
A lakosok, a szociális ágazatban dolgozó
személyek és szervezetek indítványait
2010. szeptember 10-ig várják.

A jövõ évi népszámlálás elõkészítését
folyamatosan végzi a KSH. Ennek egyik
fontos eleme a címbejárás.

Óbudai versenyzõk is rajthoz állnak az au-
gusztus 4-tõl 15-ig tartó úszó Európa-bajnok-
ságon a Margitszigeten és Balatonfüreden.29

Úszó Európa-bajnokság
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23
Népszámlálás elõtt címbejárás

Október 3-án önkormányzati választások Hirdetmény a 2., információk a 13. oldalon

I gazán nem lehet okuk
panaszra az Óbudai

Nyár vendégeinek, hi-
szen a szervezõk min-
den korosztályra gon-
dolva állították össze a
programot. A Fõ tér egy-
formán otthont ad a ko-

moly- és könnyûzené-
nek. A többi helyszín is

színvonalas mûsorokkal
keresi a látogatók ke-
gyét. Vidám nyárbú-
csúztatóval zárul idén is
az Óbudai Nyár prog-
ramsorozat augusztus
28-án a Csobánka téren. 

CIKK A 21. OLDALON

S zámos megkeresés
érkezett az önkor-

mányzathoz, melyben a
lakosság értetlenségé-
nek adott hangot, amiért

egy, már elkészült útsza-
kasz bontása kezdõdött
meg a Laktanya utcá-
ban. 

INFORMÁCIÓ A 4. OLDALON
Megjelenésünk

Lapunk következõ száma augusztus 25-én, szer-
dán jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu honlapon.

Az 1957-ben alakult Benkó Dixieland Band idei éve ünne-
pi. Benkó Sándor 70 éves, és ezt különleges mûsorral tet-
ték emlékezetessé. A világon az egyik legnagyobb magyar
sikersorozatot felmutató zenekar az elmúlt évtizedekben
hungarikum lett. Számaikat az ismert közösségi oldala-
kon is rekord mennyiségû hallgató élvezi. Ezekbõl a nép-
szerû számaikból mutatták be a rájuk legjellemzõbbeket
az Óbudai Nyár közönségének, július 30-án a Fõ téren

Hékás-Békás: vidám nyárbúcsúztató Békásmegyeren

Ó buda ismert, jelleg-
zetes épületeit fes-

tették fel graffiti mûvé-
szek a kaszásdûlõi
HÉV-megálló utasváró-
jára az „Itt Élünk” Egye-
sület kezdeményezésé-

re, a BKV és a III. kerü-
leti Önkormányzat jóvá-
hagyásával. A felületre
védõréteg került, hogy
hosszú ideig meg lehes-
sen óvni a rongálástól.

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Graffiti a HÉV-megállóban

Újraaszfaltozták a Laktanya utcát

VÁLTOZTAK A GÉPJÁRMÛÁTÍRÁS SZABÁLYAI. Figyelem! 2010. július 1-jé-
tõl már új gépjármû adásvételi- és üzembentartói szerzõdések szükségesek a
gépjármû-átíráshoz és az üzembentartó bejegyzéséhez. RÉSZLETEKSZLETEK A 11. OLDALON

A budapesti aluljárók-
ban augusztus 5-tõl

tilos rágyújtani. Az ott do-
hányzók 30 ezer forintig
terjedõ bírsággal sújthatók.

Dohányzási tilalom

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_15.qxd  2010.08.06.  12:24  Page 1



2010/15. szám2
Önkormányzat

Nagylosi Gyuláné: - Nagyon örü-
lünk a Váradi
utcai játéktér-
nek. Teljesen
átalakult, elõ-
nyére válto-
zott a környe-
zet. Ezelõtt
hajléktalanok
és fiatalokból
álló galerik zavarták az itt élõk
nyugalmát, most a bekerített, jól
felszerelt játszótéren béke és nyu-
galom uralkodik, ez megfizethe-
tetlen a családoknak.

Danó József: - Feleségemmel
kísérjük ide
unokánkat,
akinek ez az
egyik ked-
venc helye.
Az átalakítás
után nagyot
v á l t o z o t t ,
sok a játék-
lehetõség, a kerítés biztonságot
ad, a kísérõk kényelmes padok-
ról nézhetik a gyerekek játékát.
Szerintem a nagyobbakat akár
egyedül is ide lehet engedni.

Zádor Anikó: - Tetszik a má-
sik, Gyenes
utcai új ját-
szótér is. Az
árnyékot adó
sok fa nagy
áldás a káni-
kulában. A
g y e r e k e k
önfeledt já-
tékát segítik a modern, bizton-
ságos játékok. Nagy rendetlen-
ség volt itt régen, teljesen más
világot teremtettek helyette.
Köszönet érte.

Tarnócziné Mráz Ildikó: - Végre
van a köze-
lünkben egy,
a gyerekek ré-
szére épült
játszótér, kul-
túrált környe-
zetben, meg-
felelõ játékle-
hetõségekkel.
Most minden jó, minden szép,
csak kérdés, meddig marad ez a
tisztaság, meddig maradnak épen
a berendezések. Nem ártana néha
ellenõrizni. Kép és szöveg: L. A.

AZ UTCA HANGJA

Mi a véleménye a kerületben újonnan átadott játszóterekrõl?

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a Fischer
Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjé-
rõl szóló 32/2005. (IX.6.) rendelete alapján 2010. évben is kiosztják a
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat, melyhez önkormányzatunk vár-
ja a lakosság, és a kerületünk szociális ágazatában tevékenykedõ sze-
mélyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a természe-
tes személyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intézményeknek),
akik kiemelkedõ tevékenységükkel, vagy életmûvükkel hozzájárultak
Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlõdésé-
hez, valamint hátrányos helyzetû lakosai életminõségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján a szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság javaslatára - az odaítélés indokait is tartalmazó
határozatban - a képviselõ-testület dönt. A díjat ünnepélyes keretek közt
egy fõ, vagy egy szervezet részére, a „Szociális Munka Napján” adják át.
Az indítvány feltételei
A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, a felhívásban megje-
lölt határidõ alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban minimum
egy oldal terjedelemben be kell mutatni a javasolt személy, vagy
szervezet Óbuda-Békásmegyer szociális jóléte érdekében kifejtett
tevékenységét, illetve részletezni kell a javaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazását nem indítványozhatja. ön-
kormányzati fenntartású intézmények csak indítványozóként vehetnek
részt az eljárásban, ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem
részesülhet díjban olyan személy, vagy szervezet, mely mûködési enge-
délyhez kötött tevékenységet a szükséges mûködési engedély hiányá-
ban végez.
Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest, Fõ tér
2., dr.Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére, vagy postai úton:1300
Bp. Pf.: 102.) lehet benyújtani.
Felvilágosítás Kertész Istvánnétól, a 437-8951-es telefonszámon kérhetõ.
Az indítványok beérkezési határideje: 2010. szeptember 10.

Bús Balázs
polgármester

Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj 

Új játszótér a Juhász Gyula utca 2-4. szám alatt A Hímzõ, Boglár és Pünkösdfürdõ utca által határolt területen lévõ új játszótér

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Közel egy évvel ez-
elõtt a nagy városta-

karítás során a III. kerület-
ben mûködõ „Itt Élünk”
Egyesület Kaszásdûlõt ta-
karította ki. Ekkor szüle-
tett meg az ötlet, hogy az
összefirkált HÉV-megál-
lót a civil egyesület kita-
karítja és mûvészi graffiti
festéssel varázsolja újjá.
Felvették a kapcsolatot a
BKV Zrt. illetékes képvi-
selõivel, akik egyeztetve a
fõvárossal elvi támogatá-
sukról biztosították a pro-
jektet. 

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere is a kezdemé-
nyezés mellé állt, így az
„Itt Élünk” pályázatot
hirdetett meg a helyi új-
ságban a megálló festé-
sére. A beérkezett alko-
tások közül két fordulót
követõen a polgármes-
ter, a III. kerületi jegyzõ,
a BKV és az egyesület
képviselõi Sági Bálint és

Hõs Endre munkáját ta-
lálták a legjobbnak.

A gyõztes graffitit az al-
kotók három éjszakán ke-
resztül festették fel az
utasváró falára, hogy mi-
nél kisebb mértékben za-
varják a tömegközleke-
dést. A kontúrokat egy ré-
gi írásvetítõ segítségével
vitték fel az állomás falá-

ra, azt követõen pedig ki-
színezték, illetve árnyé-
kolták a rajzokat. A meg-
állóra Óbuda-Békásme-
gyer jellegzetes épületei
kerültek fel: az aquincumi
vízvezeték, a Gázgyár, a
Fõ tér, a fõplébánia, az es-
ernyõs szobrok, lakótelepi
házak, a nemrég átadott

Megyeri híd és egy HÉV-
szerelvény. Az elkészült
festést az „Itt Élünk” a kö-
vetkezõ évben is szeretné
gondozni, ezért a felületre
védõréteg került, hogy
hosszú ideig meg lehessen
óvni azt a rongálástól. 

A HÉV-megálló meg-
újulásának fontos üzene-

te, hogy pusztán helyi
k e z d e m é n y e z é s s e l ,
anyagi támogatás nélkül
- megszerezve az önkor-
mányzat és a BKV jóvá-
hagyását - egy kis civil
egyesület is képes meg-
valósítani az elképzelé-
sét. Az „Itt Élünk” tagjai
remélik, hogy kezdemé-
nyezésük hatására más
szervezetek, egyesületek
és alapítványok is be-
kapcsolódnak az ilyen tí-
pusú munkába, és segít-
ségükkel a többi HÉV-
megálló, illetve számos
egyéb - most még össze-
firkált - közterület is ha-
sonlóan szép, mûvészi
graffiti díszítést kaphat. 

Óbuda jellegzetes épületeit is felfestették

Graffiti a kaszásdûlõi HÉV-megállóban
LLaappzzáárrttaakkoorr éérrkkeezzeetttt:: az óbudai „Itt Élünk” Egyesület
kezdeményezésére, a BKV és a III. kerületi Önkormány-
zat jóváhagyásával mûvészi graffiti került a kaszásdûlõi
HÉV-megállóra. Az „Itt Élünk” ötlete alapján graffiti mû-
vészek a III. kerület ismert, jellegzetes épületeit festet-
ték fel az utasváróra, többek között az aquincumi vízve-
zetéket, a Gázgyárat és a Fõ teret. Az alkotásra védõré-
teg is került, hogy hosszú ideig meg lehessen óvni a ron-
gálástól. Az egyesület tagjai remélik, hogy kezdeménye-
zéseik hatására a többi HÉV-megálló, illetve sok egyéb
közterület is hasonlóan szép, mûvészi festést kaphat -
tudtuk meg azon az augusztus 4-ei sajtótájékoztatón,
melyen Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere
és Borbély László, az egyesület elnöke is részt vett.

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.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Bús Balázs polgármester és Borbély László egyesületi el-
nök a sajtótájékoztatón

Kerékpárkölcsönzés óbudaiaknak kedvezményesen

Testületi ülés
Rendkívüli ülést tart az
önkormányzat képvise-
lõ-testülete augusztus
10-én 10 órai kezdettel
a Városháza tanácsko-
zótermében.

Könyvet házhoz
A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
val együttmûködve a III.
kerületi rászoruló, fo-
gyatékkal élõ - mozgá-
sukban korlátozott, laká-
sukhoz kötött - lakosok ré-
szére vállalja könyvek,
hangoskönyvek, folyóira-
tok házhoz szállítását (A
szolgáltatás ingyenes. Te-
lefon: 245-3409. E-mail:
fszek0305@fszek.hu)

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 or-
szágos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rá-
kerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati le-
hetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

MÓDOSÍTOTT HATÁRIDÕ. Lapunk július 28-ai szá-
mának 8. oldalán felhívást közöltünk készülõ kerületi
szabályozási tervekrõl. A véleményezési határidõt
módosította az önkormányzat: augusztus 16-ig vár-
ják a társadalmi és érdekképviseleti szervezetek, va-
lamint a lakosság javaslatait, melyeket a fõépítészi
irodához kell eljuttatniuk. (Cím: Fõ tér 3.)
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Beruházás – Közlekedés

A Laktanya utca látszó-
lag kész burkolatát a
munkagépek újra fel-
marták, a terület átme-
nõ forgalmát az ismételt
munkavégzés akadá-
lyozza. 

I ványi András, az ön-
kormányzat városfej-

lesztési fõosztályának

vezetõje kérdésünkre azt
a tájékoztatást adta, hogy
a megbízott vállalkozó a
munkát nem megfelelõ
minõségben végezte el.
Az útszakasszal kapcso-
latban minõségbeli hiá-
nyosságok mutatkoztak,
ezért az önkormányzat
mûszaki ellenõre nem
vette át a területet. Nem

az önkormányzat
hanyagságáról
van tehát szó,
épp ellenkezõ-
leg, a közpénz-
bõl történõ re-
konstrukció ér-
tékarányos és
elõírásszerû kivi-
telezésének el-
lenõrzésérõl. Az
útpályát teljes
s z é l e s s é g b e n
újraaszfal toz-
ták. A munkával
augusztus elsõ
napjaiban ké-
szültek el.

Újraaszfaltozták 
a Laktanya utcát

Az eredeti tervek szerint
a Margit hidat augusztus
végén adták volna át a
forgalomnak. A határ-
idõt, úgy tûnik, nem tud-
ja teljesíteni a munkát
végzõ MH 2009 Konzorci-
um. - A folyamatos közle-
kedés és a villamos több-
szöri áthelyezése is kés-
leltette a munkálatokat -
tájékoztatott Tóth Kata,
a cég szóvivõje.

A kivitelezõ 74 na-
pos késésrõl és

többletköltségekrõl be-
szél, a Fõvárosi Köz-
gyûlés azonban már ko-
rábban elutasította mind
a késést, mind a többlet-
költségek finanszírozá-

sát. Jelenleg még foly-
nak a tárgyalások a felek

között, és ha nem sike-
rül megegyezniük a köt-

bérekrõl, akár peres el-
járásra is sor kerülhet.

A kifizetések menetét
követõ egyik legismer-
tebb internetes hírportál
információi szerint, a
híd támogatott munká-
latainak áprilisi ké-
szültségi foka harminc
százalékos volt.

Az elõzetes tervek
szerint ekkorra már
negyvenöt százalékon
kellett volna állnia a
felújításoknak. Az el-
múlt hónapokban a
munka szemmel látha-
tóan felgyorsult a hí-
don. Egyes vélemények
szerint a kivitelezõ akár
be is hozhatja korábbi
tizenöt százalékos le-
maradásának egy ré-
szét.

Nincs esély az augusztusi határidõ betartására

Biztosan csúszik a Margit híd átadása

Tisztelt Szerkesztõség!
Pintér Anita levelére sze-

retnék reagálni, mely az Óbu-
da Újság május 26-ai 10. szá-
mának 25. oldalán jelent meg.

Elismerem, hogy sok gyer-
meknek illetve szüleiknek jó
megoldás a 134-es busz útvo-
nalának meghosszabbítása a

Margitszigetre. Én ugyan kö-
rülbelül 4 óra 4.15 között
szoktam felszállni a Szentlé-
lek téri megállónál, de mind-
össze 2-3 utas jön rajta eddig
a megállóig a szigetrõl.

Viszont tudom, mert sajnos
a családunkban is van mozgá-
sában korlátozott személy,

hogy ezt a megállót
megközelíteni sok
idõs illetve mozgás-
korlátozott embernek
szinte lehetetlen.
Utóbbiak semmilyen
jármûvel nem tudnak
eljutni Békásmegyer-
re, illetve többszöri
átszállással, ami ese-
tükben nagyon meg-
nehezíti és lelassítja a
közlekedést.

Eddig a 134-es járat volt az,
amivel a Szentlélek teret -
azon keresztül az önkormány-
zatot, a tüdõgondozót - elér-
hették.

Az elsõajtós rendszer beve-
zetésével egy idõben az elsõ
ajtóknál vagy le kellene sze-
relni a lépcsõ közepén találha-
tó kapaszkodót, illetve át kel-
lene helyezni úgy, ahogy az
ugyanilyen típusú távolsági
buszokon van. Így csak egy
utas tudna egyszerre felszáll-
ni, viszont egy termetesebb,
nehezen mozgó ember szá-
mára is kényelmes felszállási
lehetõséget nyújtana. Alépcsõ
tetején úgy is elkeskenyedik
annyira a hely, hogy egyszer-
re csak egy ember fér el. Re-
mélem ez a vélemény eljut a

BKV, illetve a fõváros illeté-
keseihez, és valamilyen,
mindkét tábor részére kielégí-
tõ megoldást találnak. 

Természetesen megértem a
szülõket is, de egy mozgás-
korlátozott embernek is hosz-
szú az út, és neki még (esetleg)
fájdalmai is vannak. Az idõs

emberek átszállásával csak az
a gond, hogy aki nem a végál-
lomáson száll fel, annak kicsi
az esélye arra, hogy valaki át-
adja az ülõhelyet neki. És ez
már csak rajtunk, utasokon
múlik. Tisztelettel:

Szabó Péterné
Békásmegyer

Villamospálya felújítás a Nagykörúton 
Közhasznú információ: augusztus 19-ig tart a Blaha
Lujza tér és a Móricz Zsigmond körtér között a villamos-
pálya felújítása. A munkálatok ideje alatt a Blaha Lujza
tér és a Móricz Zsigmond körtér (6V jelzéssel), illetve a
Fehérvári út (4V jelzéssel) között autóbuszok pótolják a
villamosokat. A villamospótló buszok a munkaterületek
függvényében a 906-os éjszakai járat megállójában, il-
letve a villamosmegállóban állnak meg.A BKV a felújítás
alatt is biztosítja a mozgásukban korlátozott utasok szál-
lítását a menetrendben meghirdetett alacsonypadlós bu-
szokkal. Augusztus 20-tól a villamosok az eredeti útvo-
nalukon közlekednek, de a Margitsziget megállóhelynél
továbbra sem szállhatnak fel az utasok.

Nehézkes a felszállás az elsõ ajtón

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Szociális

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központon belül 1997-ben,
a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény hatályba lépésével
szervezõdött meg a 2005-ig
Gyermekjóléti Szolgálat-
ként, azóta pedig Gyermek-
jóléti Központként mûködõ
intézményünk.

Aközpont szervezési,
szolgáltatási és gon-

dozási feladatokat végez a
gyermekek testi, lelki
egészségének, családban
történõ nevelkedésének
elõsegítése, a veszélyezte-
tettség megelõzése és meg-
szüntetése, valamint a gyer-
mekek családba történõ
visszahelyezése érdekében.
A rászoruló családok szá-
mára történõ mielõbbi se-
gítségnyújtás céljából szer-
vezési feladataink körében
kapcsolatot tartunk és
együttmûködünk a védõ-
nõkkel, gyermekorvosok-
kal, bölcsõdékkel, az okta-
tási és nevelési intézmé-
nyekkel, az önkormányzat-
tal és a civil szervezetekkel.

A gondozás során tá-
mogatásunkkal segítjük
és a megoldás felé irányít-
juk a válsághelyzetben lé-
võ családokat, akiknek
problémája az anyagi jel-
legû gondoktól kezdve, a
családi konfliktusokon át,
a gyermeknevelési kérdé-
sekig rendkívül szerte-
ágazó lehet. 

A kialakult válsághely-
zetek során elsõsorban arra

törekszünk, hogy mozgó-
sítsuk a családban meglé-
võ erõforrásokat, de emel-
lett szolgáltatási feladatunk
körében segítséget adunk a
családoknak abban, hogy
hozzájussanak mindazok-
hoz a szolgáltatásokhoz,
melyek révén a problé-
mákra megoldás található. 

Speciális 
szolgáltatások

Kórházi szociális mun-
ka, melynek célja a szociá-
lis válsághelyzetben lévõ
anya és gyermeke helyze-
tének megnyugtató rende-
zése. * Kapcsolattartási
ügyelet, mely a gyermek és
a látogató szülõ számára
találkozásukra alkalmas
helyet, valamint igény sze-
rint, konfliktuskezelést
biztosít. * Utcai, lakótelepi
szociális munka, melynek
célja a szabadidejét az ut-
cán töltõ gyerekek felkuta-
tása és számukra hasznos
programok szervezése. *
Készenléti ügyelet, mely a
krízishelyzetbe került csa-
ládoknak egy állandóan
hívható telefonszám segít-
ségével, 24 órában szak-
szerû segítséget nyújt.

Munkánk során megha-
tározó szempont: a kisko-
rúak mindenek felett álló
érdeke; a személyiségi jo-
gok védelme (az adatvé-
delmi törvényt, személyi-

ségi jogokat szem elõtt
tartva végezzük munkán-
kat); a nyitottság (a kerü-
letben élõk számára elér-
hetõek vagyunk); az ön-
kéntesség (a kerületben
életvitelszerûen tartózko-
dók számára önkéntesen
igénybe vehetõk szolgálta-
tásaink); az egyenlõség (az
intézmény munkatársai
mindenkor az egyforma
bánásmód elvét tartják
szem elõtt fajra, nemre,
vallási hovatartozásra való
tekintet nélkül).

Milyen problémával
fordulhatnak 

hozzánk?
A családban élõ fel-

nõttnek nincs munkája; a
család lakhatása veszély-
be kerül; a szülõ nem tud
eredményesen bánni
gyermekével; a család-
ban feloldhatatlannak tû-
nõ konfliktusok vannak;
betegség, haláleset tör-
tént a családban; életvi-
teli problémák esetén
(szenvedélybetegség).

Ki ad segítséget?
Családgondozóink se-

gítséget nyújtanak a min-
dennapi problémák meg-
oldásában, így anyagi
problémák esetén a mun-
kakeresésben. Szükség
esetén a segélykérõ nyom-
tatványok kitöltésében, a

gyermekek számára meg-
felelõ iskolakeresésben,
mentális segítségnyújtás-
ban, konfliktuskezelésben,
adományokhoz (pl: élel-
miszer, ruha, bútor, stb.)
való hozzájutásban, szoci-
ális információs szolgálta-
tásban.

Akórházi szociális mun-
kás feladata a krízishely-

zetben lévõ várandós
anyák és gyermekek támo-
gatása, valamint a gyer-
mekvállaláshoz kötõdõ
szociális ellátásokról való
információnyújtás.

Utcai szociális munká-
saink a kerületben élõ gye-
rekek hasznos szabadidõs
tevékenységéhez nyújta-
nak szolgáltatásokat, játék-
és csoportfoglalkozásokat,
kirándulásokat szerveznek.

Mediátoraink (konflik-
tuskezelõk) a családban
elõforduló megoldhatat-
lannak tûnõ konfliktusok

feloldásában tudnak segít-
séget nyújtani.

A pszichológus és pszi-
chiáter szakember célja az
egyén lelki egyensúlyának
biztosítása és a lelki trau-
mák feldolgozása.

Intézményünkben jo-
gász és fejlesztõpedagógus
is dolgozik. Jogászunk se-
gít eligazodni a jogsza-

bályok világában, és szük-
ség szerint közremûködik
a különbözõ jogi témájú
beadványok elkészítésé-
ben. Fejlesztõpedagógu-
sunk a tanulási nehézsé-
gekkel küzdõ gyermekek
korrepetálását végzi.

A segítséget kérõket
aszisztenseink fogadják,
és irányítják a szakem-
bereinkhez. 

Kérjük, forduljanak hoz-
zánk bizalommal!
Óbudai Családi Tanácsadó 

és Gyermekvédelmi 
Központ

Mikor lehet hozzánk fordulni?
Hétfõn: 13 és 18 óra között. Kedden, szerdán és
csütörtökön 9 és 18 óra között. Pénteken: 9 és 12
óra között.
Milyen módon lehet hozzánk fordulni?
Személyesen, telefonon, írásban.
Az intézmény címe és elérhetõsége: 1035 Bp., Váradi ut-
ca 9-11. Tel.: 250-1964. E-mail: zhaleczky.katalin@
kszki.obuda.hu Intézményvezetõ:Zanáné Haleczky Kata-
lin. Szakmai vezetõ: Szabóné Bánfalvi Katalin.
Hol vehetõk igénybe szolgáltatásaink?
1035 Budapest, Váradi utca 9-11.; 1033 Budapest,
Szentendrei út 85.; 1039 Budapest, Kelta utca 5.;
1038 Budapest, Víziorgona utca 7.
Telefonos elérhetõségeink 
A Váradi utcai telephely telefonszáma: 250-1964. * A
Szentendrei úti telephely telefonszáma:430-0791 és 430-
0792.* A Kelta utcai telephely telefonszáma: 388-9136.

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Gyermekjóléti szolgáltatások

Nyílt napot rendeztek a Derûs Alkony Gondozóházban. Vendégnek dr. Majercsik Eszter
osztályvezetõ fõorvost, az idõsödés országos hírû szakértõjét hívták meg, aki „Életmi-
nõség az élet alkonyán” címmel tartott elõadást

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.) 

Ruhák kedvezményesen, lisztadomány

Gerenda tûzifának
Ingyen elvihetõ bontott gerenda tûzifának, III.
kerület Ringató utca. Tel.: 06(70)558-2205 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ SZÁMBÓL

A Püski Kiadó könyvheti
pultján alig észrevehetõen
bújt meg egy fehér füzet.
ÉRTETEK - a különös betû-
keresztbe rejtett, piros kez-
dõbetûkbõl összeállt cím-
szó szellemesen foglalja
össze a kis könyv és egy
nagy vállalkozás üzenetét.
A valódi ismeretterjesztés
kitûnõ példáit felmutató
Óbudai San Marco Szabad-
egyetemrõl van szó, mely-
nek 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. 

A depresszióról
Ha nem is olyan mér-

tékben, mint a dagana-
tos és keringési betegsé-
gek, de a depresszió is

komoly népegészség-
ügyi problémává nõtte
ki magát. Dr. Rihmer
Zoltán pszichiáter elõ-
adása sok makacs tév-
eszmét eloszlat a lelki
betegségek vonatkozá-
sában. A kezeletlen de-
presszió legsúlyosabb
következménye az ön-
gyilkosság, melyben
hosszú ideig világelsõk
voltunk. Az utóbbi húsz
év alatt a hatodik helyre
csúsztunk vissza, vagyis
Dániát követõen Ma-
gyarországon csökkent
a legnagyobb mértékben
az öngyilkosságok szá-
ma. A professzor ezt
egyértelmûen a jobb di-
agnosztikának és keze-
lésnek tudja be, és itt is
megvédi a pszichiátriát,
az antidepresszánsok
miatt, ellene intézett tá-
madásoktól.

A lelki 
gyógyulásról
Egészen másfajta

gyógymódról, a lelki
gyógyulásról és gyógyí-
tásról beszél dr. Beer
Miklós váci püspök. De
nem ám valamiféle el-
vont vallási parancsola-

tok jegyé-
ben. Hét-
köznapi és
emberkö-
zeli példái
a lelki
e g é s z s é g
megõrzé-
sének vagy
visszaszer-
zésének le-

hetõségeit adják mind-
annyiunk kezébe. Köz-
ben egy szimpatikus,
nagyonis mai egyházi
vezetõvel is megismer-
kedhetünk, aki a zene-
hallgatást is a lelki egész-
séghez sorolja, és akinek
a gyerekek cserkésztábo-

roztatása az egyik legna-
gyobb szívügye.

Az allergiáról
Végül egy abszolút

nyári téma: az allergia,
mely korántsem a leg-
újabb kor „vívmánya”.
Az egyiptomi hierogli-
fák tudósítása szerint
Menész fáraó egy rovar-

csípésbe halt bele nílusi
hajóútja során. Dr.
Nékám Kristóf profesz-
szor rövid allergiatörté-
neti visszatekintése után
az allergiák mai kiala-
kulásának okait firtatja.
Így jut el a felelõsség
kérdéséhez. Ha az aller-
giát kiváltó tényezõket
sorra vesszük, alig akad
közöttük olyan, melyet
ne lehetne befolyásolni.
Vagy egyénileg (do-
hányzás, túlsúly, moz-
gásszegény életmód),
vagy társadalmilag (par-
lagfû, környezetszeny-

nyezés, stb.).
Az érdekes és

hasznos kis
könyv után kí-
váncsian várjuk a
folytatást, mely-
ben a stresszrõl, a
szervátültetések-
rõl, a gerinc-
gyógyászatról, a
boldogságról és a
szelídségrõl tud-
hatunk meg töb-
bet - ismét a leg-
autentikusabb
forrásokból. 

(A könyv kap-
ható:  Szent
Margit Rendelõ-

intézet,  Vörösvári út
88-96., a földszinti
könyvárusnál, a San
Marco Szabadegyetem
rendezvényein, illetve a
Püski kiadónál, 1013
Budapest, Krisztina kör-
út 26. Tel.: 375-7763,
214-3905. A kötet ára:
1300 forint.)

Vörös Éva

ÉRTETEK, avagy az egészség szabadegyeteme

A Magyar Vöröskereszt Budapest
Fõvárosi Szervezete augusztus-
ban az alábbi idõpontokban és
helyszíneken szervez véradást. 

A ugusztus 19-én 14-tõl 18
óráig az Auchan Aquin-

cumnál (Szentendrei út 115.), a
véradó buszban. * Augusztus
25-én 11-tõl 19 óráig a Békás-

megyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Ha ön egész-
séges, elmúlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a 60. élet-
évét (rendszeres véradóknál 65.
életév) és úgy érzi, hogy segíte-
ni tud a rászoruló betegeken,
jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Nyári rendelések
• A Csobánka téri rendelõben a sebészeten, a röntgen osztá-
lyokon, a gyógytorna rendelésen augusztusban a rendelési idõk
a következõk: hétfõn, szerdán, pénteken 8-tól 14, kedden és csü-
törtökön 14-tõl 20 óráig.
• A Tüdõgondozóban augusztus 27-ig módosul a rendelési idõ:
hétfõn, szerdán 14-tõl 20 óráig, betegfelvétel 13.30-tól 18.30 órá-
ig. Kedden, csütörtökön, pénteken 8-tól 15 óráig, betegfelvétel
8.30-tól 13 óráig.

Adj vért és ments meg három életet!
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Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy jogszabá-
lyi elõírás eredményeképpen a gépjármûvek tulajdonjog
változásáról, illetve az üzembentartó személyének válto-
zásáról készülõ teljes bizonyító erejû magánokiratok (szer-
zõdések) a közlekedési igazgatási (okmányirodai) eljárás
során - 2010. július 1-jét követõen - csak abban az eset-
ben használhatók fel, ha az adatok az alábbiak.

A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartás-
ba bejegyzett jármû tulajdonjog változását igazoló tel-
jes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei
az alábbiak:

a) A jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének
meghatározása; b) a jogügylet tárgyát képezõ jármû azono-
sító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; c) a felek
természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve;
születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve),
a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, vala-
mint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet megnevezése, képviselõjének
adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, il-
letõleg nyilvántartási száma; d) a jármûhöz tartozó okmá-
nyok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az ok-
mányok átadásának-átvételének ténye, idõpontja; e) a jár-
mûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja; f) a jogügylet
hatályba lépésének napja; g) a felek nyilatkozata, mely sze-
rint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közle-
kedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatályba
lépését követõ, jogszabályban meghatározott határidõn be-
lül; h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés
nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat,
valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kö-
telezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartás-
ba bejegyzett jármû üzembentartó személyének válto-
zását igazoló, teljes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ
tartalmi elemei a következõk: a) a jogügylet ingyenes
vagy visszterhes jellegére történõ utalás; b) a jogügylet tár-

gyát képezõ jármûazonosító (rendszám, alvázszám) és
gyártmány adatai; c) a tulajdonos, az üzembentartó, vala-
mint az új üzembentartó természetes személyazonosító
adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja
születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazo-
ló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet
megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telep-
helyének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási szá-
ma; d) a jármûhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az
okmány új üzembentartó részére történõ átadásának-átvé-
telének ténye, idõpontja; e) a jármûnek üzembentartó bir-
tokába kerülési idõpontja; f) a jogügylet hatályba lépésé-
nek napja; g) a jármû tulajdonosának nyilatkozata, mely
szerint a külön jogszabályban elõírt bejelentési kötelezett-
ségének a közlekedési igazgatási hatóság elõtt a jogügylet
hatályba lépését követõ 15 napon belül eleget tesz; h) a fe-
lek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a beje-
lentés alapján a nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fû-
zõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának,
illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeit.

Felhívjuk ügyfe-
leink figyelmét,
hogy a vonatkozó
jogszabály, azaz a
közúti közlekedési
nyilvántartásba be-
jegyzett jármû tulaj-
donjogának, illetve
üzembentartó sze-
mélyének változását
igazoló, teljes bizo-
nyító erejû magán-
okiratnak a közleke-
dési igazgatási eljá-
rásban történõ fel-

használhatóságához szükséges kötelezõ tartalmi ele-
mekrõl szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet több
lépcsõben lép hatályba. A magánokiratok kötelezõ
tartalmi elemeit elõíró rendelkezések 2010. január 1-
jétõl hatályosak, azonban a jogszabály 5. §-a 2010.
július 1-jén fog hatályba lépni, mely szerint: 

„Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben
meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közleke-
dési igazgatási eljárásban történõ felhasználás céljából
joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez
esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési
igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba
történõ bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet
az e rendeletben meghatározott tartalmi követelmények-
nek megfelelõ, teljes bizonyító erejû magánokirat benyúj-
tására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes
bejelentés jogkövetkezményeire.’

A fentiek értelmében a jogszabályban elõírt tartalmi
követelményeknek nem megfelelõ magánokiratokat
2010. július 1-jét követõen nem tudjuk elfogadni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának

Okmányiroda- és Ügyfélszolgálati Osztálya

Változtak a gépjármûátírás szabályai

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lapunkban ritkán mutatjuk
be az önkormányzati képvi-
selõket, ez alkalommal azon-
ban kivételt teszünk. Ennek
oka, hogy dr. Simonka Csaba
három és fél év kihagyással
visszatért a testületbe, dr.
Petõ György lemondott kép-
viselõ helyére. 

Dr. Simonka Csaba 37
éves jogász, Debre-

cenben született, a közép-
iskolát is ott végezte el.
Érettségi után a pécsi Janus
Pannonius Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán szerzett jo-
gi doktorátust 1996-ban. A
közigazgatási terület szinte
minden szegmensében
dolgozott, majd 1998-ban
jogi szakvizsgát tett, és tár-
saival ügyvédi irodát alapí-
tott. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének 2000-ben
lett tagja. Most, három és
fél év kihagyás után visz-

szatért, az MSZP-frakció-
ban folytatja munkáját. A
képviselõt a tör-
téntekrõl, elkép-
zeléseirõl kér-
deztük.

- Erre azért
volt lehetõsé-
gem, mert a je-
lenleg „függet-
len”, korábban a
szocialista frak-
cióból kilépett és a Ma-
gyarországi Szociálde-
mokrata Pártba átlépett,
majd azt is elhagyó kilenc
képviselõ egyike, dr. Petõ
György lemondott mandá-
tumáról. Tekintve, hogy a
kilépett képviselõk közül
sokan, köztük õ is az
MSZP listáján szereztek
mandátumot, lemondásuk
esetén a törvény értelmé-
ben a szocialista párt jogo-
sult képviselõt állítani. Így
történt ez most is. 

Ebben a ciklusban az
MSZP delegáltjaként kül-

sõs bizottsági tagja voltam
a tulajdonosi és közbeszer-

zési bizottságnak.
Dolgoztam a jogi
és kisebbségi bi-
zottság, valamint
a szociális és la-
kásgazdálkodási
bizottság elnöke-
ként az elõzõ cik-
lusokban, vala-
mint a tulajdono-

si és közbeszerzési bizott-
ságnak jelenleg is tagja va-
gyok. Szociális munkám
során megismertem a ke-
rület úgymond szociális
térképét, helyzetét, és
konkrét elképzeléseim
vannak a visszásságok fel-
oldására. Vallom, hogy az
önkormányzati vagyon
közvagyon, az óbudaiak
java, és az azzal való gaz-
dálkodás olyan felelõsség,
amely mellõz minden más
érdeket - hangsúlyozta nyi-
latkozata végén dr. Simon-
ka Csaba. Sz. Cs.

„Régi”- új képviselõ a testületben
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

Egykori fotográfiákat a honlapra!
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Iskoláink – Oktatás

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Képviselõ-
testületének köszönhetõ-
en 40 tagú diákcsapat kel-
hetett útra az iskolaévben
nyújtott teljesítménye ju-
talmaként július 1-jén
Lengyelországba, hogy
Óbuda-Békásmegyer és
Varsó-Bemowo testvérvá-
rosi kapcsolata kereté-
ben, felejthetetlen 12 na-
pot töltsön ott.

A z elsõ nap a nagy
távolság miatt uta-

zással telt, elcsigázott
csapatunk fáradtan érke-
zett meg a lengyel fõvá-
rosba, így a nyaralás
csak másnap, Varsó óvá-
rosának felfedezésével
kezdõdött el. Megtekin-
tettük a királyi várat
(lengyel államiság jel-
képe) és az óváros látni-
valóit, továbbá feleleve-
nítettük a lengyel-ma-
gyar történelem össze-
fonódó eseményeit. 

A csoport július 3-án
utazott tovább a Balti-
tenger partján fekvõ
Stegnába, ez az üdülõ-
város lett ugyanis nyolc
napra a fõhadiszállá-
sunk. Az óbudai diákok-

hoz itt 40 bemowói fia-
tal csatlakozott, hogy a
testvérvárosi kapcsolat
személyes találkozások,
beszélgetések, közös
programok segítségével
erõsödjön. A lengyel
csoporttal közösen néz-
tük meg Gdansk, az
egykori Hanza város lát-
nivalóit, mely ma Len-
gyelország legfontosabb
kikötõje. Szintén együtt
kirándultunk a Német
Lovagrend középkori
erõdítményébe, Mal-

borkba, a világ
legnagyobb téglá-
ból épült várába,
mely 2000 óta az
UNESCO Világ-
örökség része.
Csoportunk még
egy önálló túrára

is vállalkozott, a Kryni-
ca Morska-i világítóto-
rony „megmászása”
után, balti-tengeri hajó-
kázást követõen jutot-
tunk el Fromborkba,
ahol nemcsak az õsi vá-
rat és katedrálist, hanem
Kopernikus ingáját is
megnézhettük. Saját
szemünkkel láttuk, hogy
tényleg forog a Föld.

A nyaralás alatt a pi-
henésre, a játékra is ju-
tott bõven idõ. A napos
idõnek köszönhetõen a

diákok többsége barnán
tért haza, sõt, a bátrak a
Balatonhoz képest jóval
hidegebb Balti-tenger-
ben is megmártóztak. A
gyerekek élvezték a par-
ton a homokvárépítést.
A séták, kirándulások

alatt lehetõségük nyílt
arra is, hogy megtapasz-
talják, hol lehet a legfi-
nomabb csavaros fagyit
kapni. Délutánonként a
sport kapta a fõszerepet.
A diákok sokat pingpon-
goztak, röplabdáztak. A
lányok szívesen készí-
tettek szebbnél szebb
karkötõket, vagy néze-
lõdtek Stegna fõutcáján
a bódék portékái között.
A csapatverseny sem
maradhatott ki a prog-
ramkínálat közül. Az öt
csapatnak például TO-

TÓ kitöltésével kellett
bizonyítania, hogyan
emlékszik Varsó neve-
zetességeire. Érdekes
feladatnak bizonyult az
is, hogy a csapatoknak
különbözõ stílusban kel-
lett elõadniuk a Piroska
és a farkas mesét.

Esti programként volt
naplementenézés, fény-
képezés, tábortûz. A len-
gyel lányoknak sikerült
megtáncoltatniuk a ma-
gyar fiúkat. A záróesten
pedig a diákok a két
nemzet különbözõ kul-
turális értékeibõl adtak
egymásnak ízelítõt, a
magyar gyerekek szép
hangjukkal, a lengyelek
tánctudásukkal hívták
fel magukra a figyelmet.

Borbély Rita
kulturális referens

Jutalomúton Lengyelországban

• Az üdülésen részt ve-
võ diákok szülei ezúton
szeretnék kifejezni kö-
szönetüket Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármes-
terének, Bús Balázs-
nak, hogy az önkor-
mányzat jutalomként
biztosította gyermekeik-
nek az utazáson való
részvételt.

A Zápor Tehetséggondozó és
Képességfejlesztõ Általános
Iskola új szemléletet vezetett
be indulásakor a természet-
tudományos oktatás terén.
Az új módszer lényege a
komplexitásban rejlik. 

Ahárom ide kapcsoló-
dó tantárgyat, a bio-

lógiát, a fizikát és a kémiát
egy egységként kezeli. A
tananyag felépítése min-
dig egy-egy témához kap-
csolódik, mint például a
víz témaköre, melyet több
szemszögbõl közelítenek
meg a tanórákon. Az órai
feladatok rendkívül gya-
korlatiasak. A kísérletek
szerves részét képezik az
óráknak, gyakoriak a pro-
jektfeladatok, melyekben
a gyerekek megtanulnak
önállóan és csoportban
dolgozni. Ezeket a mun-
kákat rendszeresen pre-

zentálják osztálytársaik-
nak. Ezáltal fejlõdik a diá-
kok komplex látásmódja,
és egy témát több oldalról
tudnak megközelíteni. 

A 7. évfolyam kiemelt
szerepet képvisel a komp-
lex természettudomány
oktatásában, mert a tanu-
lók részt vesznek egy ter-
mészettudományos pályá-
zaton, melyen magas szín-
vonalú a tananyag és esz-
közfejlesztés. 

Minden tehetséges, az
iskola és a felsorolt tan-
tárgyak iránt érdeklõdõ
diákot szeptembertõl vár-
nak az intézmény 7. osz-
tályába. 

(A Zápor Tehetséggon-
dozó és Képességfejlesztõ
Általános Iskola címe:
1035 Budapest, Vihar ut-
ca 31. Tel: 250-1636. E-
mail: igazgato@zapor.hu,
honlap:www.zapor.hu)

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Komplex természettudomány a Záporban
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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

Sólyom László köz-
társasági elnök
október 3-ára tûzte
ki a helyi önkor-
mányzati képvise-
lõk és polgármes-
terek választásá-
nak idõpontját. A
törvény értelmé-
ben ugyanezen a
napon kell megtar-
tani a kisebbségi
önkormányzatok
választását.

A t ö r v é n y
szerint a he-

lyi önkormányzati kép-
viselõket és a polgár-
mestereket az elõzõ ál-
talános választástól szá-
mított negye-
dik év októbe-
rében kell
megválaszta-
ni. Sólyom
László köztár-
sasági elnök a
lehetõ legko-
rábbi idõpont-
ra, október 3-
ára tûzte ki a
helyi képvise-
lõk, polgár-
mesterek és a
k i s e b b s é g i
önkormány-
zati választá-
sokat. 

Az önkormányzati választáson szavazati joga van
minden Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ,
nagykorú, magyar és európai uniós állampolgárnak.
A települési önkormányzati választáson szavazhat-
nak a menekült, bevándorolt, letelepedett státusúak
is, ha a településen lakóhelyet létesítettek.

• Augusztus 16. és 19. között küldik meg a válasz-
tópolgároknak a névjegyzékbe való felvételrõl szóló
értesítõt és az ajánlószelvényt. Aki nem kapta ezeket
meg, augusztus 18. és 22. között nyújthat be kifogást.
• Az önkormányzati választásra jelöltet állítani
szeptember 3-án 16 óráig lehet.

Választási naptár

Ki szavazhat?

Október 3-án önkormányzati választások
Kedves Választópolgár!
Kérjük adja a Kommunista Mun-
káspárt jelöltjének az ajánlószel-
vényét. Bízzanak bennem, ígérem
nem fognak csalódni. Történelmi
pillanatot élünk. Mi Önökért, érde-
keikért, gyerekeinkért és a szebb
jövõnkért harcolunk. Tanultunk a
múlt hibáiból, ami többé nem is-
métlõdhet.
Ha szeretné, hogy érte menjünk,
hívjon a következõ telefonszámon:
06-70-361-3491.
Tisztelettel:

Mészáros György,
a Munkáspárt III. kerületi Szervezetének elnöke

KÉPVISELÕ-JELÖLTEK FIGYELEM! Az elõírt számú, érvényes ajánlószelvényt összegyûjtött képviselõ-
jelölteket bemutatjuk az Óbuda Újság aktuális számában. A képviselõ-jelölteket arra kérjük, hogy maximum
15 soros bemutatkozó írásukat (rövid önéletrajz, terveik), színes portréfotójukat, lehetõleg elektronikus for-
mában jutassák el szerkesztõségünknek. (obudaujsag@ecom.hu) 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Környezetünk

Másfél évvel ezelõtt kezdte
meg a Pilisi Parkerdõ Zrt a
„Parkerdõ természetesen”
elnevezésû projektét, mely
most zárult le. 

Az 570 millió forintos
összköltségvetésû

programból 460 milliót az
Európai Unió adott, ennek
keretében 32 község hatá-
rában, 300 erdõrészletben
hajtottak végre erdõszerke-
zeti átalakítást, vizes- és
egyéb élõhelyek megóvá-
sát, valamint az úgyneve-
zett felhagyott kõbányák
biztonságosabbá tételét.
Óbuda környékén, illetve a
III. kerületben elsõsorban a
használaton kívüli bányák,
bányaudvarok kerültek be-
le ebbe a programba: a két
Mátyás-hegyi, a Remete-
hegyi és a Rókahegyi bá-
nya, de a szomszédos II.
kerületi Pál-völgyi és
Francia bánya rendezésére
is sor került.

A felhagyott bányák-
ban három fõ munkamû-
veletet hajtottak végre:
elõször a bányafal bizton-
ságát ipari alpinista esz-
közökkel, „kopogózás”-
sal vizsgálták át, melynek
eredményeként a nem

szilárdan álló szikla és
földarabokat lebontották.
Másodjára a felsõ falak
rézsûjét legalább 45 fokos
lejtõszögûre alakították
át, és megtisztították a fö-
lösleges növényzettõl is,
hogy a csapadékvíz aka-

dálytalanul le tudjon foly-
ni, ezzel is csökkentve az
eróziós folyamatokat. Vé-
gül biztonsági korlátokat
építettek, a már meglévõk
hibáit kijavították. 

A „Parkerdõ természe-
tesen” elnevezésû prog-

ramban nagy hangsúlyt
fektettek a tájidegen fafa-
jok õshonosokkal való
felváltására. Több szak-
ember azonban ezt nem
kellõen átgondoltnak tart-
ja, fõleg a feketefenyõk
eltávolítását nehezmé-
nyezik, hiszen a Budai-
hegységben is azért ültet-
ték õket sok évtizeddel
ezelõtt, mert más fafaj
nem élt volna meg egyes
területeken. Jelenlétükkel
képzõdött új erdõtalaj, il-
letve sok ültetésnél sza-
márháton hordták azt fel,
amit a növekvõ feketefe-
nyõk tartottak meg. Ma
senki nem tudhatja bizto-
san, hogy 20-50 év múlva
milyen éghajlat körülmé-
nyek lesznek, de a fenyõk
egyébként is már régóta
hozzátartoznak a budai
tájhoz - mondták a más-
képpen vélekedõ szakem-
berek.

Kertész István

Befejezõdött a Pilisi parkerdõ „természetesen” programja

Forró, napos nyarunk van. A
viharos lehûlések tarkítják a
képet, de az öntözés még
mindig fontos, rendszeres te-
endõnk. Ha új kertet alakí-
tunk ki, az öntözõrendszert
mindenképp érdemes már
eleve betervezni. A régi kert-
be beépíteni kicsit nagyobb
munka ugyan, de sok vizet
lehet vele spórolni, és a nö-
vények is egyenletesen kap-
ják a vizet, nem száradhat-
nak ki. 

Fejezzük be a szamóca te-
lepítését, mert a késõbb

ültetett palánták tavasszal már
alig hoznak gyümölcsöt. Ifjít-
suk meg az idõs cseresznye-
és meggyfákat. Az ágak lefû-
részelése nyomán keletkezett
fasebeket kezeljük. Egyúttal
elvégezhetjük metszésüket és
a tõsarjak eltávolítását. Ké-
szítsük elõ az alma és körte tá-
rolására szolgáló helyiséget.
Atárolót söpörjük ki, a falakat
takarítsuk le, majd meszeljük
le. Folyamatosan szedjük a
nyári és kora õszi almafajták
gyümölcseit. Aszilva szürete-
lését ne siessük el, a késõbb
szedett, szépen beérett sze-
mek sokkal édesebbek, illato-
sabbak, zamatosabbak. Az el-

sõ érett gyümölcsöket csak
friss fogyasztásra szedjük.
Most lehet átszemezni a nem
megfelelõ fajtájú fákat. A
szemzõhajtást csak általunk
jól ismert, megbízható fajtájú,
egészséges fáról szedjük.

Jelöljük ki az õszi gyü-
mölcstelepítésre szánt terüle-
tet, és végezzünk talajfel-
vételezést. Ha a 2-4 talajlakó
kártevõ lárvát találunk négy-
zetméterenként, mindenképp
fertõtlenítsük a talajt. Szük-
ség esetén gyümölcstermõ
bokraink és a szamócaágyá-
sok között is érdemes ezt el-
végezni. A körte, birs és nas-
polya védelmekor a permet-
lébe a monília és a varasodás
másodlagos fertõzése ellen
hatásos gombaölõ szert
tegyünk. Csonthéjas gyü-
mölcsfáink védelmekor a tör-

zset is kezeljük a kéregmoly
elpusztítása érdekében. 

Ha örökzöldeket vagy
lomblevelûeket akarunk
szaporítani, a dugványozás
elõtt gyõzõdjünk meg arról,
hogy az anyanövény egész-
séges-e, ugyanis ez a szapo-
rítási mód terjeszti legjob-
ban a fertõzéseket. Ismétel-
jük meg a rózsa kórokozói
elleni védekezést.

Ahónap közepén van az el-
virágzott évelõk, kis cserjék
szaporítási, átültetési ideje. Ne
háborgassuk az ezután virág-
zókat (például az õszi
asztereket). Átültetéskor vág-
juk vissza egyharmadával a
növények szárát és gyökerét,
ültetés után pedig alaposan
öntözzük be a talajt és takar-
juk le tõzeggel vagy más
anyaggal.

Augusztusban a hagymás,
gumós növények megint sok
munkát adnak. Ahónap elején
liliomok közül a tigrisliliom
(L. tigrinum), a tûzliliom (L.
bulbiferum) szárán fejlesztett
apró hagymákat ültessük el 5
centiméter mély barázdába,
10 centiméter tõtávolságra,
utána a talajt érdemes takarni.
Ha átültetnénk a fehér lilio-
mot (L. candidum), virágzás
után addig szedjük fel, amíg
újból meg nem gyökeresedik,
és ki nem hajt, utána ne boly-
gassuk. Az írisz, gyöngyvirág,
pünkösdi rózsa tõosztásakor
csak talajlakó kártevõktõl
mentes helyre ültessük az új
növényt, és szükség esetén itt
is fertõtlenítsük a talajt. 

Augusztus második felé-
ben gumós évelõinket (Fritil-
laria, Eremurus, stb.) már át-

ültethetjük. Ne ültessük õket
túl mélyen, mert ha a szárak
végén elhelyezkedõ rügyek
túl mélyre kerülnek, nem hoz-
nak virágot. Most ültessük át
a korán tavasszal virágzó apró
hagymásokat is. Gondosan a
gyepbe ültetve dekoratív vi-
rágdíszt adnak. Adáliák közül
fõ virágzási idejükben válo-
gassuk ki a legszebb színûe-
ket és formájúakat, és azokat
szaporítsuk. Amikor elég erõ-
sek, ültessük ki a szabadba
hobbiházban nevelt kétnyári
palántáinkat. Nyári virág-
ágyainkat öntözzük, tartsuk
gyommentesen, és távolítsuk
el a száraz vagy hervadt virá-
gokat.

(„Idejében szólunk - 52 hét
munkái a kertben” címû
könyv felhasználásával)

Friedmann Márton 
okleveles táj- és kert-

építész mérnök

Növényápolási tanácsok augusztusra

Óriási kerti növényvásár 
-20% minden kerti növény árából! * 
* amennyiben a kerti növény vá-
sárlás értéke meghaladja a 3.000
forintot.
* Az akció augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig érvé-
nyes, a kedvezmény pénzben nem váltható meg és más
akcióval nem vonható össze.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövénykertészet Bp.,
III. ker. Bécsi út 387. Nyitva tartás hétfõ-péntek: 8.00-
18.00; szombat: 8.00-16.00; vasárnap: 8.00-13.00.
(További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat
keresse a www.fitoland.hu weboldalon.)

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

Beszámoló közgyûlésre
gyûltek össze a III. kerüle-
ti Polgárõr Egyesület tag-
jai, pártolói a polgármes-
teri hivatal tanácskozó-
termében június 24-én. 

A megjelenteket a le-
vezetõ elnök, Pa-

taki Péter, az egyesület
titkára köszöntötte.
Szücs János nyugdíjas
határõr alezredes, az
egyesület elnöke szóbeli
kiegészítést tett a beszá-
molóhoz. Az anyagot az
egyesületet támogató
„Óbuda Közbiztonságá-
ért Közalapítvány”
(ÓKKA) kuratóriuma
korábban elfogadta. 

Az egyesület 2009.
június 3-án alakult és
tagjai december 31-ig
447 esetben 3724 órá-
ban láttak el bûnmeg-
elõzési járõrszolgálatot.
A szervezet stratégiai
partnere a kerületi rend-

õrkapitányság, melynek
állományával 73 eset-
ben 639 órát járõröztek.
A 32 tagú egyesületben
11 hölgy és 21 férfi te-
vékenykedik.

A polgárõrök saját
gépkocsijaikkal 690 ki-
lométert, míg az ÓKKA
által biztosított gépjár-
mûvel 3303 kilométer
utat jártak be a kerület-
ben, mely során figyel-
ték a bûnügyileg fertõ-
zött területeket, az ész-
lelt rendellenességeket
jelezték az intézkedésre
jogosult hatóságoknak,
segítették az elesetteket. 

A 2-3 fõs járõrök
rendszeresen ellenõriz-
ték a bevásárlóközpon-
tok környékét, a közte-
rületi parkolókat, a kis
üzletek, az iskolák és az
óvodák környékét.  Ki-
emelt feladatként jelent-
kezett a Sziget-fesztivál
idején a rendõrség és a

közterület-felügyelet tá-
mogatása. A kerületi
rendõrkapitányság által
szervezett akciókban
szinte mindig volt pol-
gárõri szolgálat is. A ki-
alakított szolgálati rend-
szer alapja az Észak-Bu-
dai Bûnügyi Régió
elemzõ-értékelõ munká-
jából levont rendõrségi
következtetés, a III. ke-
rületi Rendõrkapitány-
ság vezetõinek javasla-
tai, kérései, valamint a
polgárõrök szabadideje.
A kerület lakosai a szol-
gálatok során gyakran
elismerõen nyilatkoztak
a járõrökrõl. 

Idén fõ feladatuknak
tekintik a demonstra-
tív bûnmegelõzési jár-
õrszolgálat folytatását,
a taglétszám bõvítését,
ügyeleti szolgálat mû-
ködtetését az egyesü-
let Ladik utcai irodájá-
ban.

A tagság egyhangúlag
elfogadta a 2009. évre
vonatkozó beszámoló és
a közhasznúsági jelen-
tést, a felügyelõ-bizott-
ság értékelését. 

Hozzászólásában mél-
tatta az egyesület eddigi
teljesítményét Puskás Pé-
ter alpolgármester, Beré-
nyi Attila, a közterület-fel-
ügyelet igazgatója és Kar-
dos Pál, a Budapesti és
Agglomerációs Polgárõr
Szervezetek Szövetségé-
nek (BPSZ) elnöke.

A III. kerületi Polgár-
õr Egyesület elnöksége

az egyesület kiemelke-
dõ támogatásáért „tisz-
teletbeli tag” címet ado-
mányozott Bús Balázs
polgármesternek, Pus-
kás Péternek és Murá-
nyi Lászlónak, az
ÓKKA elnökének. Az
együttmûködés során
kifejtett munkájáért em-
léklapot kapott dr. Böj-
tös Zoltán, dr. Markó
Attila rendõr ezredes,
Varga Ferenc tûzoltó al-
ezredes, Gudor István
polgári védelmi alezre-
des, Berényi Attila és
Kardos Pál. 

Közgyûlést tartott a kerületi Polgárõr Egyesület

Folytatják a bûnmegelõzési járõrözést

E gy középkorú nõt ütött el a
HÉV a békásmegyeri és a

csillaghegyi megálló között, az
Álmos utcai gyalogátkelõnél
július 15-én. Szerencsére a sze-
relvény kerekei nem mentek át

a testén, túlélte a balesetet. A
helyszínre kiérkezett tûzoltók a
mentõk közremûködésével ki-
emelték a nõt, akit súlyos, élet-
veszélyes sérülésekkel szállí-
tottak kórházba. 

A Kórház utcai irodaház mí-
nusz harmadik parkoló

szintjén egy BMW motorteré-
ben keletkezett tûz, mely a mel-
lette parkoló gépjármûre is át-
terjedt. A tûzoltók rövid idõ

alatt eloltották a lángokat, majd
a mélygarázst és a lépcsõházat
két ventilátorral átszellõztették.
A tûz keletkezési okának vizs-
gálatát megkezdték. Személyi
sérülés nem történt.

Életben maradt a nõ, akit elgázolt a HÉV Tûz a Kórház utcai irodaház parkolójában

Lezuhant a szerelõhídról és meghalt egy karbantar-
tási munkálatokat végzõ 60 éves férfi július 24-én
hajnalban egy Árpád fejedelem útjai szállodában -
közölte a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK)
sajtóügyeletese. Sagyibó Melinda elmondta, a férfi
társával a szálloda kupolaszerkezetén végzett javí-
tási munkálatokat, amikor leesett a szerelõhídról és
meghalt. A rendõrség közigazgatási hatósági eljá-
rás keretében vizsgálja az esetet.

Halálos zuhanás
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2010/15. szám20
Kultúra – Helytörténet

Az Óbudán mûködõ Krúdy
Gyula Irodalmi Kör eddig is
nyitott volt a külföldi írók,
költõk, képzõmûvészek
befogadására. A rendes
tagok közt van már Német-
országban élõ költõ, fes-
tõmûvész, szlovéniai író,
költõ, szerkesztõ. Emel-
lett más irodalmi szerve-
zetekkel is tartják a kap-
csolatot, mint például
Szlovákiában a Palóc Tár-
sasággal, Erdélyben az
Ady Társasággal.

K irály Lajos író, köl-
tõ, mûfordító mint-

egy 40 éve fordította, az
akkor még fiatal Michel
Cahour költõ verseit.
Most érkezett el az a le-
hetõség, hogy a már be-
futott, érett, több kötetes
filozofikus verseket író
költõt, a 70. születés-
napjához kötõdõen a

több évtizedes levelezés
után a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Körben bemutas-
sa a Franciaországban,
Venelesben élõ szerzõt. 

A Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonja a nyári
melegben zsúfolásig
megtelt az érdeklõdõ
közönséggel, és nagy él-
vezettel hallgatták a ver-
seket magyarul, franciá-
ul. Az is külön élvezet
volt, ahogy Király Lajos
bemutatta Michelt, ma-
gyarul és azonnal franci-
ául, majd a versek el-
hangzása után a Strass-
burgban élõ dr. Góg La-
ura fordította le a be-
szélgetéseket, a kérdése-
ket, válaszokat. A verse-

ket Györgypál Katalin,
Király Lajos, Tárkányi
Imre és a szerzõ olvasta
fel. Az est házigazdája,
Kanizsa József volt. 

A közönség jórészt a
filozofikusan megírt,
szép szavakkal megfo-
galmazott szerelmi ver-
sekrõl kérdezték a szer-
zõt, valamint a hazai és
nemzetközi kapcsolatai-
ról, és Budapestrõl,
hogy tetszett a metropo-
lis e pár nap alatt? Sze-
rényen fogalmazott, vá-
laszolt a kérdésekre, el-
mondta, a fõváros egy-
szerûen „elvarázsolta”. 

A Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör Michel
Cahour költõt tisztelet-
beli taggá fogadta. 

Ezt követõen Kanizsa
József adta át a Krúdy-
emlékplakett kitüntetést
és oklevelet a francia

költõnek. Szép est volt.
Köszönet a Kéhli Ven-
déglõ vezetõinek is,
Cecei-Horváth Tibornak
és Cecei-Horváth Ger-
gelynek, mert az estet
követõen, a „Krúdy-te-
remben” egy francia
nemzeti színekbõl kira-
kott virágcsokrok, ko-
szorúk között értékes re-
likvia, könyv kiállítással
lepték meg Michel
Cahourt. Aki e fogadta-
tást nagy hálával kö-
szönte meg, s osztotta
szét köteteit. Az est a
közönség vastapsával
zárult. Michel Cahourt
elkísérte a 17 éves fia,
Julien Cahour is. 

Kanizsa József 

Michel Cahour francia
költõ a Krúdy Körben

Óbuda kiváló földrajzi adott-
ságainak köszönhetõen egé-
szen egyedülálló vízrajzzal
büszkélkedhet. A település
elsõ ismert neve „Ak-inkó”
is „Bõ vizet, meleg forrást”
jelent. A szó valószínûleg
kelta eredetû. A helyi fürdõ-
kultúra, fürdõélet a római
hódítással érkezett meg
Óbudára (i. sz. 1. század). 

Budapesten összesen
18 római kori fürdõt

tártak fel a régészek, ebbõl
16 Óbudán van. A legna-
gyobb méretû fürdõ a ka-
tonavárosban, a légiós tá-
borban volt (a mai Flórián
tér és a Szentendrei út kö-
zött). Véletlenül bukkan-
tak a fürdõ romjaira 1778-
ban egy meszesgödör ásá-
sa közben. Az egyetem la-
tin professzora, Schön-
wisner István vezetésével
kezdõdött meg a tervszerû
ásatás, mely során a fürdõ
egyik termét sikerült fel-
tárni. Újabb fontos lelet
került elõ 1849-ben errõl a
területrõl, egy kõtábla. A
kõtáblán latin felirat állt,
mely szerint ezen a helyen
a II. Adiutrix (kisegítõ) lé-
gió nagyfürdõje (Ther-
mae Maiores) áll. Az
ásatásokat 1930-ban foly-
tatták az Aquincumi Mú-
zeum igazgatójának,
Nagy Lajosnak irányítá-
sával. A légiós tábor
Nagyfürdõjének teljes
feltárása egészen 1984-
ig, az Árpád híd felújítá-
sáig tartott. Ekkor adták
át a fürdõ területén kiala-
kított múzeumot.

A római korban a fürdõ
nemcsak a mindennapos
tisztálkodás lehetõségét je-
lentette, hanem komoly
közösségi és üzleti élet
színtere is volt. A fürdõk
mindig több helyiségbõl
álltak, melyek különbözõ
funkciókat láttak el. A für-
dõbe érkezõknek belépõ-
jegyet (tessera) kellett vál-
taniuk, mely egyben a ru-
határi biléta is volt. Ezek a
belépõjegyek csontleme-
zekbõl készültek és távo-
záskor le kellett adni õket.
Az öltözõ (apodyterion)
nagy közös terem volt,
melyben fülkéket helyez-
tek el (ezeket jelölték a bi-
léták). A következõ terem-
ben a hideg vizes fürdõ
(frigidarium) volt, majd a
langyos fürdõ (tepidari-
um), végül pedig a meleg
fürdõ (caldarium) követ-
kezett. Ezekhez kapcso-
lódtak különbözõ mellék-
épületek. Az óbudai kato-
nai fürdõben ilyen volt az
izzasztó, a gõzfürdõ, a tor-
naterem, a latrina, a kert, a
könyvtár, a tárgyaló helyi-
ség és a szabadtéri fürdõ.
AHajógyári-szigeten állt a
helytartói palota (Hadria-
nus építette 106-108 kö-
zött), mely szintén rendel-
kezett saját fürdõvel. Ez a
márványból készült fürdõ
különösen szépen volt dí-
szítve, mozaikképek, fal-
festmények ékesítették.

A római fürdõk fûtését
sajátos technikával oldot-
ták meg. Ez volt a korát
messze megelõzõ talál-
mány, a padlófûtés

(hypocaustum). A fûtés
nehéz feladatát rabszol-
gákkal végeztették. Faha-
sábokból tüzet raktak egy
beömlõ nyílás elõtt és az
így keletkezõ meleg leve-
gõt áramoltatták az oszlo-
pokon nyugvó padlózat
alatt. Ezt a zseniális talál-
mányt nemcsak közfür-
dõkben, hanem paloták-
ban, villákban, magánhá-
zakban is alkalmazták. 

A római közfürdõknek
szigorú szabályai voltak
arra, hogy ki, mikor láto-
gathatja õket. A nagyobb
fürdõk esetében ez nem
volt probléma, hiszen
egyik részüket a nõk és
gyerekek, a másik részü-
ket pedig a férfiak hasz-
nálhatták. Kisebb fürdõk
esetében bevezették azt a
szokást, mely szerint dél-
után a nõk és gyerekek,
este viszont a férfiak fü-
rödhettek. 

Óbudán a villaépületek-
ben feltárt leletek (például
Csúcs-hegy, Herkules-vil-
la), a Pacsirtamezõ utcá-
ban talált vendégfogadó-
hoz tartozó épületmarad-
ványok, illetve a polgárvá-
rosban, Aquincumban elõ-
került fürdõromok szép
példáját mutatják a terület
gazdag római kori fürdõ-
életének. A rómaiak kivo-
nulása után hosszú idõre
megszûnt a fürdõkultúra
Óbudán, hazánkban.
(www.obudaimuzeum.hu)

Horváth Péter
történész

(Óbudai Múzeum 
és Könyvtár)

Ismerték a padlófûtést

Fürdõkultúra Óbudán a római korban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ahölgyekre külön is
gondoltak, ellensú-

lyozva a hetekig tartó fo-
ci vb finisét. Chopin-est,
kávéházi traccsparti sze-
repelt a kínálatban, meg-
spékelve Bódy Magdi, il-
letve a Duna Szimfoni-
kusok koncertjével, majd
divatbemutatók zárták a
napot. Tóth Virág extra-
vagáns ruháiban, majd
Hampel Katalin sujtásos,
rátétes ruhakölteményei-
ben gyönyörködhettek.
Ez utóbbinál Sáfár Móni-
ka és Sasvári Sándor
nem csak a ruhák bemu-
tatására vállalkozott, ha-
nem egy csokorra való
dallal is kedveskedett a
közönségnek.

Bár az égiek nem fu-
karkodtak a napsütéssel,
mindhárom alkalommal
megtöltötték a teret a
vendégek, akik a végén
már aktívan bekapcso-
lódtak a traccspartiba.
Olyannyira, hogy Schäf-
fer Erzsébettõl kalandos
utazásainak meséi mellé,
kedvenc fokhagymale-
vesének receptjét is el-
kérték. 

Mint ahogy telt házzal
voksoltak az Aphitrüón
2010 elõadásaira, a
Komédi Franc Ez?
Goldoni darabjára, a
Chameleon Big Band,
vagy Balázs Fecó kon-
certjére is. A kínálati pa-
letta sokszínûségét gaz-
dagította a Társaskör

sanzon estje és az Apos-
tol együttes történetét
feldolgozó musical is. A
világzene rajongói pe-
dig a Ghymes koncertet
kapták ajándékba. A vir-
tuóz zenekar ezúttal is
felforrósította a hangu-
latot, valósággal életet
leheltek a zsúfolt térbe.
A hónap utolsó hétvégé-
jén a dixi hívei Benkó
Sándoréknak tapsolták
pirosra a tenyerüket,
akikhez ezúttal Forgách
László Papa Fleigh csat-
lakozott vendégként, aki
trombita játékával és
éneklésével járult hozzá
a koncert sikeréhez. Az
operett kedvelõket a
Bob herceg elõadásával
kényeztették a szerve-

zõk, rájuk vár augusztus
21-én és 22-én a Mág-
nás Miska is.

Aki fellapozza a ren-
dezvénysorozat mûsor-
füzetét, az láthatja,
hogy bõven lesz még
látnivaló valamennyi
helyszínen. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen
augusztus 28-án, a Cso-
bánka téren búcsúzunk
az idei szeszélyes nyár-
tól a sokszínû Hékás-
Békás rendezvénnyel,
ahol gyermek és felnõtt
egyaránt jól érezheti
majd magát. A bábszín-
háztól a kézmûves sát-
rakon át a gyermek és
felnõtt koncertekig
minden ezt a célt szol-
gálja.

A ráadás sem marad
el, mert szeptemberben

Nimfa ünnep és temp-
lomi koncertek sora
szerepel még a kínálat-
ban. Így megelõlegez-
hetjük, hogy idén is jó
volt óbudainak lenni,
hiszen ki sem kellett
mozdulnunk szûkebb
pátriánkból ahhoz,
hogy értékes, színvona-
las mûsorokat láthas-
sunk, most is házhoz
jöttek a kedvenc színé-
szeink, énekeseink, ze-
nekaraink, az ország és
világszerte ismert elõ-
adómûvészek. 

A szervezõk várják
önöket a rendezvénysoro-
zat hátralevõ programjai-
ra is. A részletes mûsort a
www.obudainyar.hu ol-
dalon is megtalálják.

V. M.

Hékás-Békás: vidám nyárbúcsúztató Békásmegyeren 

Goldoni: A legyezõ címû darabját nagy sikerrel mutatta be a Komédi Franz Ez? társu-
lat (Cserna Antal, Felhõfi Kiss László, Lux Ádám, Mertz Tibor, Simon Mari, Szalay
Kriszta, Szerémi Zoltán és Tóth József) az Óbudai Társaskör hangulatos kertjében

A Fõ téren adott koncertet a Ghymes Álombálom címmel

Orgona, lant és koboz,
gyermek-, vegyeskar
és kamarazenekar. Az
Óbudai Nyár keretében
az Óbudai Társaskör
által szervezett négy
templomi koncerten
ezekkel találkozha-
tunk augusztusban és
szeptemberben. 

A hangversenyek
helyszínei az

elõzõ évekhez ha-
sonlóan az Óbudai
Református Egyház-
község temploma,
az Óbudai Szent Péter és
Pál Fõplébánia-temp-
lom lesznek. Augusztus
28-án az Óbudai Népze-
nei Iskola igazgatója,
Kobzos Kiss Tamás
elõadómûvész protes-
táns énekmondók éne-
keit szólaltatja meg. *
Szeptember 4-én Kertesi
Ingrid operaénekesnõ és
Virágh András Gábor, a
Szent István Bazilika új
orgonistája közösen lép
fel a Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templom-
ban. Mûsoruk a barokk-
tól a klasszikán át, a ro-
mantikáig terjed, fel-
idézve a korszakok leg-
szebb egyházi vokális
muzsikáit. * A Szebellé-
di Valéria Liszt-díjas

karnagy által alapított
Magnificat Gyermekkar
különleges estét kínál az
odalátogatóknak szep-
tember 11-én. A Refor-
mátus Egyházközség
templomában a két kar-
zat elrendezése lehetõvé
teszi, hogy ritkán hallha-
tó, az akusztikus teret ki-
használó, kétkórusos
mûvek is elhangozzanak.
* Az idei utolsó templo-
mi koncerten az Albert
Schweitzer Kórus és Ka-
marazenekar Kenessey
László vezetésével, a 325
éve született Johann
Sebastian Bachra emlé-
kezik szeptember 18-án. 

(Részletes mûsor a Tár-
saskör honlapján, www.
obudaitarsaskor.hu).

Templomi koncertek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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
� 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
� Szobafestést, mázolást, tapétázást válla-
lunk garanciával. Tel.: 0620-472-2509

� 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

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Kõmûvesmester vállal kisebb-nagyobb
munkákat, épületburkolást, szigetelést stb.
közületnek is. Tel.: 06(20)591-1367
� Öntözõrendszerek tervezését, telepítését
vállaljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal,
valamint már meglévõ rendszerek átépítését,
folyamatos szervízelést, téliesítést. Tel.:
06(30)203-4109
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900; 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás. Télen is.
� 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
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Redõny, reluxa, szúnyogháló készítése, ja-
vítása. Kedvezõ áron. Felmérése ingyenes.
Tel.: 06(70)558-9293
� Klímatelepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagy-
ker. Áron. Tel.: 06(20)552-5894
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyens kiszállással. Tel.:  06(20)943-
7075, 06(30)251-8862
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Rács, kerítés, korlát, lépcsõ, kapu-auto-
matizálva, redõny, napellenzõ, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� 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;
� Lakásfelújítás AZ-ig, anyagbeszerzéssel,
garanciával, rövid határidõre. www.hoger.hu
Tel.: 06(30)251-8862; 06(20)943-7075
� 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
� Zárszerviz. Ajtó-, ablakzár javítás, mûsza-
ki ajtónyitás, zárcsere, hevederzár szerelés. 3
év garancia. Rácsok készítése. Tel.:
06(30)251-8862; 06(20)943-7075;

� Fogtechnika Nyugatinál Bp., V. Stollár B.
u 12/B. Fogsorjavítás, fogsorkészítés, fogsza-
bályozás, fogfehérítõ sín, fogcsikorgatásgátló,
harapásemelõ, porcelán. Tel.: 331-98-20

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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.
� Orvosi masszázs, Pszichés, reumatikus és
stressz eredetû tünetek kezelése. Polgár Béla
06(30)735-7104, 1036 Bp., Bécsi út 67.
www.antistressmassage.hu
� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III.ker. Bécsi út
217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyermek-
felnõtt bõrgyógyászat. Számítógépes anya-
jegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948
� 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 megvárha-
tó. Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba. Békásmegye-
ren szombaton rendelünk. Bejelentkezés: 06-
70-271-98-67

� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol beszédcentrikus nyelvtanítás, pót-
vizsgára felkészítés Aquincumnál. Tel.:
06(20)550-2523
� Német nyelvtanítást, nyelvvizsgára, pót-
vizsgára felkészítést  tanárnõnél a Római la-
kótelepen 06(20)285-0713
� 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 pótvizsgára, pótérettségire
való felkészítés, felzárkóztatás fiatal, diák-
centrikus magántanárral. Díjmentes szintfel-
mérõ óra. www.mennifogamatek.hu Tel.:
06(20)910-7517
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Beszédcentrikus angoloktatás, pótvizsgá-
ra, nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 240-1421;
06(70)418-6487
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� 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

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.: +36-70-535-6071

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

�Víz, gáz, fûtésszerelés, duguláselhárítás,
javítás, karbantartás, kivitelezés garanciá-
val. Hívják a 06(20)804-0689 telefonszá-
mot!

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

�Érzelmi intelligencia-szint felméréssel
egybekötött regisztráció a PuncsHáz Társ-
közvetítõ. Tel.: 06(70)423-8747

� 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.: +36-70-535-6071

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

� 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

� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeletiakás. Irányár
8,5 MFt. Tel.: 06(30)914-0686
� 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
� Balatonfüredi háromszobás lakást cserél-
nék - elsõsorban - Pók utcai lakásra. Tel.:
06(30)850-2075
� Pilisszentiván közp.-ban, erdõhöz, tóhoz
buszmegállóhoz közel 997 nm-es telek elõl
80 nm-es, 1+2 szobás, közp.fûtés, 10 nm-es

terasz, melléképület, családi ház, hátul beépít-
hetõ telek eladó. Ir.ár: 23,9 MFt. Érd.:
06(20)310-8476, 06(20)470-0529 .
� 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
� 34 nm-es, Szentendrei úti, tehermentes
öröklakás 7,7 MFt eladó, azonnali költözéssel
magánszemély. Tel.: 06(20)398-1850
� Csillaghegyen eladó/elcserélhetõ 2 szintes,
kertes, 7 szobás, remek beosztású ház. Tel.:
06(20)571-2039, 06(30)688-4585, 250-7532
� Eladó Szentendrei úton egy 31 nm-es er-
kélyes, beépített konyhabútoros, légkondicio-
nált, jó állapotú lakás a 8. emeleten,. Busz-
végállomás, kiváló parkolás. Ár: 7.500.000.
Tel.: 06(30)231-8147
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� 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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; +36-20-575-74-35 
� Új III. kerületi pizzériába keresünk: üzlet-
vezetõt, pizzást, futárokat. Jelentkezés e-
mailben, önéletrajzzal: www.yourwear.hu
� Magánorvosi rendelõbe recepciós állást
vállal, kultúrált, friss nyugdíjas nõ. Tel.:
06(70)273-7589

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

� Masszõr, gyógytornász, mûkörmös bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy üzletház-
ban, közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-
5544

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Fekete, gurulós szövetbõrönd. Mérete:
75x55x35 cm-es. Ára: 3.500 Ft. Érdeklõdni: a
06(20)310-8476-os mobilon lehet.
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Eladó! Desta típusú, üzemképtelen targon-
ca 100.000 Ft. Felvonulási alumínium konté-
ner (8 nm) felújításra szoruló 80.000 Ft. 1”-os
deszka, 2”-os palló gerendák összesen 54 nm
150.000. Érd: 06(20)993-2280

� 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
� Bécsi úton kiadó hosszú távra 32 nm-es,
utcai, sokcélú iroda-üzlethelyiség. Tel.:
06(30)688-4585, 250-7532
� 100 nm-es külön bejáratú szuterén garázs
Csillaghegyen, Dunához közel, fûthetõ (WC,
zuhany), raktárnak, mûhelynek (csendes tevé-
kenység) hosszú távra is kiadó. Tel.:
06(20)825-8843, 240-8201

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel!
Leveleket, könyveket, dipl.munkákat, költ-
ségvetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� Goldina mesterjós ismét Magyarorszá-
gon. Szeretettel várja régi és új vendégeit.
Bejelentkezés: 06(30)951-2843. Bõvebb
információ: www.goldina-josda.hu
� Mentési akció! Most akciós áron (20
Ft/perc) mentjük DVD lemezre vagy (40
Ft/db) scanneljük fotóit. R-Stúdió: 388-2871,
06(30)942-5745
� Eladná lakását, házát? Szeretné megsok-
szorozni az érdeklõdõk számát? Bízza profi
fotósra a képek elkészítését. R-Stúdió: 388-
2871, 06(30)942-5745

Egyéb

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

Állás

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

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

� 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

A Központi Statisztikai Hivatal
2011-ben népszámlálást hajt vég-
re. A népszámlálás jogi alapját az
Európai Parlament és a Tanács
nép- és lakásszámlálásról szóló
763/2008/EK rendelete adja (2008.
július 9.). A végrehajtás konkrét
idõpontját, módját, az adatkörök
felsorolását a 2009. december 7-
én elfogadott, a 2011. évi nép-
számlálásról szóló, 2009. évi
CXXXIX. törvény tartalmazza. 

A népszámlálás célja friss,
aktuális adatokat biztosí-

tani a központi és helyi köz-
igazgatás, illetve a társadalmi
folyamatok iránt érdeklõdõ,
azokat kutató és elemzõ intéz-
mények, szervezetek, szakem-
berek számára. 

A Központi Statisztikai Hi-
vatal folyamatosan végzi a
2011. évi népszámlálás elõké-
szítését. Az elõkészítési felada-
tok között szerepel a népszám-
lálás induló címállományának
kialakítása. A KSH címregisz-
terében szereplõ címadatok és a
KEK KH személyiadat- és lak-
címnyilvántartásában szereplõ
lakcímadatok összevetését el-
végeztük. 

A pontos címek meghatáro-
zása és véglegesítése a címek
helyszíni ellenõrzése nélkül
nem lehetséges, ezért szeptem-
ber 27-ig Budapest minden ke-
rületében címbejárást hajtunk
végre. A címeket ellenõrzõ
munkatársak csak a közterüle-
tek nevét, ház- és ajtószámokat

ellenõrzik az adott címen lakók
számát és nevét nem. 

Tájékoztatjuk, hogy a feladat
során foglalkoztatott címbejá-
rókat a KSH fényképes igazol-
vánnyal és megbízólevéllel lát-
ja el. 

Központi 
Statisztikai Hivatal

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

Népszámlálás elõtt címbejárás

Kivonat az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 
2010. évi egyszerûsített éves beszámolójából 

Adatok ezer Ft-ban 
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bi-
zottsága egyfordulós pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában álló,
nem lakás céljára szolgáló, üres helyisé-
gek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban 2010. au-
gusztus 30-án 16 óráig lehet benyújtani a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató

Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoz-

nia kell a megajánlott bérleti díjról, a pá-
lyázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül
meg kell adnia a helyiségben folytatni kí-
vánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivona-
tot és aláírási címpéldányt kell becsatolni.
A külön engedélyhez kötött tevékenység
végzésére való jogosultságát a pályázat
mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell iga-
zolnia.

A helyiségek esetében csak a pályázati
kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pá-
lyázni.

Nem adhat be pályázatot az a magán-
személy és cég, akinek - amelynek - az ál-
landó lakása, illetve székhelye szerinti ön-

kormányzattal szemben adó vagy adók
módjára behajtható köztartozása van.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak
vállalnia kell:

* az önkormányzati rendeletben a bérle-
ti jog megszerzésének ellenértékeként elõ-
írt - megszerzési díj - önkormányzat felé
történõ megfizetését. A megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három
havi összege.

* 3 havi bérleti díjnak megfelelõ össze-
gû óvadék megfizetését a bérbeadó részé-
re. A nyertes által befizetett bánatpénz ösz-
szegét az óvadékba beszámítják.

* határozott idejû, 5 év idõtartamú bérle-
ti szerzõdés megkötését.

* szükség szerint a helyiségbe önálló
elektromos- és mellékvízmérõk kiépítését.

A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgy-
év elején az elõzõ évi infláció KSH által
közzétett mértékével emeli. A pályázat ér-
tékelésénél a megajánlott bérleti díj alap-
ján történik a döntés.

A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázat benyújtásának határ-
idejéig a bérleti jog biztosítására a bánat-
pénzt befizetik. A bánatpénzt a CELER
Kft. pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér
7. félemelet) készpénzben kell letétbe he-

lyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell
letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc na-
pon belül a nem nyertes pályázók részére a
bánatpénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben
nem tesz eleget a pályázati kiírásban elõírt
valamennyi feltételnek. Az érvényesen be-
nyújtott pályázatokat az önkormányzat tu-
lajdonosi és közbeszerzési bizottsága

2010. szeptember 30-ig elbírálja, és annak
eredményérõl a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy
a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kér-
hetõ a CELER Épületfenntartó és Szolgál-
tató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjá-
nál (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., fszt.
12. Telefon: 430-3468 és 430-3469), félfo-
gadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-
tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a fenti telefon-
számokon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet
a tulajdonában lévõ, alábbi üres lakások
értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vétel-
árat, a fizetés módját (átutalás vagy kész-
pénz) és idejét. A pályázó az ajánlatát a be-

nyújtástól számított 60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat letéti számlájára.
Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.,
12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot 2010. szeptember 9-én (csütörtök)
12 óráig, a pályázatokat zárt borítékban,
1 eredeti példányban, hivatalos cégszerû
aláírással, az adott pályázatra utaló jelzés-
sel, személyesen, vagy meghatalmazott út-
ján 2010. szeptember 13-án (hétfõn) 12

óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán. (1033 Bp., Fõ tér 1. I. 19.) 

A pályázatok bontása 2010. szeptem-
ber 13-án (hétfõn) 12 órakor, jogtanácsos
jelenlétében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I.
19. szám alatt, a vagyonhasznosítási osz-
tály hivatalos helyiségében történik. A pá-
lyázaton résztvevõket haladéktalanul írás-
ban tájékoztatjuk a pályázat eredményérõl.
A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a
legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû lici-
tet tartson, illetve a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a Bp., III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osz-
tály Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-
8673-os vagy a 437-8800-as telefonszá-
mokon. 

III. kerületi Önkormányzat 
Vagyonhasznosítási Osztály

Bp., III. ker. Szentendrei út 274. fszt. 2.
31 m2 alapterületû, fszt-i lakás, a közös tu-
lajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú föld-
területtel.  Az eredetileg 1 szoba, konyhából
álló ingatlan korábban teljesen kiégett,
majd szakszerûtlen átalakítás következté-
ben egylégterûvé vált. Újjáépítést igényel. 
Tulajdoni hányad: 31/517.
A telek összközmûves, a közmûvek a lakás-
ba beköthetõek.
Minimál ár: 3.691.000 Ft (áfa mentes).
Bánatpénz: 369.100 Ft.
Hivatalos megtekintés 2010. augusztus 31.
(kedd) 10-11 óra között.

Bp., III. ker. Kenyeres u. 35. félemelet 2.
24 m2 alapterületû, komfort nélküli lakás, 1
szoba, konyha, teljes felújításra szorul.
Tulajdoni hányad: 24/478
A telek/épület összközmûves.
Minimál ár: 5.270.000 Ft (áfa mentes).
Bánatpénz: 527.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: 2010. szeptember 2.
(csütörtök) 10-11 között.
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A Szilágyi Erzsébet Gyer-
mekotthon (Dózsa Györ-

gy utca 44.) munkatársai, gyer-
mekei a nyár folyamán, csütör-
tökönként 9-12 óra között vár-
nak minden 10 év fölötti, elsõ-
sorban a III. kerületben élõ, ta-
nuló fiatalt Extrém Martial Art,
extrém harcmûvészeti prog-
rammal.

Ez különleges, szórakoz-
tató formája a legkülönfé-
lébb harcmûvészeti stílu-
soknak. KATAKARU: akro-
batikus harcmûvészet break-

tánc-elemekkel. SOUND
COMBAT: zenés koreogra-
fált fitness és body balance
harcmûvészeti alapokon.
SMART GUARD: civil és
katonai önvédelem, életpon-
tok és különleges technikák
alkalmazása.

Neves edzõk vezetésével:
Szénási Zsolt 7. dan. (a magyar
válogatott egyik edzõje),
Pospischil Tamás 5 dan., ifj.
Szénási Gergely 1 dan. egyéni
világbajnok. (A program in-
gyenes.)

A ugusztus 27-ig nyári
nyitva tartással várják

az olvasókat a FSZEK Bé-
kásmegyeri Könyvtárában
(Füst Milán utca 26.). Hét-
fõn, szerdán és csütörtökön
13-tól 19 óráig; kedden és
pénteken 10-tõl 14 óráig;
szombaton zárva. 

AKCIÓ! 
Kedvezményes CD, DVD,

kölcsönzés. Kettõt fizet, hár-
mat vihet!

Kézmûves 
gyermekfoglalkozások 

Augusztus 18-án 16.30 óra-
kor A pillangó meséje. * Au-
gusztus 23-án 16.30 órakor
Mesék a papírszínházban: A
méhkirálynõ. (A foglalkozá-
sokat M. Horváth Adrienn ve-
zeti. ) 

Gyere velünk játszani! A va-
káció alatt minden kedden 10
órától társasjátékozni hívunk a
könyvtárba.

Extrém harcmûvészet

Vakáció a Békásmegyeri Könyvtárban

A Máltai játszótereken júliusban több programmal várták a
gyerekeket. A Silvánus sétányon található játszótéren
péntekenként délután kézmûves foglalkozást tartottak

Nyári sport és kézmûves napközis tábort szervezett több turnusban Csillaghegyen, a Keve-
Kiserdei Általános Iskola melletti szabadidõpályán, erdei környezetben a CSMSZ Sportegyesület

Az Aquincumi Múzeum romterülete adott otthont az Óko-
ri Szünidödö rendezvénynek július 20-án és 22-én. A 8-
14 éves korú gyerekek bronzkori elõdeink életével, ró-
mai kori játékokkal ismerkedhettek, fibulát és agyag-
tárgyakat készíthettek, kincsvadászaton vehettek részt

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Megfelelõ önerõ és jövede-
lem megléte esetén az MKB
Bank átlátható, gyors,
egyénre szabott és rugalmas
megoldásokkal segít a lakás-
célok elérésében -
mondja Szabó Róbert
Zoltán, a bank Euro-
Centerben található fi-
ókjának vezetõje.

Körültekintésre és fo-
kozott óvatosságra inte-
nek az elmúlt másfél esz-
tendõ viharos idõszakai,
amelyekben ismételten
megtanultuk az „addig
nyújtózkodj, ameddig a
takaród ér” igazságát. 

Azzal együtt, hogy a
megtakarítás hangsúlyo-
sabbá vált, a hitelfelvétel
továbbra is kézenfekvõ
megoldás mindazoknak,
akik megfelelõ önerõvel
rendelkeznek a lakáscél-
hoz, továbbá biztos jö-
vedelemmel is bírnak.
Mivel a bankok a koráb-
biaknál is nagyobb elõvigyá-
zatossággal bírálják el a koc-
kázatokat egy-egy hiteligény-
lésnél, az említett szempontok
felértékelõdnek. Az is megke-
rülhetetlen, hogy az ügyfelek
maguk is érzékeljék az esetle-
ges rizikófaktorokat. Ezen a
téren kitapintható változást
hozott az elmúlt másfél év: az
ügyfelek megfontoltabban
hozzák meg döntéseiket, fi-
gyelembe véve az árfolyam-

és kamatkockázatokat vagy
jövedelmi kilátásaikat is. 

Míg a korábbi kamatkörnye-
zetben egyértelmûen a deviza-
hitelek voltak a leginkább nép-

szerûek az ügyfelek körében, a
hazai kamatkörnyezetben egy-
re nagyobb tere nyílik a ver-
senyképes forintalapú jelzá-
loghiteleknek. Az MKB Kiszá-
mítható Hitelprogram elneve-
zésében hordozza elsõdleges
elõnyeit: a referenciakamathoz
kötött konstrukció átlátható,
kiszámítható, hiszen kamatait
a jegybanki alapkamat vagy a
magyar állampapírpiac hatá-
rozza meg. Mivel forintalapú,

ezért nincs árfolyamkockázat.
Legyen szó új vagy használt
lakás, illetve ház, valamint la-
kótelek vásárlásáról, új lakás
vagy ház építésérõl, a vásárolt

vagy meglévõ lakás vagy
ház felújításáról, bõvítésé-
rõl, korszerûsítésérõl - az
Államadósság Kezelõ Köz-
pont ötéves referenciahoza-
mához kötött MKB Pers-
pektíva, vagy a budapesti
bankközi kamatlábat köve-
tõ MKB Horizont forint-
konstrukciók közül minden
ügyfél kiválaszthatja a szá-
mára leginkább testre sza-
bott megoldást.

Azon 2010. november
30-áig befogadott hitel-
igényléseknél ráadásul,
amelyekbõl az év végéig
megkötött hitelszerzõdés
lesz, most a bank egyaránt
elengedi a hiteligénylés, az
ügyintézés, valamint a
szerzõdéskötés díját - azon
ügyfelek esetében, akik jö-

vedelmüket az MKB Bankhoz
utalják, vagy vállalják ennek
átutalását. 

Az anyagi lehetõségekhez és
az életcélokhoz leginkább
igazodó megoldás megtalálá-
sában személyes pénzügyi ta-
nácsadóink minden érdeklõ-
dõnek segítenek az MKB
Bank EuroCenterben található
fiókjában. A konstrukciókról
további részletek találhatók a
www.mkb.hu honlapon.

MKB Kiszámítható Hitelprogram:
forintosított lakástervek

Szabó Róbert, az MKB Bank
EuroCenter fiókjának vezetõje
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Föld, Föld
Bolygónk három csodájával találkozhat rejtvényünk-
ben. Beküldendõ a vízszintes 1., 36., valamint a függõ-
leges 24. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Rio de Janeiroban található (zárt be-
tûk: L. U. R.). 14. Névelõs gally. 15. A kispróféták egyi-
ke a Bibliában. 16. Idõegység. 17. Katód ellentettje. 18.
Hatalomátvétel egyik fajtája. 19. Jelen napiak. 21. Nitro-
gén, oxigén és kálium vegyjele. 23. RHIZ. 24. Tagadás.
25. Otelló nemzetsége. 27. Fordított elválasztó. 29. Y. A.
O. 30. Keret része! 31. Tehénszín. 33. Becézett Mária. 35.
Körülbelül. 36. Inka fellegvár (zárt betûk: M. U.). 38.
Nyak közepe. 40. Napszak fordítva. 41. Házastársa apja.
42. Esetleg. 43. Oxigén, bór és vanádium. 45. Öreg az an-
goloknál. 47. Becézett Ilona. 48. Orosz helyeslés. 49.
Visszavarr! 51. N-nel az elején orosz nem. 53. Idegen se-
reg. 56. Disznók kedvence. 58. Pisztolyfajta fonetikusan.
60. Közel-keleti nép. 61. Lakhelyérõl erõszakkal elkerge-
tõ. 63. Régiesen kivánja.
FÜGGÕLEGES: 1. Rövid mappa. 2. Tiszavirág életû. 3.
A Duna idegenbeli melléke. 4. Pest megyei városba való.
5. Gally. 6. T. S. N. 7. Felsõ légréteg egyik alkotója. 8. Vo-
nal-árral lát el. 9. Üres rõf! 10. I. O. P. 11. Pénzes hazárd-
játék. 12. … Mihály, neves festõ és grafikus volt (1827-
1906). 13. Tácon élnek. 17. Az italos. 20. „Kemény csá-
vó” névelõvel. 22. Újságírói mûfaj. 24. USA nagyváros
elõtt áll (zárt betûk: W. S. S.). 26. Markukban van! 28. Gigerli-
hez hasonló. 31. Hajó része. 32. Szabó István egyik filmje. 34.
Kozmetikai kúra. 37. …-apacs, gyerekjáték. 39. Névelõs sárgás
fémötvözet. 42. Kapkodva beszélõ. 44. Elem márka. 46. Rendõr
egyik régies neve. 48. Rész. 50. Vatikáni, perui és belga autók je-
le. 52. Nyomá. 54. Hagymás városunk. 55. Névelõs lokál. 57. Ifi-
asszony. 59. Függ. 62. Anód egynemûi. 63. Ama.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon augusztus 17-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet
szerkesztõségünkben vehetnek át. A július 28-án megjelent,
„Krimidömping” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Miami
helyszínelõk; Gary Sinise; William Peterson; Mark Harmon; A
mentalista”. Nyertesek: dr. Strenk Tamásné, Miklós utca 13.; Va-
das Ákos, Varsa utca 10.; Mihalovics Nóra, Kaszásdûlõ utca 11.
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Az utóbbi hetekben ag-
gasztó, de szerencsére
alaptalan hírekrõl lehetett
hallani a Kerület labdarú-
gásával kapcsolatban. Az
igaz, hogy a klub lemon-
dott az NB III-ban való in-
dulás jogáról, de a mûkö-
dési feltételek továbbra is
adottak a 300 tagú játé-
kosállomány számára.

J elentõs változásokat
hozott a nyári uborka-

szezon a Hévízi úton.
Potyi Péter Miklós ügyve-
zetõ elnöknek lejárt a man-
dátuma, melyet a közgyû-
lés határozata alapján nem
újítottak meg. A jövõben
ifj. Mészöly Kálmán látja el
az elnöki teendõket, mun-
káját háromtagú ügyveze-
tõ elnökség: Lilik József,
Márton Zoltán és Tóth Gá-
bor segíti. 

A másik jelentõs válto-
zás a BLSZ bajnokságot
nyert felnõtt csapatot érin-
ti. Elment Balázs Richard,
Csanádi Péter, Bese
Ádám, Kaszai Gábor (õ
volt a házi gólkirály),
Hegybányai Bendegúz,
Ladics Zoltán, Sieger Ru-
dolf, valamennyien alap-
emberek voltak. Az érke-
zõk listája még bizonyta-
lan, az viszont biztos,
hogy a fiatalítás jegyében
az ifjúsági csapatból kiöre-
gedõ saját nevelésû játé-
kosok - az elõzõ évekhez
hasonlóan - bizonyítási le-
hetõséget kapnak. Bodnár
Viktor, Szabó Zsolt, Ko-
vács Máté, Tass Bence és

Kovács Tibor elõtt zöldre
váltott a lámpa, tõlük függ,
milyen irányt vesz további
pályafutásuk. A csapat
edzõje Lendvai Péter ma-
rad, aki a Budapest I. osz-
tály megnyerése után nem
az NB III-ban, hanem
ugyanebben az osztályban
ismételhet.

Arra a kérdésre, miért
nem élt az egyesület a fel-
jutás jogával, Márton Zol-
tán klubigazgató válaszolt:
- A változások idõszakát
éljük, az átmeneti nehézsé-
gek után kezdenek normá-
lis kerékvágásban haladni
a dolgok. A közelmúltban
sikerült rendezni tartozása-
inkat, sajnos még nem ál-
lunk olyan jól, hogy a je-
lentõs költségemelkedés-
sel járó NB III-as bajnok-
ságot vállalni tudjuk. Cé-
lunk természetesen nem

változott, szeretnénk ered-
ményes utánpótlás egyesü-
letként mûködni, a hoz-

zánk kötõdõ fiatalok szá-
mára színvonalas edzési-
és versenyzési lehetõséget

biztosítani. Nem mond-
tunk le véglegesen a maga-
sabb osztályban való sze-
replésrõl, hiszen minden
évben kinevelünk olyan te-
hetséges fiatalokat, akik
NB III-as szinten is meg-
állnák a helyüket. Most na-
gyon „szétszedték” a csa-
patunkat, a hét stabil játé-
kost nehéz lesz pótolni. De
nem féltem a fiúkat, remé-
lem, a Budapest Bajnok-
ság megnyerésével jövõre
ismét esélyünk lesz az osz-
tályváltásra.

Közben a csapat gõzerõ-
vel készül a bajnoki rajtra.
Egymás után játsszák az
edzõmérkõzéseket, Lend-
vai Péternek igazi vizsga
munkát jelent a teljesen új
összetételû együttes kiala-
kítása. 

Az eddigi eredmé-
nyek: TUE-Halásztelek
4:4; TUE-Hegyvidék
4:0; TUE-Rojik SC 0:6;

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Labdarúgás

Nem vállalják a magasabb osztályt

A TUE (sárgában) - Rojik edzõmérkõzésen még nem a tervezett csapat játszott

A2008-ban alakult III.
kerületi TUE lány

csapat évrõl évre fejlõdik.
Pintér Patrik aranylábú

hölgykoszorúja a BLSZ
háromnegyed pályás baj-
nokságban szerepel, a sok-
kal régebben játszó ellenfe-

lekkel szemben jelentõs a
lemaradása. A lányok lel-
kes hozzáállása, labdarúgó
szeretete egyelõre a 10.

helyhez volt
elég. Idény-
zárásként vi-
szont nagy
sikerélményt
jelentett a
münchen i
SV Schwarz-
weiss elleni
barátságos
mérkõzés,
melyet 9:3-ra
megnyertek.

Kép 
és szöveg: 

L. A.

Német csapat ellen gyõztek a TUE lányok
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Ötvenkilenc versenyzõ al-
kotja majd a magyar csa-
patot a hazai rendezésû,
augusztus 4-tõl 15-ig tartó
úszó Európa-bajnokságon
- jelentette be az úszóvá-
logatott szövetségi kapi-
tánya, Kiss László. A
2010-es úszó, mûugró,
mûúszó és hosszútávúszó
Eb-n idén a versenyzõk két
helyszínen rangadóznak: a
budapesti Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszodában
és Balatonfüreden. 

A rajt elõtt öt nappal
tartotta utolsó saj-

tótájékoztatóját az úszó
Európa-bajnokság szer-
vezõ-bizottsága - még-
pedig ott, ahol az ese-
mény elsõ aranyérmét
fogják átadni: Balaton-
füreden (a program sze-
rint a hosszútávúszóknál
áll majd dobogóra 2010
elsõ kontinensbajnoka).
Augusztus 4-én kezdõd-
tek a szinkronúszók és a

hosszútávúszók verse-
nyei, míg az úszás - il-
letve a mûugrás - au-
gusztus 9-én rajtolt. A
hosszútávúszók számait
Balatonfürednél tartják.
A magyar válogatott a
lehetõségekhez mérten
próbálta kihasználni a
hazai pálya elõnyeit, így
minden számban - kivé-
ve a 800 és 1500 méte-
res gyorsúszást - négy
versenyzõt indít majd az
elõfutamokban. 

Válogatottunkat ösz-
szesen ötvenkilenc ver-
senyzõ alkotja az idei
versenyen: 28 férfi és
31 nõi induló, akik kö-
zött lesz óbudai úszónk

is. A csapatban tizen-
négy vidéki egyesület
képviselõje kapott he-
lyet, de még mindig a
nagy veterán egyesüle-
tek titánjai állnak az
élen: tizenhat kerettag-
gal ugrik majd a Jövõ
SC Veolia, valamint ki-
lenc versenyzõt indít a
Kõbánya SC. 

Gyárfás Tamás, a Ma-
gyar Úszószövetség és a
kontinensviadal szerve-
zõ-bizottságának elnöke
reményei szerint a ma-
gyar versenyzõk sikerei-

tõl lesz hangos az ese-
mény, és reménykedik
abban, hogy esõmentes
és flottul lebonyolítható
Eb lesz az idei. 

A nõk és férfiak közül
egyaránt számíthatunk
sok érem várományosra,
elég erõs lesz a mezõny,
de a magyar felhozatal
se „pite”. Rajthoz állnak
ez évben is a Gyurta fi-
vérek: Gyurta Dániel
100 és 200 méter mell-
úszásban, míg öccse,
Gergõ (Gege) 800 és
1000 méter gyorson és

400 méter vegyesen ug-
rik, Cseh Lászlóval, Kis
Gergõvel és Verrasztó
Dáviddal. 

A Gyurta tesók a már
tõlük megszokott nyu-
galommal és hidegvér-
rel, valamint a kellõ fel-
készültséggel várják az
Európa-bajnokságot.
Dani nagyon jó formá-
ban van - mint a tavalyi
vb-n -, szeretné nagyon
meghúzni az Eb szerep-
lését és a legjobb lenni a
számaiban. Gege, pedig
Kis Gergõ országos csú-
csát szeretné célba ven-
ni 1500 méteren. 

Szintén nagy remé-
nyekkel ugrik a meden-
cébe Pecz Réka, óbudai
úszónk, aki már a 2008-
as pekingi olimpián is
„megmártózott” a me-
dencében, most pedig
100 méter mellen debü-
tálhat a hazai közönség
elõtt. 

Mezei Péter

XXX. LEN Úszó, Mûugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi Európa-bajnokság

Óbudai versenyzõk a rajtnál
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Polgármesteri fogadóóra
Bús Balázs polgármes-
ter és országgyûlési kép-
viselõ elõzetes bejelent-
kezés alapján tartja foga-
dóóráját. További infor-
mációért hívja a polgár-
mesteri titkárságot 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) al-
polgármester elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja
fogadóóráját (tel.: 437-
8688) a polgármesteri hi-
vatalban (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 bejelentke-
zés a 437-8583-as tele-
fonszámon.) 
• 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.)
Fogadóóra-változás
Menczer Erzsébet önkor-
mányzati és országgyûlési
képviselõ fogadóórája
megváltozott. Tisztelettel
kérjük a kedves polgáro-
kat, hogy a Fidesz 03.
valasztókerületi irodáján
(367-8791) egyeztesse-
nek idõpontot, mivel a par-
lamenti munka miatt a szo-
kásos, minden hónap elsõ
hétfõi fogadóóra az Árpád
Gimnáziumban a jövõben
nem tartható meg.
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 foga-
dóóráját 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.) augusztusban nem lesz
ingyenes jogi tanácsadás. Az ügyvéd legközelebb szeptember elsõ szerdáján tart tanácsadást. Meg-
értésüket 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 zenészek elõször jól elhúz-
ták a nótáját, majd kiültet-
ték Tarlós Istvánt egy asztal-
hoz, ahol újabb „megpróbál-
tatások” vártak rá. A Fideli-
tas „Fõzd Jobbra” elnevezé-
sû fõzõversenyének zsûri-
tagjaként kellett értékelnie
a döntõbe jutott öt fõételt,
amelyet lelkes amatõr fiata-
lok készítettek el. 

AFidesz-KDNP fõ-
polgármester-jelölt-

je már attól is irtózik, ha
emberek elõtt kell ennie,
ráadásul szigorúan diétá-
zik is. A pulykahúst sem
szereti, amibõl két külön-
bözõ ételt is felszolgáltak
neki, és az édes-sós ösz-
szeállításért sincs túlsá-
gosan oda. De mindezek
ellenére elégedetten, és
teli gyomorral távozott a
Petneházy Lovasklubban
tartott versenyrõl.

- Borzasztóan zavart,
hogy míg elém fino-
mabbnál finomabb fala-
tok kerültek, addig az
éhes kollégáim tekintete
folyamatosan rám szege-

zõdött. Mindent hõsiesen
végigkóstoltam, még a
currys  pulykát is, pedig
ettõl a fûszertõl kifejezet-
ten viszolygok. Amikor
évekkel ezelõtt Indiában
jártam, mindenhol ennek
a fûszernek az illatát

éreztem, azóta nem bí-
rom megenni. Végül a
halételre tettem le a vok-
somat, pedig nem is va-
gyok halas, de a fogasfilé
kárpáti módra valóban
ízlett. De tíz pontot sen-
kinek sem adtam, mert

sem a nõk, sem az étel
között nem szívesen vok-
solok a maximális pont-
számmal. Egy százalékot
mindig fenn kell tartani,
soha sem lehet tudni, mi
jön még - nevetett jólla-
kottan Tarlós.

„Fõzd Jobbra” fõzõverseny

Tarlós ételtesztje

A megújult Óbudai Mú-
zeum új, állandó kiállítá-
sa interaktív elemekkel
gazdagított tárlat, mely
Óbuda történetének há-
rom jelentõs korszakát,
három egymástól mar-
kánsan elkülöníthetõ ar-
cát, a középkori királyi,
királynéi székhelyet; a
Zichy korszaktól a sza-
nálásig tartó idõszakot; a
városrész mai arcát, a
panelvilágot eleveníti
meg. (Nyitva tartás:
keddtõl vasárnapig 10-
tõl 18 óráig, hétfõn zár-
va. Cím: Fõ tér 1.)

„Óbuda - Egy város
három arca”

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Új kedvencre leltem Óbudán! Ki-
vételesen nem egy lepukkant kis-
kocsma a szerelem tárgya, ha-
nem Óbuda új élelmezésellátója,
a Magic Burger büfé a Szentend-
rei úti Profi közért elõtt.

Egyik este munka után gondoltam,
megiszom 1-2 sört kollégámmal,

T-Csabival, így a Profi felé vettük az
irányt, hogy megvegyük a kellékeket
az esti lazításhoz. Akkor figyeltem fel
egy újdonsült lakókocsira a közért
elõtt a Szentendrei út felé esõ oldalon.
Mivel nyár van, valahogy sejtettem,
hogy nem a karácsonyfaárusok tele-
pedtek le idõ elõtt a féltetõ alatt. 

Sörünket megvéve hazafelé vettük
az irányt, mikor kellemes illat csapta
meg éhenkórász orrunkat: „Hú wazze
sir, ez hambi illat! Eszünk egyet?” Fél
perc múlva már a sorban toporogtunk

és vizslattuk az újdonsült büfé kínála-
tát: 8 fajta hamburger, óriásburger,
gyros pita, melegszendó, toast, hot-
dog, … van itt minden, mint a jó bolt-
ban! Lássuk, mit burkolhatunk! Gyors
választásunk az óriáshamburgerre
esett a kínálatból. Fel voltunk készül-
ve, hogy megint egy szottyadt szezá-
mos zsemlébe jól elrejtett tecsós mire-
lit „pipiropogósba” futunk bele a köte-
lezõ csalamádéhegyek társaságában,
mint ahogy megszokhattuk a hasonló
lakókocsis helyeken, de nem ez tör-
tént. A szottyadt zsemle helyett cipó
méretû „fényestetejû” óriás puffancs,
a „pipivagdalt” helyett házi készítésû
20 dekás marhahúspogácsa került elõ
a hûtõbõl, majd landolt a sütõlapon!
Nofene! Valaki még ismeri a klasszik
hamburgerkészítés mûvészetét? Utol-
jára a Móriczon ettem hasonlót egy át-
bulizott KEK gólyabál után vagy 10
évvel ezelõtt. Miközben a gigantikus
méretû húspogik sercegtek a platnin,
beszélgetésbe elegytünk a lakókocsi-
ban tüsténkedõ szimpatikus fiatal pár-
ral. Kiderült, hogy az elõzõ nap kezd-
ték el a „junk food” bizniszt. Ahambi-

gyártás közben elmesélték, hogy õk
maguk nagy gyorsétterem fan-ek vol-
tak világéletükben, így gondolták, be-
lecsapnak életük nagy álmába, a
gyorskajagyárba: 

- Nálunk a minõség lesz a fontos,
nem az ár. Sok helyre jártunk hambit
kajálni, de egyre gyengébb minõsé-
gekbe szaladtunk bele. Ekkor döntöt-
tem el párommal, hogy megcsináljuk
a tuti hamburgerest. Vettünk egy lakó-
kocsit, és a hambi mellett gyrost, me-
legszendvicset és hot dogot is készí-
tünk - meséli Peti nagy lelkesedéssel a
vállalkozásuk elsõ napjait. - Aszóróla-
punkon is hirdetjük, hogy valódi hús-
ból sütünk, aki jön, megtapasztalhatja.
Szeretnénk a vendégek kedvére tenni,
ezért a bloggerek kérésére tabascot is
beszereztünk. Elõször úgy gondoltuk,
kóla helyett jobb lesz a málna- vagy a
bodzaszörp, de közkívánatra már kó-

lánk is van. Mi maradunk a friss, ada-
lékanyag-mentes alapanyagoknál, a
saját recepteknél, a friss pékárunál, a
mélyhûtõt pedig csak a sült krumpli,
camambert, és hagymakarika fa-
gyasztva tartására használjuk.

Szemlátomást lelkesen és nagy
odafigyeléssel teszik a dolgukat. Míg
a büfé hölgytagja, Lilla a gyroshúst
pörgette, Peti a hamburgerhúsokat
vette kezelésbe. Lassan elkészült a 20
dekás húsból és rásütött sajtból ké-
szült óriáshambink, amit az unalmas
csalamádé helyett platnin sütött lila-
hagyma, friss pari és ubi dob fel. Aci-
pó kap egy gyors platnis pirítást,
majd a kötelezõ ketchup-mustár-
majonéz locsolás után boldogan fal-
juk a közel félkilós óriást. Bevallom,
hát küzdök vele rendesen! Akkora a
burger, hogy eszembe jutott a vicces
Whopper-reklám. Nem lenne rossz
egy kivehetõ elsõ fogsor az elfo-
gyasztáshoz…

(A Magic Burger a Szentendrei
úti Profi közért elõtt áll, a Bogdá-
ni úttól pár száz méterre.)

obudakocsma.blog.hu

Magic Burger

Letesztelve, megszeretve
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