zenekar 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Quimby, jobb szélen Varga Liviussal
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Fókuszban a Sziget Fesztivál

Tizennyolcadik alkalom-
mal indulhatunk tömött
sorokban augusztus 9-e és
16-a között a Hajógyári-
sziget felé, ahol a kedvenc
fesztiválunk megannyi iz-
galmas programot ígér
számunkra, legyen az egy
nagyszínpados világsztár
vagy egy kisebb helyszí-
nen bemutatott izgalmas
produkció, válogathatunk
a különbözõ zenei stílu-
sokból, kaphatunk ízelítõt
a kulturális mûfajok egyéb
válfajaiból is. 

Sár- és áradásmentes
sziget

A nagy esõzések és
áradások remélhetõleg
kevésbé nehezítik majd
meg az idei kulturális
esemény lebonyolítását.

Gerendai Károly, a
Sziget Fesztivál fõszer-
vezõje nem fél attól,
hogy a sár és a belvíz
megnehezíti a rendez-
vényt - feltéve, ha nem
érkezik újabb árhullám.
A fõbb útvonalakat már
évek óta járólapokkal
borítják le, a sáros terü-
leteket homokkal szór-
ják majd fel. A nagy-
színpad környékén meg-
oldották a vízelvezetést,
parkosítják is a területet,
így nem alakul majd ki
egybefüggõ sártenger
(mindez függ a csapa-
déktól is).

Mínusz egy és nulla: 
búcsú- és emlékkoncert 

Idén is lesz mínusz
egyedik nap, ahol Kis-
pál és a Borz búcsúkon-
certtel, míg a nulladik
napon egy megakoncert
sorozattal, illetve a Reg-
gae és Ska ünnepével,
Cseh Tamás emlékkon-
certtel, egy harmadik
helyszínen pedig a ma-
gyar jazzélvonal és
nemzetközi sztárok fú-
ziójával is találkozha-
tunk. 

A Sziget szervezõi ko-
rábban már bejelentet-
ték, hogy egy majd há-
rom órás Kispál és a
Borz búcsúkoncerttel
indul az idei fesztivál a

mínusz egyedik napon,
azaz augusztus 9-én.

A nulladik nap jön a
megakoncert: a Nagyszín-
padra várják a hazai és
nemzetközi reggae/ska
élet sûrûjét, ahol a Reggae
és Ska nagy ünnepén lesz
egyebek mellett Skatalites,
Wailers és UB40 koncert,
míg a Világzenei Nagy-
színpadon a hazai világ- és
rockzene élvonala tiszte-
leg Cseh Tamás emléke
elõtt egy majd öt órás kon-
certtel augusztus 10-én.

Nagyszínpadok 
- aktuális sztárok, nagy
visszatérõk, nagy ígéretek 

A mûfaji sokszínûség
a Sziget egyik védjegye

a nemzetközi porondon.
A változatos kínálat
mellett szempont a szer-
vezõknek, hogy a prog-
ramok megfeleljenek az
aktuális elvárásoknak,
így hívtak olyan fellépõ-
ket is, akik a nemzetkö-
zi fesztiválporond aktu-
ális fõ fellépõi. Más-
részt a hazai közönség
kedvenceit is felsora-
koztatják: lesznek olyan
csapatok, melyek már
bizonyítottak a Szigeten
és sokan kérték õket.
Mindezeken túl évek óta
vállalt céljuk a szerve-
zõknek, hogy bemutas-
sanak olyan produkció-
kat a közönségnek, me-
lyeket kevésbé ismer-
hetnek, viszont a nem-
zetközi színtéren már
egyre nagyobb teret vív-
nak ki maguknak. 

A korábbi sztárok,
mint a Muse, Iron Mai-
den, a Faithless, a Thirty
Seconds to Mars,
Kasabian, The Hives

mellé újdonságként ér-
kezik a Nagyszínpadra a
Madness, Papa Roach,
Billy Talent és a Public
Image Limited formáci-
ója is. 

A Világzenei Nagy-
színpad 2010-ben jelen-
tõs betekintést enged a
Kelet-európai világze-
nei színtérbe is, mind-
emellett persze a ma-
gyar világzenészek is
fellépnek a Szigeten. 

Az idei Szigeten a
metalrajongók ismét
megkapják a magukét
az MTV Headbangers
Ball Színpadon, ahol a
fellépõk közt lesz az Ill
Nino egyenesen az
USA-ból, a finn Chil-
dren of Bodom, vagy ta-
lálkozhatunk a The 69
Eyessel, illetve az angol
Skindred csapatával au-
gusztus 11-én és 12-én. 

Az elektronikus zene
kedvelõit várja a Party
Aréna sátor, ahol világ-
sztárok live-actjeit él-
vezheti a nagyérdemû.
Köztük a DJ Shadow, a
Simian Mobile Disco, a
Gotan Project, Calvin
Harris vagy az Infected
Mushroom parádéját.

Új sátrat kap idén a
A38-Wan2 színpada,
melyen szintén lesznek
aktualitások - nagy
öregek és feltörekvõ
csillagjelöltek is. Töb-
bek mellett itt lép fel a
Gorillaz Sound Sys-
tem, Nina Hagen,
Charlie Winston, az
Ez3kiel, a Bad Reli-
gion, a Vive la Féte, a
Major Lazer, a Yeasay-
er vagy a Zagar.

Mezei Péter

Kispál és a Borz búcsúkoncert, 
Cseh Tamásra emlékeznek

„Kérj pénzt a nagyitól, és tartsd
meg a felét” - kedvezmények 

Idén is, csak úgy mint tavaly, a MEEX és a Sziget
Kultúrális Szervezõiroda összefog, hogy visszahozzák
a kezdetekben elindított diáksziget hangulatát és mon-
danivalóját. Ezért a diákok akár féláras hetijeggyel is ki-
juthatnak, hogy így „erõsítsék” a magyar fiatalok részvé-
telét a fesztiválon.A késõn induló bulizni vágyók 21 órá-
tól féláron válthatnak majd napijegyet a rendezvényre.
Ez évben is fizethetünk Üdülési és Mûvelõdési Csek-
kekkel, illetve Sodexo Kulturális Utalványokkal.

obuda_14.qxd  2010.07.26.  12:49  Page 20



2010/14. szám Fókuszban a Sziget Fesztivál
21

- Miben tér el az idei
Sziget Fesztivál az eddi-
giektõl? A programok te-
kintetében történt-e kon-
cepció-váltás? - kérdez-
tük Gerendai Károlytól,
a Sziget Kulturális Szer-
vezõiroda ügyvezetõ
igazgatójától.

- A Sziget program-
struktúrája nagy vona-
lakban évek óta változat-
lan, lényege a mûfaji
sokszínûség. Ez a válto-
zatosság a Sziget nem-
zetközi „védjegye”, ezen
nem is kívánunk változ-
tatni. Persze minden év-
ben igyekszünk érdekes,
izgalmas, egyedi prog-
ramelemeket beilleszteni
a „nagy struktúrába”.
Például a tavaly bemutat-
kozó Hungarikum falu
nagy sikerén felbuzdul-
va, idén tovább bõvítjük
a hazai értékeket bemuta-
tó palettát. 

Fejlesztések 
a Szigeten

- Milyen fejlesztéseket
végzett a szervezõ iroda
a Hajógyári-szigeten? 

- Az elmúlt közel két év-
tizedben folyamatosan
igyekeztünk a Hajógyári-
sziget állagát karbantarta-
ni, illetve javítani. Sajnos
ezzel párhuzamosan, a te-
rület nagy részének tulaj-
donosa, a Fõvárosi Önkor-
mányzat és a kezelõ kerté-
szeti vállalat, egyre keve-
sebbet fordítottak a terület
rendbentartására. Igyeke-
zetünk sikerét igazolja egy
tavalyi szakértõi anyag is,
mely szerint a Hajógyári-
sziget közterületeinek álla-
pota és a terület infrastruk-
túrája az elmúlt évtizedben
határozottan javult, és ez a
ráfordításainknak köszön-
hetõ. Hiszen túl azon, hogy
minden évben a fesztivál
után természetesen rehabi-
litáljuk a környezetet, szá-
mos felújítást is végeztünk,
például a csatorna- és víz-
rendszerben, a gyalogutak
minõségében, az elektro-
mos hálózatban. Az elmúlt
18 évben a közparkként
használható területek mé-

retét saját költségünkön
majdnem megdupláztuk. 

Persze a beruházások a
mi érdekeinket is szolgál-
ják, akár a plusz kemping-
területek, akár a jobb inf-
rastruktúra, de az év 50 he-
tében a köz számára hasz-
nosulnak a ráfordításaink.
Itt mégegyszer hangsúlyo-
zom, nem a rendezvény
okozta környezeti károk
helyreállításáról beszélek,
hiszen az a lehetõ legter-
mészetesebb elvárás fe-
lénk, hogy tegyünk rendet
magunk után, hanem
azokról a beruházásokról,
amelyek a terület általános
állapotát javítják. Ezekre
az elmúlt 18 évben több
mint 200 millió forintot
fordítottunk. Azt például
kevesen tudják, hogy ösz-
szességében majd’ 6 ezer
köbméternyi, több évtize-
des, még a ‘70-es és a ‘80-
as években lerakott építke-
zési és egyéb kommunális
szemétbõl álló szeméthal-
mot szállítottunk el, rend-
betéve ezzel egy igen nagy
részt a szigeten, illetve
megtisztítottuk a teljesen
elhanyagolt és sajnos fõleg

hajléktalantanyaként mû-
ködõ galériaerdõt. Jelentõs
tereprendezéseket végez-
tünk, amelyek miatt ma
már lényegesen kevesebb
a területen a sár egy-egy
nagy esõ után. Az elmúlt
évtizedben több árvíz is
sújtotta a szigetet, ezek
után a terület helyrehozata-

lában is igyekeztünk élen
járni, a szivattyúzástól a
fertõtlenítésig számos költ-
séget és munkát átvállal-
tunk, az illetékesektõl. Az
sem köztudott tény, hogy a
szúnyogirtások egy jelen-
tõs részét is mi finanszíroz-
zuk, sõt több alkalommal
végeztettünk kullancsirtást
is. Sajnos a szigetre, a téli
idõszakban elõszeretettel
érkeznek terepjárós vandá-
lok, akik nagy károkat

okoznak a talajban, ezek
nyomait is mi szoktuk el-
tüntetni, de az autóúton ke-
letkezõ kátyúkat is mi
szoktuk kijavítani. 

Árvízi védekezés
Idén az árvízi védekezés

volt a kiemelt feladat. Né-
hány éve megerõsíttettük

és megemeltettük a saját
költségünkre a sziget kö-
rül a gátat, ennek eredmé-
nyeként szerencsére idén
nem került víz alá az egész
terület. 

Homokzsákokkal is to-
vább erõsítettük a véd-
mûveket. Néhol sajnos át-
szivárgott a gát alatt a víz,
ezért a budai oldalon egy
nagyobb tó is keletkezett,
ennek gyors eltávolításhoz
is hozzájárultunk. AIII. ke-

rületi Önkormányzattal kö-
tött megállapodás alapján
két éve megépíttettük a gát
közvilágítását és a körbe
futó utat rendbe rakattuk,
szegélykövezve és futásra
alkalmas aprókavicscsal és
földdel feltöltve. Emellett
padokat, szemeteseket he-
lyeztettünk ki, amelyek

azonban sajnos jelentõs
részben a vandálok áldoza-
taivá váltak évközben. Az
elmúlt idõszakban arról
kezdtünk egyeztetni a ke-
rület vezetésével, hogy a
fõvárost is bevonva jó len-
ne egy háromoldalú meg-
állapodásban biztosítani az
együttmûködést, hogy
gondosabb gazdái lehes-
sünk a területnek.

Zajszint, parkolás
- A fesztiválra nem lá-

togató, de annak kör-
nyékén élõ óbudaiak mi-
re számíthatnak a zaj-
szint, a parkolás, illetve
az eseményt követõ rend
tekintetében?

- A visszajelzésekbõl
úgy látjuk, hogy a környe-
zõ lakókat már nem zavar-
ja annyira a Sziget, sõt ta-
lán büszkék is arra, hogy
egy ilyen jelentõségû mul-
tikulturális esemény zajlik
kerületükben. A jó viszony
megerõsödéséhez persze
kellettek azok az erõfeszí-
tések, amiket a környék
rendjének megõrzése, a
közlekedés koordinálása
és a zajszint csökkentése
terén végeztünk. Idén is
igyekszünk a lakosok
megelégedésére szervezni
a fesztivált úgy, hogy mi-
nél kisebb mértékben érzé-
keljék annak hatásait. A
zajcsökkentés területén a
legmodernebb, szabadtéri
fesztiválokon alkalmazha-
tó hangcsillapító eszközö-
ket használjuk, de tovább-
ra is a szabadtéri progra-
mokat csak 23 óráig tart-
juk. A parkolás kérdését
azzal tudjuk orvosolni,
hogy egyrészt mindenkit
kérünk, ne jöjjön autóval,
másrészt több nagy üzem-
területen is ideiglenesen fi-
zetõ parkolókat hoznak lét-
re a bejárat közelében. A
környezõ utcákban külön
takarítást finanszírozunk,
a HÉV-tõl a bejárathoz ve-
zetõ szakaszon biztonsági
õröket alkalmazunk, és
wc-ket, szemeteseket he-
lyezünk el. Egyszóval, ami
tõlünk telik, igyekszünk
megtenni. Sz. Cs.

Bõvül a hazai értékeket bemutató paletta

Mûfaji sokszínûség a Sziget nemzetközi „védjegye”
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Apróhirdetés

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� 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.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 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, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes ki-
szállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-
998-0928
� Szobafestést, mázolást, tapétázást válla-
lunk garanciával. Tel.: 0620-472-2509

� Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõ-
mûvesmunkák, szobafestés, parkettás-
munkák, gipszkartonozás, lambériázás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés anyagbeszerzéssel!
Határidõre, garanciával! Tel.: 06(30)960-
4525 www.mindentegykezben.hu
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Ingyenes, gyors, teljes körû hitelügyinté-
zés, hitelkiváltás. Hívjon most. Tel.:
06(30)279-6573

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos minden-
féle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zárak
cseréje (pl.kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek
cseréje), szigetelése garanciával. Felmérés díj-
talan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Klíma telepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483
� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizsgá-
lata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35 éves
gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsz-
erelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-
3308
� Kertépítés, kertfenntartás. Minden, ami a
kerttel kapcsolatos. Tervezés, kivitelezés, ta-
nácsadás. Öntözõrendszer építés, térburkolás.
Referenciákkal. Tel.: 06(20)378-4632, e-
mail: prokert@gmail.com
� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítáas. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-
5872; Fax.: 785-7344;
� Rács, kerítés, korlát, lépcsõ, kapu-automa-
tizálva, redõny, napellenzõ, rovarháló. Tel.:
06(70)278-1818
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést, mázo-
lást, lambériázást, pántok, zsanérok  cseréjét,
bútorok készítését javítását, felszerelését, fal-
fúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Ruha szerviz és Méretes Szabóság Bécsi
úton. Tel.: 240-7140, 06(20)942-3741
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Öntözõrendszerek tervezését, telepítését
vállaljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal,
valamint már meglévõ rendszerek átépítését,
folyamatos szervizelést, téliesítést. Tel.:
06(30)203-4109
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagy-
ker. áron. Tel.: 06(20)552-5894

� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900; 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás. Télen is.

� 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.
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba. Békásmegye-
ren szombaton rendelünk. Bejelentkezés: 06-
70-271-98-67
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft, plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Orvosi masszázs, pszichés, reumatikus és
stressz eredetû tünetek kezelése. Polgár Béla:
06(30)735-7104, 1036 Bp., Bécsi út 67.
www.antistressmassage.hu

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� 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
� Matematika, fizika, kémia korrepetálás
általánostól-egyetemistákig elsõ óra ingye-
nes. Tel.: 06(70)647-2243
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Matematika pótvizsgára, pótérettségire
való felkészítés, felzárkóztatás fiatal, diák-
centrikus magántanárral. Díjmentes szintfel-
mérõ óra. www.mennifogamatek.hu Tel.:
06(20)910-7517
� Flórián közeli lakásomon, pótvizs-
gafelkészítés magyarból, matekból általános is-
kolásoknak, egyénileg. Tel.: +36(30)664-6904
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Beszédcentrikus angoloktatás, pótvizsgá-
ra, nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 240-1421;
06(70)418-6487

� Csobánkán, Üdülõk útján 1441 m2 telek,
kis nyaralóval sürgõsen eladó! Víz, villany
van, csatorna, gáz beköthetõ. Ár: 8,9 MFt.
Érd.: 06 20 93 44 641
� Rózsadombon, Felsõ Zöldmáli úton, 50
nm-es, kétszobás, 2. emeleti, NY-i fekvésû la-
kás, gondozott parkban, játszótérrel, tulajdo-
nostól, jó közlekedésnél 16,8 MFt-ért eladó.
Érd: 06-20-525-4019
� 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

� 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

� Pomáz kertvárosi részén eladó egy 80
nm-es erkélyes, saját kertre nézõ, felújított
sorházszerû lakás, 15 nm-es tárolóval,
mosókonyhával és 18 nm-es garázzsal.
Luxus alacsony rezsivel. Klíma, riasztó,
beépített, gépesített konyha, duplakom-
fort. Ár: 23,9 MFt. Tel.: 06-30-2126-127

Ingatlan

� A Kerék Nyelviskola folyamatosan in-
dítja intenzív nyári nyelvtanfolyamait, diá-
koknak, nyaralni készülõknek! Nyelvvizs-
gára, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás.
Kismamáknak gyermekfelügyelet. Tel.:
06(70)212-8164, 06(70)212-8165 III., Ke-
rék u. 6. I/5.

Oktatás

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

� Csontkinövés (sarkantyú) izületi prob-
lémákra, új orvosi módszer a lökéshullám
terápia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat be-
utaló nélkül, rövid határidõvel. Információ
és bejelentkezés: 388-9406, 388-6077
vagy www.dolomit-med.hu

Egészség

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-,
GÁZ-, VILLANYSZERELÉS, GÉPI DU-
GULÁSELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES
KÖRÛ KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GA-
RANCIÁVAL. Tel.: +36-20-342-55-56

�Víz, gáz, fûtésszerelés, duguláselhárítás,
ingyenes kiszállás, pénztárcabarát árak,
minõség és garancia. Hívják a 06(20)804-
0689 telefonszámot!

� Redõny reluxa javítás azonnal legol-
csóbban! Új készítése 20% kedvezmény-
nyel! Tel.: 06(70)341-9489

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

� Lakatosmunkák: Hideghajtással dí-
szített és egyéb védõrácsok, lépcsõk, kor-
látok, kapuk, kerítések készítése, javítása.
Tel.: 06(20)921-0073; 243-3297

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 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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� ÖKO-ház! Energiatakarékos, új családi
házak értékesítése Veresegyházon 19,9 millió
forint + áfa áron. 120 nm alapterületû épület
napkollektorral, falfûtéssel + garázs, terasz.
Kedvezõ hitellel, havi 68 ezer forintért. Tel.:
06-30-941-3568; www.originltd.hu

� Rómain 53 nm, 1+2, I. emeleti, erkélyes,
klímás lakás eladó. Iá: 14,9 MFt. Tel.:
06(30)927-9565
� Balatonfüredi háromszobás lakást cserél-
nék - elsõsorban - Pók utcai lakásra. Tel.:
06(30)850-2075
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Erdélyi befektetési lehetõségek! Telek,
ház, lakás, nyaraló, szõlõs, gyümölcsös, me-
zõgazdasági terület! Egyedi megoldások, tel-
jes körû ügyintézéssel! Cégalapítás! Tel.:
06(30)954-9554 www.erdelyibefektetesek.hu
� Csúcshegyen önkormányzati 720 nm-es,
gondozott zártkerti bérlemény téliesített ház-
zal átadó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Óbudán 1254 nm-es telek 21 nm-es pincé-
vel eladó. Díszkertbõl, gyümölcsösbõl, kony-
hakertbõl áll. Villany, gáz, kút van.Tel.:
06(70)510-5664
� Óbuda szívében, tégla épületben eladó I.
emeleti,  erkélyes, nagy parkra panorámás, 49
nm-es, másfél szobás, étkezõkonyhás lakás,
13,9 MFt-ért. Tel.: 275-3962

� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeleti lakás. Irányár
8,5 MFt. Tel.: 06(30)914-0686
� Jól jársz! Eladó a Római-parton a Platán
Ligetben 48 nm-es, 2. emeleti, teraszos lakás.
Tel.: 06(20)507-6202
� Szentendrei úti 34 nm-es öröklakás azon-
nali költözéssel tehermentesen eladó. Tel.:
06(20)398-1850
� Rómain másfél szobás, garázsos, gázfûté-
ses, emeleti, téglalakás + garázs tualjdonostól
eladó. Tel.: 06(30)580-9815
� Csúcshegyen 700 nm-es önkormányzati
üdülõtelek, kis házzal, borospincével, szõlõ-
vel, gyümölcsfákkal átadó. Érdeklõdni:
06(30)272-8612

� Családoknak megbízható, lelkiismeretes
idõsgondozókat, bébiszittereket, takarítónõ-
ket kínálunk és munkatársakat is keresünk.
Tel.: 06-30-750-33-47, 06-70-70-84-109
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; +36-20-575-74-35 
� Fodrász, kozmetikus vállalkozók! Szék-
bérleti díj rezsivel 38000 Ft/hó, fûtéskor

+4000 Ft/hó Békáson. Tel.: +36(30)973-
6229

� Víz-, gáz-, fûtésszerelõ iparos keres mun-
katársat, vagy alkalmazottat Óbuda környéki
lakcímmel, szakmai jártasság és jó fizikum
elõny. Tel.: 06(20)423-5812

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

� Rómain 130 nm-es, 4 szobás, kétszintes,
duplakomfortos családi ház kiadó. 130 eFt.
Tel.: 06(20)555-4052
� Pomázon a fõútvonal mellett 1200 nm-es
ipari terület +180 nm-es mûhely+zöldséges-
nek terület kiadó. Tel.: 06(30)467-7663
� Raktárhelyiség 20 nm a Kolosy üzletház-
ban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Figyelem! Ingyenes kiszállás, szakbecslés,
szállítás, helyszíni kp fizetéssel vásárolok min-
denféle régi tárgyat, bútort, festményt, porce-
lánt. Tel.: 0620-403-0315; 0620-777-1914
� Hagyaték, gyûjtemény (pénz, bélyeg, ké-
peslap stb.), régiségfelvásárlás. Hétvégén is!
Magángyûjtõ. Tel.: 06(20)947-3928
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás
fiatalember és lomtalanítást vállal.. Tel.:
06(20)924-4123

� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában el-
adó vagy kiadó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-13-ig

� Óbudán a Baumax mellett, 27 nm-es
üzlet kiadó. Közüzemi díjat is tartalmazó
bérleti díj: 58.000 Ft. Tel.: 367-1343

Üzlet

Régiség

� Tûzifa eladó! 2200 Ft/q áron hasítva,
házhoz szállítva. Tel.: 06(30)207-6970

Elad-vesz

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

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

� Nánási lakókertben 60 m2, Dunára
nézõ, 2+1 félszoba garázzsal kiadó. Tel.:
267-0525

Kiadó

� Vendégkörrel rendelkezõ fodrászt ke-
resünk csillaghegyi szalonba. Jó lehetõség-
gel, frekventált helyen, parkolóval. Tel.:
06(70)371-3121

� Újságíró munkatársat keres önkor-
mányzati lap. Jelentkezés önéletrajzzal:
impress.kft@freemail.hu

Állás

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

� Lakás - szabad-felhasználású hitel,
adósságrendezés! Akár önerõ, jövedelem
nélkül is! Tel.: 06(20)489-0636

„ÓBUDA - EGY VÁROS HÁROM ARCA”. A megújult Óbudai Múzeum
új, állandó kiállítása interaktív elemekkel gazdagított tárlat,
mely Óbuda történetének három jelentõs korszakát, három egy-
mástól markánsan elkülöníthetõ arcát, a középkori királyi, király-
néi székhelyet; a Zichy korszaktól a szanálásig tartó idõszakot; a
városrész mai arcát, a panelvilágot eleveníti meg. (Nyitva tartás:
keddtõl vasárnapig 10-tõl 18 óráig, hétfõn zárva. Cím: Fõ tér 1.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó adatait, a vételárat, a
fizetés módját és idejét.  A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától
számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára (számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001). A pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot 2010. augusztus 9-én 12 óráig, a pályázatokat zárt
borítékban 2010. augusztus 11-én 12 óráig lehet benyújtani a III. ke-
rületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2010. augusztus 11-én 12 órakor a III. kerü-
let, Fõ tér 1. I./19., a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségé-
ben történik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.

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

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata meghosszabbítja
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok 

értékesítésére kiírt egyfordulós pályázatot

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó adatait, a vételárat, a
fizetés módját és idejét.  A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától
számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára (számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001). A pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot 2010. augusztus 9-én 12 óráig, a pályázatokat
zárt borítékban 2010. augusztus 11-én 12 óráig lehet benyújtani a III.
kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2010. augusztus 11-én 12 órakor a III. kerület,
Fõ tér 1. I./19., a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében tör-
ténik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb
ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-
citet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.

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

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
egyfordulós pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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A Kék Pont Alapít-
vány tevékenységé-

rõl Barna Erika kommu-
nikációs igazgató adott tá-
jékoztatást. - A program-
nak nem az a célja, hogy
mûvészeti pályára készít-

sen fel, vagy „mûvészpa-
lántákat” neveljen, sokkal
fontosabb, hogy a szerve-
zõk biztonságosabb lég-
kört és teret nyújtsanak az
amúgy sokszor csak csel-
lengõ fiataloknak. Adrog-

alternatíva programban
dolgozó segítõk, a szociá-

lis munkások és a foglal-
kozásvezetõk kiválasztá-
sakor kiemelt szempont
volt, hogy a szakértelmen
túl minél közelebb állja-
nak a környékbeli tizen-
évesek életviteléhez, stí-
lusához, segítve ezzel is,
hogy a fiatalok egyfajta
követhetõ mintául tekint-
hessenek rájuk. 

A segítõkhöz a nyitva
tartási idõ alatt bármilyen
kérdéssel, problémával
fordulhatnak a kamaszok.
A Kék Pont munkatársai
remélik, hogy a résztve-
võk többsége megtalálja
azt a tevékenységi formát,
melynek segítségével vál-
toztatni tud eddigi életvi-

telén és új lehetõséget kap
egy olyan környezetben,
ahol a közös alkotás örö-
mén keresztül, a minden-
napi és egészséges élet-
hez szükséges életvezeté-
si technikákat tanulhat. 

(A City Art Mûhelyben
a nyári idõszakban hét-
fõtõl szombatig 14-tõl
20 óráig várják a 14-25
év közötti, környékbeli
fiatalokat. Cím: Békás-
megyer, Lukács György
utca 3. A program ingye-
nes, az Európai Szociá-
lis Alap támogatásával,
az Európai Unió társfi-
nanszírozásával valósul
meg.)

Lovas A.

Nyáron is lázadásmûvészet a City Art Mûhelyben

A Lakótelepi Fiatalok Lázadásmûvészeti Klubja 2009
márciusában nyitotta meg kapuit a békásmegyeri fiata-
lok elõtt, melynek látogatói átlag életkora jelenleg 17
év. A klub mûködése folyamatos, a legnépszerûbb elfog-
laltságot a többség számára a graffiti és stencilezési le-
hetõség nyújtja, az itt született alkotásokból kiállítást
rendeztek a közelmúltban. Emellett lehet internetezni,
zenét hallgatni, számítógépen zenét szerkeszteni. Az ed-
digiek során fokozott érdeklõdés övezte a kerékpáros
városismereti felfedezõutakat, dj és vj szakköröket.

Szünidei pillanatkép a Laborc utcai Barátság Szabadidõ
Parkban táborozó srácokról. Nem úgy tûnnek, mint akiknek
unalmasan telik a nyaruk. A fürdõzés mellett számos prog-
ram közül választhatnak a vakáció egész ideje alatt. Le-
gyen szó kézmûves foglalkozásról, sportról, közös játékról

Rendkívül sikeres volt a vakációzó gyerekek körében az Óbudai Sportegyesület vízi-
túra szakosztályának szünidei evezés-oktatás programja. A Horváth „Indián” Pál és
fia, Horváth „Kisindián” Péter által vezetett egyesületnél több száz gyerek fordult
meg június végétõl július utolsó napjaiig

HASZNOS, ELÉRHETÕ PROGRAMOK VAKÁCIÓRA. Értelmes, hasznos programokat szerve-
zett idén nyárra is az Óbudai Kulturális Központ a vakációzó gyermekeknek. Minden
szerdán várták a kézmûveskedést szeretõket, ahol változatosan tölthették idejüket,
szakavatott pedagógus segítségével

Vízparti szünidõ, több száz gyerekkel

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hirdetés

Az MKB Bank befekteté-
si lehetõségek széles tárhá-
zát kínálja azoknak, akik
megtakarításaikat hosszú
távon és felelõs módon kí-
vánják kamatoztatni.
Számukra tartogat-
nak kedvezõ lehetõsé-
geket az MKB Trezor
Tartós Számlák.

Az idei év pénzügyi
újdonságaként jelent
meg a pénzintézetek
szolgáltatásai között a
tartós befektetési szer-
zõdés, amellyel a meg-
takarításaikat hosszabb
távon nélkülözni tudók
már középtávon jelentõs
adóelõnyt érhetnek el.
Az MKB Trezor Szám-
lák elsõdleges vonzere-
jét az adja, hogy a
számlákon elért kamat-
jövedelem, valamint a
pénzügyi eszközök hozamá-
nak adója az ötéves lekötési
idõszak utolsó napján 0 szá-
zalék, illetve már azt meg-
elõzõen is - a megtakarítási
idõtartam függvényében -
igen kedvezõen alakul. Ügy-
feleink szabadon megvá-
laszthatják, hogy lekötött be-
tétekben szeretnék kamatoz-
tatni a megtakarításaikat az

MKB Trezor Tartós Megta-
karítási Számlán, avagy ehe-
lyett, illetõleg emellett - koc-
kázatvállalási hajlandósá-
guknak megfelelõen - eltérõ

idõtávú és különbözõ kocká-
zatú befektetésekbe kívánják
azokat elhelyezni az MKB
Trezor Tartós Befektetési
Számlán. 

Az MKB Bank által kibo-
csátott legújabb kötvényso-
rozatok, az MKB Tartós
Kamatelõny Kötvények
2013-ban és 2015-ben lejá-
ró sorozatai változó kama-

tozású, biztonságos befekte-
tési lehetõséget jelentenek,
kamatozásuk a mindenkori
pénzpiaci kamatokhoz iga-
zodik, és a félévente esedé-

kes kamatuk rendszeres
jövedelmet biztosít.

A hathavi BUBOR
(Budapesti Bankközi
Forint Hitel Kamatláb)
felett - az MKB Tartós
Kamatelõny 2013 Köt-
vény esetében 0,80%, az
MKB Tartós Kamat-
elõny 2015 Kötvény ese-
tében pedig 0,90%-os -
kamatfelárat nyújtó köt-
vények lejárata igazodik
a 2010-ben nyitott MKB
Trezor Számlák kedvez-
ményes adózást nyújtó
idõtartamaihoz. Ezáltal a
konstrukciók kényelmes
és jövedelmezõ befekte-
tési lehetõséget kínálnak

a tartós befektetési szerzõ-
dés adóelõnyeit kihasználni
kívánó befektetõinknek. 

Személyes pénzügyi ta-
nácsadóink minden érdek-
lõdõnek segítenek az MKB
Bank Pünkösdfürdõ u.
52-54. sz. alatti fiókjában.
A konstrukciókról további
részletek találhatók a
www.mkb.hu honlapon.

Felelõs döntés: befektetési 
lehetõségek az MKB Banktól

Ecseri Marietta fiókvezetõ, 
MKB Bank békásmegyeri fiók
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Krimidömping
Manapság szinte minden tv-csatornán nyomozás fo-
lyik. Rejtvényünkben ilyen mûfajú sorozatokkal fog-
lalkozunk. Beküldendõ a vízszintes 1., 39., 55., vala-
mint a függõleges 1. és 14. sorok megfejtése. 
VÍZSZINTES: 1. David Carusó ennek a sorozatnak a
fõszereplõje. 13. Névelõs bibliai bûnös város. 15. Ilyen a
pulikutya. 16. Borzas nagyobbik része! 17. A rénium és a
molibdén vegyjele. 19. Anyukák. 20. Kambodzsai, oszt-
rák és zambiai autók jele. 21. Vesztesre. 23. Nõi név. 25.
Savasságot jelöl. 26. Hétvégi idõtöltés. 28. ÁIGK. 29. Te-
odor becézése. 30. Római ötven, százegy és öt. 32. Heli-
kopteren van. 34. Hidrogén és argon vegyjele. 35. Kor-
tyolja. 36. MRIL. 37. Zabál. 38. TZZO. 39. A New-York-
i helyszínelõk fõszereplõje. 42. Elõd. 43. Budai Nagy
Antal névbetûi keverve. 45. Aki viseli, névelõvel. 46. Var-
sa nagyobbik része. 47. Ezen szaladgál a molnárka. 49.
Sete-suta egynemû betûi. 50. Majdnem koslat. 51. Egyfaj-
ta ûrjármû. 53. Kazalban van! 54. Felé. 55. Las Vegas-i
tudós-nyomozót alakít. 
FÜGGÕLEGES: 1. 1951-ben született az a színész, aki
NCIS fõügynököt alakít. 2. Vizek alján alakulhat ki. 3. Va-
gyis. 4. Vízzel tisztít. 5. Római négyszázkilencvenkilenc. 6.
Végek nélküli LP-k! 8. Üres sut! 9. S-sel az elején nézõkon-
taktusban van. 10. Orosz Irén. 11. Vas megyei helység. 12.
Kiváló. 14. Simon Baker ennek a sorozatnak a fõszerep-
lõje. 18. Sorrend, rendszer angolul. 21. Luxemburgi, olasz és görög
autók jele. 22. Vörös angolul. 24. Kerti növény. 26. Nõi név. 27. Va-
jon létezel? 28. Más csapathoz megy. 31. Pici részlet. 33. Régiesen ír
fordítva. 34. Kábítószer. 35. Egyik évszakkal kapcsolatos, visszafe-
lé. 37. F.Y.V. 38. Nem enged egy t-vel bõvítve. 40. Rövidített talál-
ka. 41. Tessék. 42. Nem szét. 44. Iskolai index diákosan. 46. Gabo-
nafajta. 47. Vanádium, kén és wolfram vegyjele. 48. Len betûi kever-
ve. 50. Idõszak. 52. Két amper. 54. Hélium. Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon augusztus 3-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szer-
kesztõségünkben vehetnek át. A július 13-án megjelent, „Utazás”
címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Én a Kanári-szigetekre
mennék, õ meg mindenképpen velem akar jönni”. Nyertesek: Tóth
Eszter, Gyógyszergyár utca 57.; Horváthné Beke Rózsa, Árpád fe-
jedelem útja 49.; Vikukel Józsefné, Selyemfonó utca 2.
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Sport

Az Óbudai Kézilabda Sport-
iskola SE (ÓKSI) utánpótlás
együttesei már második
alkalommal szereztek baj-
noki aranyérmet az orszá-
gos sportvetélkedésben.
Ezúttal az U10-es korosz-
tály ért el kimagasló ered-
ményt.

A Nádori Pálné ne-
vével fémjelzett

utánpótlás nevelõ egye-
sületben sok ügyes lány
és fiú kézilabdázik. Je-

lenleg a lányok szere-
pelnek eredményeseb-
ben, de rövidesen a fiúk
is meghatározó szerepet
játszanak majd a kor-
osztályos bajnokságok-
ban. A 2009-2010-es
idény az U10-es korosz-
tályú lányok nagy me-
netelésétõl vált emléke-
zetessé. A tehetségek so-
kaságát felvonultató
csapat az Országos Adi-
das Gyermekbajnoksá-
gon mutatta meg igazi
tudását. A selejtezõk si-
keres teljesítése után a
16-os döntõben sorra
nyerték a mérkõzéseket,
a négy között a Szom-
bathelyt, a döntõben a
Szekszárdot gyõzték le
egy góllal. Az aranyér-
mes csapatból Miklós
Klaudiát választották a
legjobb kapusnak, Sa-
lem Panni pedig a leg-
jobb mezõnyjátékos kü-
löndíját kapta. A lányok

újabb országos sikerével
Óbudára irányult a kézi-
labdázók figyelme, hi-
szen az ÓKSI-ban folyó
magas színvonalú szak-
mai és nevelési munka
példaértékû a szakosz-
tályok számára.

A sikerek hátterében
a „kézilabda nagyasz-
szonya”, Nádori Pálné
áll. - Edzõkollégáimmal
azon fáradozunk, hogy
az Óbudai Goldberger
SE sajnálatos eltûnése

után újjáélesszük a III.
kerületi kézilabda éle-
tet. A Kerék utcai bázi-
sunkon 11 korosztály-
ban 120 fiatalnak bizto-
sítunk sportolási lehetõ-
séget. Sok ügyes gyerek
jár hozzánk, akik szere-
tik a sportot, élvezik a
mozgást és jól érzik ma-
gukat a közösségben.
Az U10-es csapat ki-
emelkedõ korosztály,
hosszú edzõi pályafutá-
som alatt nem dolgoz-
tam még ilyen tehetsé-
ges és fanatikus játéko-
sokkal. Kotánné Borka
Csilla, Csenki Balázs,
Szádeczky-Kardos Csa-
ba és fiam, Nádori Atti-
la edzõkkel igyekszünk
minden lehetõséget ki-
használni, hogy minél
eredményesebb legyen
a munkánk. Sikereinket
az önkormányzat is elis-
meri, és nagy segítséget
nyújt teremgondjaink

megoldásában. Célunk
a talpon maradás és a
kerületi fiatalok minél
nagyobb tömegének be-
vonása a kézilabda élet-
be. Állandóan nõ a lét-
számunk, legutóbb be-
indítottuk az ovis cso-
portot, így már hatéves
kortól lehetõség nyílik a
kézilabda alapok elsajá-
títására. Óbudát a múlt-
ja kötelezi, reméljük, a
népszerû sportág jövõ-
jét az összefogás és az

egyre javuló eredmé-
nyek jellemzik majd -
tette hozzá a vezetõ-
edzõ.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Kézilabdás aranylányok

Az Országos Adidas Gyermekbajnokság nyertes csapata Nádori Pálné edzõvel

Küzdelem, önvédelem, töréstechnika, formagyakorlat és látványos Hapkido bemutató
szerepelt a Diamond Kupa programjában, melyet a Veres Péter Gimnázium tornacsar-
nokában rendeztek 

A 100 méteres egyéni
akadályfutás elsõ

két helyezettje: Torday-
Nagy Szabolcs törzsõr-
mester és Farkas András
zászlós, a Békásmegyeri
Tûzõrségtõl.

A horoglétrás egyéni
megmérettetésen Farkas
András zászlós a Békás-
megyeri Tûzõrségtõl
végzett az elsõ helyen,
csakúgy mint az egyéni
összesített végered-
ményben.

A csapatok közti meg-
mérettetésen, 100 méte-
res futásban szintén a

Békásmegyeri Tûzõrség
lett az elsõ.

A horoglétra haszná-
latának gyorsasági csa-
pat versenyén bronzér-
mesek lettek a békási
tûzoltók, a négyszer 100
méteres küzdelemben
azonban már újra a do-
bogó legfelsõ fokára áll-
hattak.  

Aranyérmes kismo-
torfecskendõ szerelés-
ben a Békásmegyeri
Tûzõrség, a csapatok
összesített végered-
ményében is õk lettek a
legjobbak.

Sportban is kiválóak 
a békási lánglovagok

A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság a XIV. kerület, Róna
utcában található Postás sportpályán tartotta ez évi Tûz-
oltósport versenyét. A szokásos nyári nagy meleg aznap
elmaradt, helyette borongós idõben küzdöttek a lánglo-
vagok az éremért. Négy versenyszámban indulhattak a
versenyzõk egyéniben, illetve csapatban: horoglétra,
kismotorfecskendõ, 100 méteres akadályfutás és négy-
szer 100 méteres váltófutás.

Sikeresen mutatkoztak be az Óbudai Judo Club ver-

senyzõi a ravennai nyolcadik nemzetközi G-judo vi-

adalon.

Három versenyzõvel indult a csapat a viadalon,

melyre Ozsvár András mesteredzõ szerzett szpon-

zorokat, így eleget tudtak tenni a meghívásnak. A

megmérettetésen Faragó Noémi, Diószegi Balázs

és Markó Gergely versenyzett. Diószegi Balázs vé-

gig derekasan helytállt, a negyedik helyen végzett,

mint Faragó Noémi. Markó Gergely nagyon szép

küzdelmeket mutatott be a tatamin, ezüstérmes lett.

Óbudaiak küzdelmei Ravennában 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Szávay Ágnes és Patty
Schnyder jól ismerik egy-
mást. Amostani versenyen
elõször párosban indultak,
világranglista helyezésük
alapján még a fináléba ju-
tásra is volt esélyük, de
már az elsõ akadálynál el-
buktak. Talán csak beme-
legítésnek szánták a mér-
kõzést, mindketten az
egyénire koncentráltak.
Biztosan meneteltek a fi-
náléba vezetõ úton, izgal-
mas csatát ígért a megis-
mételt tavalyi döntõ. Az
elsõ játszmában Ági ma-
gabiztosan játszott, 6:2-vel
jelentõs elõnyt szerzett. A
másodikban feljavult sváj-
ci ellenfele, és 4:4-ig szo-
ros volt a párharc. A hajrát
a hazai kedvenc bírta job-
ban, két játék után boldo-

gan ünnepelhetett. A mér-
kõzésre a kánikulai meleg
ellenére szép számmal ki-
látogató nézõseregnek ez-
úttal is sikerélményben
volt része, hálából hosz-
szasan éltette az egyre
jobb formába lendülõ ma-
gyar lányt. 

- Egészséges önbiza-
lommal készültem a mér-

kõzésre, jó formában
éreztem magam és a mo-
tivációval sem volt baj -

árulta el a siker titkát Ági.
- Patty kellemetlen ellen-
fél, remekül pörget, ma-
gasan felpattanó labdáival
sokszor majdnem felkül-
dött a lelátóra. Végül hig-
gadtságomnak és a kö-
zönség lelkes bíztatásá-
nak köszönhetõen nyer-
tem és ezzel sikerült a
duplázás.

Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen Márky
Jenõ versenyigazgató, a

Római Teniszakadémia
tulajdonosa röviden érté-
kelte a tornát és említést
tett a jövõrõl.

- A verseny 15 év alatt
nagy fejlõdésen ment ke-
resztül, Magyarország
egyik legrangosabb sport-
rendezvényévé nõtte ki
magát. Nemzetközileg ki-
magasló megjelenést biz-
tosít az országról, és így
Budapestrõl is. A Top 40-
be bekerülni nemcsak elis-
merést, de hatalmas kihí-
vást is jelent. Mi vállaljuk
ezt a kihívást és a világ
legkisebb csapatával dol-

gozva szeretnénk továbbra
is itt tartani a versenyt. Ez-
zel a teniszt szeretõ közön-
ség is jól jár és az egész
térség ránk figyel, minket
irigyel. Szeretném beje-
lenteni, hogy a torna teljes
jegybevételét az árvíz súj-
totta területeken élõ gyere-
kek javára kívánjuk fel-
ajánlani. Nyáron vendé-
gül látunk csoportokat,
üdültetésük alatt igyek-
szünk olyan élményekhez
juttatni õket, amivel elfe-
lejthetik az árvíz okozta
szörnyûségeket. Itt is volt
egy csoport, ott fenn ültek
a lelátón, õk is szurkoltak
Ági gyõzelméért.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Szávay Ági duplázott

Magyar siker a Teniszakadémián

A 220 ezer dolláros összdíjazású
torna végeredménye 

Egyéni: 1. Szávay Ágnes, 2. Patty Schnyder
(svájc). Páros: 1. Timea Bacsinszky (svájc),
Tathiana Garbin (olasz), 2. Sorana Cirstea (román),
Anabel Medina Garrigues (spanyol).

Szávay nem ismert elveszett labdát a Patty Schnyder elleni döntõ mérkõzésen

Az eredményhirdetésen Márky Jenõ köszöntötte a döntõsöket

A Széchy Tamás emlékére
rendezett 112. Allianz Or-
szágos Bajnokságon világ-
viszonylatban is kiemelke-
dõ eredményt ért el Gyurta
Dániel a 200 méteres mell-
úszásban. 

AJövõ SC világbajno-
ka 2:10:47 perces

idejénél idén még senki
sem úszott jobbat Európá-
ban. Óbuda büszkesége az
egri uszodából ezzel az
eredménnyel üzent külföl-
di vetélytársainak, hogy
az augusztus 4-15-e kö-
zött Budapesten zajló Eu-
rópa-bajnokságon igényt
tart legalább egy arany-
éremre. Kellemes megle-

petésre remekül teljesített
öccse, Gyurta Gergely is,
aki a 400 méteres vegyes
úszásban Kis Gergely és
Cseh László mögött har-
madikként ért célba, emel-
lett további három szám-
ban (400, 800, 1500 mé-
ter) ezüstérmet szerzett. A
feltörekvõ fiatal tehetség-
gel aki tavaly 400 méter
vegyesen második  lett az
ifjúsági Eb-n már Kiss
László szövetségi kapi-
tány is számol, de az erõs
konkurencia (Cseh Lász-
ló, Kis Gergõ, Verrasztó
Dávid) miatt a kontinens
viadalon nem lehetnek
vérmes reményei.

L. A. 

Nagy formában 
a Gyurta fivérek
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Polgármesteri 
fogadóóra

Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlé-
si képviselõ elõzetes
bejelentkezés alapján
tartja fogadóóráját. To-
vábbi információért hív-
ja a polgármesteri tit-
kárságot 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 alpol-
gármester minden hónap
elsõ hétfõjén 15-tõl 18
óráig tartja fogadóóráját
a polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szobá-
ban. (Elõzetes bejelent-
kezés a 437-8583-as te-
lefonszámon.) 
• Szegner László al-
polgármester   minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
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 Budapest 3. számú választókerületi irodájában (Kaszásdûlõ utca 7.) júliusban és augusz-
tusban nem lesz ingyenes jogi tanácsadás. Az ügyvéd legközelebb szeptember elsõ szerdáján tart ta-
nácsadást. Megértésüket köszönjük!
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából jogi tanácsokat adó dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd
augusztusban nem tart ingyenes jogi tanácsadást. (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, csütör-
tökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es
számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kap-
csolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes ta-
nácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

A Fõvárosi Közgyûlés júni-
us elején döntött a rak-
partok átnevezésérõl. 

A budai alsó rakpart-
nak a III. kerület

Mozaik utca és az Árpád
híd közötti szakaszát
gróf Esterházy János-
ról, az Árpád híd és a
Margit híd között Slach-
ta Margitról, a Margit
híd és az I. kerület Batt-
hyány tér között Angelo
Rottáról, az I. kerület
Batthyány tér és a Lánc-
híd között Sztehlo Gá-
borról, a Lánchíd és az
Erzsébet híd között
Friedrich Bornról, az
Erzsébet híd és a Sza-
badság híd között Raoul

Wallenbergrõl, míg a
Szabadság híd és a Petõ-
fi híd között Valdemar
és Nina Langletrõl ne-
vezték el. 

A pesti alsó rakpart
nevét, az újpesti rakpart
alsó autóútját a XIII. ke-
rület Dráva utcától a
Margit hídig Carl Lutz
rakpartra, a Margit híd
és a Lánchíd közötti
szakaszt idõsebb Antall
József rakpartra, a Lánc-
híd és az Erzsébet híd
közötti szakaszt Jane
Haning rakpartra, a Sza-
badság híd és a IX. ke-
rület Közraktár utca kö-
zötti szakaszt Salkaházi
Sára rakpartra változtat-
ták meg.  

A budapesti rakpartok új nevei

A III. kerületi lako-
sok kedvezményes

áron, hétköznaponként
200 Ft/nap, hétvégenként
200 Ft/óra összegért bérel-
hetnek kerékpárt. A kerüle-
ten kívüli lakosok a hétvégi
tarifa szerint vehetik igénybe
a szolgáltatást. A kölcsön-

zéshez szükséges további
feltételekrõl a www.obu-
dakerekpar.hu oldalon tá-
jékozódhat. (Cím: 1033
Budapest, Laktanya utca
1/B. Telefonszám: 06-20-
207-3133. Nyitva tartás:
hétköznap 7-tõl 19 óráig,
hétvégén 9-tõl 17 óráig.)

Kerékpárkölcsönzés óbudaiaknak kedvezményesen

PIKÁNS, MORALIZÁLÓ KÉPEK A SYMBOLBAN. Filp Csaba
festõmûvész kiállítása augusztus 15-ig tart nyitva naponta
10-tõl 19 óráig a Symbol Art Galériában. (Cím: Bécsi út 56.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A F i d e s z - K D N P
megállapodásokat

kötött az Óbudáért-Bé-
kásmegyerért Egyesület-

tel, a Zöldebb Óbudáért
Egyesülettel, az Óbudai
Civis Klub Egyesülettel
és a „Braunhaxler” Óbu-

dai Német Hagyomá-
nyokat Ápoló Egyesü-
lettel, hogy a civil szer-
vezetek a Polgári Össze-

fogás képviselõ-jelöltjeit
és Bús Balázs polgár-
mesterré való újravá-
lasztását támogatják. 

Civil megállapodások a kerületben
Civilek a Polgári Összefogásért
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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

FÜGGÖNYSZAKÜZLET

Már ONLINE rendelésre is!

Függönyök, dekor anyagok,
tapéták, karnisok, kellékek.

Függönyvarrás, karnisgyártás,
helyszíni szerelés.

www.fuggonyszakuzlet.hu

A hirdetés felmutatója 10%
kedvezményben részesül!

1036 Bp., Pacsirtamezõ u. 3.

AMFI ház

Tel.: 240-4729

06-20-3408315

Budapesti (III. ker.) 

kereskedelmi cég 

könyvelõi, adminisztratív

munkára 

munkavállalót keres. 

Word, Excell felhasználói

szintû ismerete feltétel.

E-mail: 

info@recompark.hu

Tel.: 30 392 9628

Lajos Atya barátunk cikke az aquincumi rekettyésrõl
azonnal eszembe juttatta a hármashatár-hegyi Rekety-
tyés „turistaházat”.

Ú jra itt a nyár, int a napsugár - énekelte Fenyõ
Miki, és tényleg, a tavasz idén is kimaradt. A

madarakon kívül a motorok is hallatják hangjukat,
dübörögnek a lóerõk. 

Mi mást tehettem volna ezen a gyönyörû hétvé-
gén, mint felnyergeltem a lovamat, és megcéloztam
a Hármashatár-hegyet. A Szépvölgyi úton felfelé
haladva ismét rá kellett döbbennem, hogy az egye-
netlen úttest táblát elég lett volna egyszer kitenni
Hegyeshalomnál. A long cruiser kirázta belõlem a
lelket is, de megérkezve a Rekettyésbe rögtön meg-
nyugodtam.

A kerthelyiségben idõsek, fiatalok tömege, a
bogrács alatt ropog a tûz, dalok szállnak a szél-
ben… Sok fiatal pár érkezett karonülõ kisbabákkal
is, akiknek szirénázó hangja felveri az erdõ nyugal-
mát. Nem baj, csak így tovább, sokasodjon a magyar! (Mutter is
mindig ezzel a témával támad, hogy mikor jön az unoka. Én meg

attól félek, hogy nehogy beállítson valaki, és kiderüljön, hogy már
rég dédnagymama.) 

Karnyújtásnyira a hegytetõn gyönyörû panoráma tárul elénk.
Lábaink alatt csaknem Budapest egészét megcsodálhatjuk. És alig
jöttünk ki a város forgatagából. A legtöbben gyalog vagy bicikli-
vel érkeztek.

Sajnos a megközelíthetõsége az egyetlen negatív pontja az egy-
ségnek. Esetünkben a kocsmatúra valódi túrává kell, hogy váljon.
Én ennél most kényelmesebb voltam, viszont így kimaradtak a
fröccsök. 

A belsõ térbe toppanva a pult elõtt kígyózó sort belepi a kony-
hából kiáramló füstfelhõ. Mari néni valamit odaégetett. Nem
gond, ajtó-ablak kinyit, Marika néni leveszi az égett edényt a tûz-
rõl, és már meg is pillanthatjuk a pultoslányt. Kérhetünk tõle sört,
bort, pálinkát, és természetesen jobbnál jobb étkeket is. Tényleg
nagyon hívogató az étlap: a zsíros brúgótól a bablevesen keresz-
tül a kemencében sült csülökig minden megtalálható, ami egy ren-
des ember gyomrát „megdobogtatja”. Azért a hölgyeknek és
Merdzsós Zsatának is akad a fogára való a széles salátaválaszték-
ból. Az étel-ital árak közepesek. De ne felejtsük el, hogy ez azért
nem egy talponálló-köpködõ. Ne 500 forinttal induljunk el, mert
innen hazaszaladni nem szotyó!

Télen sem kell a Rekettyést hanyagolnunk, hiszen a beltér ere-
deti fatüzelésû kandallóival, fa asztalokkal, padokkal, kanapék-
kal, erdei hangulatával kifejezetten romantikus. Ráadásul koncer-
teket, bulikat is szerveznek. 

Nagyon meghitt a fíling télen-nyáron. Itt aztán tényleg teljesen
kiszakad az ember a hétköznapok szürkeségébõl.

OBUDAKOCSMA.BLOG.HU

Rekettyés a Hármashatár-hegyen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szer-
vezete júliusban a követ-
kezõ idõpontban és hely-
színen szervez véradást.
Július 30-án 14-tõl 18
óráig: az Auchan Aquin-
cumnál (Szentendrei út
115.) a véradó buszban.
Ha ön egészséges, elmúlt
már 18 éves, de még nem
töltötte be a 60. életévét
(rendszeres véradóknál
65. életév) és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rászo-
ruló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi iga-
zolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Kép és hang
Angyalföldi Szabó Zoltán
Munkácsy-díjas és érde-
mes festõmûvész „Kép és
hang - Össszmûvészet
Békásmegyeren” címû ki-
állítása szeptember 5-ig lá-
togatható a Békásmegyeri
Evangélikus Templomban.
(Cím: Mezõ utca 12.)

Rajzfilmes tábor 
Óbudán egész nyáron
rajzfilmes tábort rendez-
nek 6-17 éves gyerme-
keknek.A résztvevõk elké-
szíthetik saját rajzfilmjüket,
amit CD-én hazavihetnek.
A programot filmvetítés és
játékos foglalkozás, „Így
készül a rajzfilm” témakör-
ben egészíti ki. (Turnusok
a weboldalon: www.ma-
gyarrajzfi lm.hu/gyer-
mekoktatas.html Magyar
Rajzfilm Kft., tel.: 250-
1355, 250-0432.)

Augusztus 27-ig nyári nyitva tartással várják az olvasókat a

FSZEK Békásmegyeri Könyvtárában (Füst Milán utca 26.). Hétfõn,

szerdán és csütörtökön 13-tól 19 óráig; kedden és pénteken 10-tõl

14 óráig, szombaton zárva.

AKCIÓ! Kedvezményes CD, DVD, videokazetta kölcsönzés. Kettõt

fizet, hármat vihet!

Kézmûves gyermekfoglalkozások 

Augusztus 18-án 16.30 órakor A pillangó meséje. * Augusztus 23-

án 16.30 órakor Mesék a papírszínházban: A méhkirálynõ. (A fog-

lalkozásokat M. Horváth Adrienn vezeti. ) Gyere velünk játszani! A

vakáció idején minden kedden 10 órától társasjátékozni hívunk a

könyvtárba.

Vakáció a Békásmegyeri Könyvtárban

Tisztelt óbudai polgárok!
Óbuda-Békásmegyer anno… címmel Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata régi fotográfiák bemu-
tatásával szeretné megidézni a III. kerület egykori
arculatát, városképét.
E nemes cél érdekében kérjük Önöket, hogy segít-
sék elõ a kerület helytörténeti ismereteinek bõvítését
azzal, hogy a birtokukban lévõ, Óbuda-Békásme-
gyert ábrázoló régi fotóikat közkinccsé teszik a kerü-
let honlapján, ily módon gazdagítva a múlt emlékeit.
Beküldés módja
A digitalizált képeket elektronikus úton kérjük eljuttatni
a következõ e-mail címre: borbely.rita@obuda.hu, a
tárgy rovatban feltüntetve: Óbuda-Békásmegyer an-
no. Továbbá kérjük a következõ adatok megadását is:
beküldõ neve; elérhetõsége; lehetõség szerint a küldött
kép készítésének ideje, helyszíne.
Az utókor számára összegyûjtött képek a beküldõ
nevével ellátva kerülnek fel a www.obuda.hu hon-
lapra.
(További információ Borbély Rita kulturális referens-
tõl kérhetõ a következõ telefonszámon: 437-8834,
illetve e-mailben: borbely.rita@obuda.hu.)
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Régi fotográfiákat a honlapra!

Horváth Péter feldolgozásában került július 16-tól 18-ig
az Aquincumi Múzeum romkerti színpadára az
Amphitrüon címû
ókori mítosz, mely
kacagtató, pajzán
vígjáték, de csak ti-
zenhat éven felüli-
eknek

Nagyszerû, a hajdani
Óbuda auráját sugárzó

kastélyudvar, romantikus
nyáreste, technikailag igé-
nyesen elõkészített környe-
zet, kiváló fényeffektek és
kifogástalan hangosítás, a
darab könnyed nyári szerel-
mes, humoros - ez jellemez-
te a fenti címmel, július 18-
án és 19-én bemutatott mu-
sicalt a Zichy-kastély kertjé-
ben. A zeneanyag „gerince”
az Apostol slágereinek fel-
dolgozott, illetve áthangsze-
relt változata. Mikó István
elõadása kiemelkedõ volt, a
fináléban az Apostol együt-
tes eredetiben is eljátszotta
legismertebb slágereit.

„Nem tudok élni nélküled”

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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