
Az október 3-ai önkormányzati képviselõ-
választáson a III. kerület 16 egyéni vá-
lasztókerületében döntöttek a polgárok.

Az önkormányzat október 22-én és no-
vember 4-én tart megemlékezést az
1956-os forradalom és szabadságharcról.

A városrészben élõ idõs embereknek idén is
mûvészeti fesztivált rendez az Óbudai Gon-
dozási Központ. Nevezni október 15-ig lehet.21

Idõsek mûvészeti fesztiválja
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Tarlós Istvánt 
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fõpolgármesterévé

Bús Balázs
ismét a III. kerület

polgármestere

Idõsbarát Önkormányzat Díjat kapott a kerület
LLaappzzáárrttaakkoorr éérrkkeezzeetttt:: Átadták az
Idõsbarát Önkormányzat Díjakat
szeptember 30-án a Parlamentben. A
hetedik alkalommal kiosztott díjat
hat önkormányzat, köztük a III. kerü-
let nyerte el.

A z Idõsbarát Önkormány-
zat Díj azon önkormány-

zatok munkáját hivatott elis-
merni, melyek kulcsszerepet
játszanak abban, hogy az alap-
ellátáson túl javítsák a nyugdí-
jasok életminõségét azzal,
hogy bevonják õket a helyi
közéletbe - mondta Réthelyi
Miklós, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium vezetõje. 

Kontrát Károly, a belügyi
tárca államtitkára arról beszélt,
hogy az önkormányzati gon-
doskodás új irányt vett az idõ-
sek tekintetében. Ma az önkor-
mányzatok döntõ többsége jól
érzékeli az idõsekrõl való gon-
doskodás kiemelt feladatait.

- A jövõben is nagy figyelmet
fordít Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a kerületben élõ idõ-
sekre - mondta Bús Balázs polgár-
mester. Úgy fogalmazott, régóta
nagyon jó munkát végeznek a ke-

rületben az idõsellátásban dolgo-
zók, valamint a civil és egyházi
szervezetek, ennek elismerése az
Idõsbarát Önkormányzat Díj.

Bús Balázs hangsúlyozta: a III.
kerületi Önkormányzat mindig is
kiemelt figyelmet fordított az idõ-
sekre, és mind a hivatalban, mind
a szociális bizottságban kiváló
szakemberek dolgoznak.

Akkor öregszik meg valaki,
ha elveszíti az aktivitását, az

önkormányzat éppen ezért
igyekszik minél több lehetõsé-
get biztosítani a városrész lakó-
inak ahhoz, hogy idõskorukban
is aktívan tudjanak élni.

A III. kerületben 124 ezren
élnek, közülük 31 ezren elmúl-
tak hatvanévesek; rájuk  épp-
úgy szükség van, mint a fiata-
labbakra - jelentette ki Bús Ba-
lázs. Megjegyezte: az egyik
legsikeresebb, idõseknek szóló
programjuk egy kültéri fitness-
park megépítése volt.

- Ilyesmibõl sokkal több kellene
a kerületbe, hiszen míg az idõseb-
bek nem iratkoznak be edzõte-
rembe, a parkba örömmel lemen-
nek. Az ott töltött idõ pedig hozzá-
járulhat egészségük megõrzésé-
hez - mondta a polgármester.

A kerületben tervezik a nyugdí-
jasházak környezetbarátabbá, ez-
zel költséghatékonyabbá tételét,
valamint az akadálymentesítést is.

Kedvezményes burgonyavásár 
Október 14-én és 15-én 7-tõl 17 óráig rendezi Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata kilenc helyszínen a hagyományos, kedvez-
ményes burgonyavásárlási akciót.

FELHÍVÁS A 2. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma ok-
tóber 20-án, szerdán jelenik
meg! Újságunk korábbi szá-
mai a www.obuda.hu honla-
pon is olvashatók.

Müller Istvánné, az Óbudai Gondozási Központ intézményvezetõje, a III.
kerületi Idõsügyi Tanács alelnöke, Bús Balázs polgármester, Kelemen
Viktória, a szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke és dr. Gallóné
Nagy Judit, a szociális szolgáltató fõosztály vezetõje a díjátadón
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Önkormányzat

Tisztelt Kerületi Lakosok !

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata -
pártoktól független - kedvezményes bur-
gonyavásárlási akciót rendez. 

Vásárlásra jogosultak: 1. a kerületben ál-
landó bejelentett lakcímmel rendelkezõ,
havi 95.000 forint alatti nyugdíjban
részesülõ nyugdíjasok;
2. az önkormányzat által megállapított 
• rendszeres szociális ellátásban (rendszeres
szociális segélyben; idõskorúak járadéká-
ban; ápolási díjban) részesülõ személyek;
• rendelkezésre állási támogatásban része-
sülõ, illetõleg a közfoglalkoztatásban
résztvevõ személyek, valamint a
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre, illetõleg kiegészítõ gyermekvédel-
mi támogatásra jogosult családok (csalá-
donként 1 zsák).

A vásárolható mennyiség: 1 zsák (18
kg/fõ), melynek vételára 300 forint.
A jogosultság igazolása: az akcióban való
részvételi jogosultságot  

• a nyugdíjasok a szeptemberi nyugdíjszel-
vény, vagy banki átutalás esetén átutalási
bizonylat + a személyi igazolvány és a lak-
címet igazoló okirat bemutatásával;
• a rendszeres szociális ellátásban és ren-
delkezésre állási támogatásban részesülõk
a szeptember havi postai utalás szelvénye
vagy banki átutalási bizonylat (a közfoglal-
koztatásban részt vevõk a munkaszerzõ-
dés) és személyi igazolvány bemutatásával;
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre, illetõleg kiegészítõ gyermekvé-
delmi támogatásra jogosult családok a jo-
gosultságot megállapító határozat bemuta-
tásával igazolhatják. 
Az átvételt aláírással kell igazolni.
Elõre elkészített listákat az osztás helyszí-
nein nem fogadnak el! 

Az akció idõpontja: 2010. október 14. és
15. (csütörtök-péntek), naponta 7-tõl 17
óráig, illetõleg ameddig a készlet tart.

Az akció helyszínei 
• Csobánka téri szakorvosi rendelõintézet és
a Veres Péter Gimnázium közötti parkoló.

• Óbudai Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat (Kelta utca 5.)
• Csillaghegyi Kulturális Központ (Mátyás
király út 13-15.)
• Római tér.
• Pethe Ferenc tér mellett, a Kaszásdûlõ ut-
ca 5-11. számú ház nyugati oldalán lévõ
parkoló.
• Krúdy Gyula Általános Iskola (Gyógy-
szergyár utca 28.)
• Raktár utca-Vihar utca közötti parkoló.
• Kiskorona utca 3. számú ház melletti par-
koló.
• az Árpád Gimnázium udvara (Szõlõ utca
2.). 
Minden helyszínhez utcajegyzékben meg-
határozott körzetek tartoznak, melyek a
helyszínen megtekinthetõk.

A jogosultak csak a lakcímük szerinti
körzetben vásárolhatnak burgonyát.

A burgonyaosztás helyszíneinek területét
kérjük a gépkocsik által szabadon hagyni.

Bús Balázs 
polgármester

Október 14-én és 15-én kilenc helyszínen

Kedvezményes burgonyavásár

Új óvodát avatott szep-
tember 24-én az önkor-
mányzat Békásmegyeren.
Az eddig kihasználatlan
épület 100 új férõhellyel
gazdagította a helyi kis-
gyermekes családokat. A
kerületben összesen 150
új férõhely létesült.

A Bárczi Géza Álta-
lános Iskola hasz-

nálaton kívüli 8 tanter-
mes épületének átalakí-
tása, illetve egy új, hoz-
zá kapcsolódó könnyû-
szerkezetes tornaterem
által rendkívül korszerû
intézmény létesült Bé-
kásmegyeren. Az au-
gusztusban elkészült új
szárny óvodai funkciót
kapott és tagóvodájává
válhatott a Bárczi óvo-
dának. Az intézmény ve-
zetõje megnyitójában je-
lezte, hogy a jövõben az
óvoda új nevet kap: Me-
sevilág Óvoda, Cseppke
Tagóvoda néven folytat-
ja mûködését.

Az átépítés során fi-
gyelembe vették az
esélyegyenlõségi szem-

pontokat is, ezért a ba-
bakocsival vagy kere-
kesszékkel közlekedõk
számára is akadálymen-
tessé vált a közlekedés.
Az épületbõl közvetle-
nül át lehet jutni a hatal-
mas tornacsarnokba,
melyet az óvoda összes
gyermeke, közel 522-en
használhatnak. A kert-
ben az új, legszigorúbb
szabványoknak is meg-
felelõ játszóeszközök
ugyancsak a gyermekek

biztonságos idõtöltését
szolgálják.

Bús Balázs polgármes-
ter köszöntõjében kitért
arra, hogy az utóbbi
években jelentõsen csök-
kent a kerületben a né-
pességfogyás üteme, ami
azt jelenti, hogy az itt
élõk látnak perspektívát
maguk elõtt, a városrészt
pedig élhetõnek tartják.

Arról is beszélt, hogy
a kerületben egy-egy új
óvodai csoporttal bõvült
még az Ágoston Mûvé-
szeti Óvoda, a Vackor
Óvoda Mókus Tagóvo-
dája és az Almáskert
Óvoda Gázgyári telephe-
lye (ahol a Graphisoft is
közremûködött a kialakí-
tásban), így összesen
150 új óvodai férõhely
létesülhetett a kerület-
ben.

Az ünnepséget az in-
tézmény egykori és je-
lenlegi óvodásainak elõ-
adásai színesítették, még
az óvónõk és munka-
társaik is bekapcsolód-
tak énekükkel az prog-
ramba.

Új épület Békásmegyeren, több óvodai férõhely

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Nekik szavaztak bizalmat a polgárok
Az október 3-ai önkormányzati képviselõ-választáson Óbuda-Békásmegyer 16 egyéni választókerületébõl és a kompenzációs listáról (6 fõ) képvi-
selõi mandátumot szereztek a 2010-2014 közötti ciklusban: 

Laczkó Szilvia
(Fidesz-KDNP)

az 1. számú egyéni választó-
kerületben 1455 szavazattal

(49,02%).

Csapó Harold Gábor
(Fidesz-KDNP)

a 2. számú egyéni választó-
kerületben 1272 szavazattal

(46,90%).

Désiné Németh Éva
(Fidesz-KDNP)

a 3. számú egyéni választó-
kerületben 1440 szavazattal

(51,48%).

Szepessy Tamás
(Fidesz-KDNP)

a 4. számú egyéni választó-
kerületben 1660 szavazattal

(51,47%).

Menczer Erzsébet
(Fidesz-KDNP)

az 5. számú egyéni választó-
kerületben 1467 szavazattal

(51,13%).

Horváth László
(Fidesz-KDNP)

a 6. számú egyéni választó-
kerületben 1286 szavazattal

(42,88%).

Danis Zoltánné Havadi
Elza (Fidesz-KDNP)

a 7. számú egyéni választó-
kerületben 1258 szavazattal

(45,56%).

Sáringer Kálmán
(Fidesz-KDNP)

a 8. számú egyéni választó-
kerületben 1559 szavazattal

(54,57%).

Baumann Irén Erzsébet
(Fidesz-KDNP)

a 10. számú egyéni választó-
kerületben 1270 szavazattal

(42,14%).

Török Ferenc
(Fidesz-KDNP)

a 11. számú egyéni választó-
kerületben 1656 szavazattal

(51,60%).

Puskás Péter
(Fidesz-KDNP)

a 12. számú egyéni választó-
kerületben 1309 szavazattal

(49,56%).

Bulla György
(Fidesz-KDNP)

a 9. számú egyéni választó-
kerületben 1379 szavazattal

(50,33%).

Kemény Krisztina
(Fidesz-KDNP)

a 13. számú egyéni választó-
kerületben 1307 szavazattal

(49,58%).

Dr. Pappné Dr. Nagy
Judit (Fidesz-KDNP)

a 15. számú egyéni választó-
kerületben 1197 szavazattal

(48,44%).

Kelemen Viktória
(Fidesz-KDNP)

a 14. számú egyéni választó-
kerületben 1082 szavazattal

(46,74%).

Laukonidesz Lilla
(Fidesz-KDNP)

a 16. számú egyéni választó-
kerületben 1142 szavazattal

(49,85%).

Mihalik Zoltán
(Itt Élünk Egyesület)

kompenzációs listáról.

Szanyó Miklós
(Jobbik Magyarországért

Mozgalom)
kompenzációs listáról.

Béres András
(Lehet Más a Politika)
kompenzációs listáról.

Bihary Gábor
(MSZP)

kompenzációs listáról.

Czeglédy Gergõ
(MSZP)

kompenzációs listáról.

Kiss László
(MSZP)

kompenzációs listáról.

Töredékszavazatok megoszlása és a mandátumok kiosztása
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Önkormányzat – Emlékezés

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata meghívja Önt
az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteleté-
re tartandó, koszorúzással
egybekötött megemléke-
zéseire: 

2010. október 22-én
17 órai kezdettel a
Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templomhoz,
az I. Világháborús hõsi
emlékmûhöz (Lajos ut-
ca 168.)

Program
Beszédet mond: Dr.

Khirer Vilmos pápai pre-
látus, a Szent Péter és
Pál Fõplébánia-tem-
plom plébánosa és Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere.
Koszorúzás, majd 18
órától szentmise.

2010. november 4-én
17 órai kezdettel a Kis-
celli Múzeum fõbejáratá-
hoz (Kiscelli utca 108.)

Program
Beszédet mond: Men-

czer Erzsébet ország-
gyûlési képviselõ és
Wittner Mária ország-
gyûlési képviselõ. Ko-
szorúzás.

Apártok, szervezetek ko-
szorúzási szándékukat szí-
veskedjenek Kiss-Ráduly
Erzsébetnél október 20-ig
jelezni a 437-8691-es tele-
fonszámon, illetve az
rzsoka@obuda.hu e-mail
címen.

Az árvíznek ellenálló mo-
nolit vasbeton technoló-
gia szerint épülõ három
családi ház egyikének
alapkövét tették le Fel-
sõzsolcán szeptember
28-án. A Holcim Hungá-
ria Zrt. és Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
összesen 28 millió forin-
tos támogatást nyújtott a
teljes újjáépítéshez.
Mindezen túl az egyik
ház teljes mûszaki koor-
dinálásának feladatát is
magára vállalta a III. ke-
rület.

Ódor Ferenc, a Borsod
megyei közgyûlés el-
nöke közölte: 8,3 mil-
lió forinttal járult hoz-
zá az építkezéshez a
helyhatóság, a csalá-
dok bútorbeszerzésé-
hez pedig 2-2 millió fo-
rinttal. A monolit vas-
beton technológia nagy
elõnye az idõtállóság
és a természeti kataszt-
rófák elleni nagyobb
biztonságot adó szerke-
zet, ami összhangban
van a támogatók céljá-
val: hosszú távú meg-
oldást találni az árvíz-
károsultak számára. 

Richard Skene, a
Holcim Hungária ma-
gyarországi igazgatója
kiemelte: miként azt a
csapatépítõ tréningek

is bizonyítják, csak
összefogva lehet a cé-
lokat elérni, egyedül
nem. Ez megfelel a
Holcim hármas jelsza-
vának: szilárdság, tel-
jesítmény és odaadás. 

Bús Balázs, a III. ke-
rület polgármestere el-
mondta, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
ta évrõl évre testközel-
bõl tapasztalhatja meg
az árvíz veszélyeit, hát-
rányait, a vele járó fá-
radságos, néha kilátás-
talannak tûnõ munkát.
Emiatt támogatta a ke-
rület az árvízkárosult
családok megsegítésére
irányuló programokat
és vállalta, hogy saját
forrásból családi házat
épít újjá. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkor-
mányzata a támogatást
a civil szféra bevonásá-
val teszi. A helyi veze-
tés próbál részt venni
minden olyan kezde-
ményezésben, mely
összetartásra sarkallja
a kerületben élõ embe-
reket, az ott mûködõ
vállalkozásokat.

Az alapkõletételen
jelen volt a rendkívüli
összefogásban részt ve-
võ valamennyi fél, és
az épülõ egyik ház tu-
lajdonosa, a Dudás csa-
lád is.

Megemlékezések 1956-ról Összefogás a felsõzsolcai 
árvízkárosultakért

A z ingyenes egész-
ségügyi szûrések,

fittségi felmérések mel-
lett az Alma együttes és
a Budapest Bár koncert-

je szórakoztatta a kö-
zönséget, de volt reggeli
torna Katus Attilával,
bábszínházi program,
néptáncmûsor, harcmû-

vészeti, salsa, aerobic
bemutató is. Este elol-
tották az olimpiai lán-
got. Az eseményen Óbu-
da-Békásmegyer pol-
gármestere adta át azo-
kat a nyereményeket,
melyeket az olimpián
résztvevõk között sor-
soltak ki. 

Eloltották az Egészségolimpia lángját
Véget ért Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a
Szent Margit Rendelõintézet közös kezdeményezése, az
Óbudai Egészségolimpia. A zárórendezvényt az Árpád
Gimnáziumban tartották szeptember 26-án. 

Elhunyt a szerb könyv és
kultúra fáradhatatlan har-
cosa, a kerületi Szerb Ki-
sebbségi Önkormányzat
alelnöke, Novacsek-Voj-
nics Kornél.

V annak emberek,
akik sohasem áll-

nak a figyelem központ-
jában, értékes, mindenki
javát szolgáló munkáju-
kat a háttérben végzik.
Ezek közé tartozott a
nemrégen elhunyt No-
vacsek-Vojnics Kornél,
sokak Kornél bácsija,
aki a könyvtárba látoga-
tónak mindig tudott se-
gítségére lenni tanács-
csal, a megfelelõ köny-

v(ek) kiválasztásában. 
Novacsek-Vojn ics

Kornél 1934-ben szüle-
tett Újvidéken, 1941-
ben költözött Budapest-
re. Itt végezte általános
és középiskolai tanul-
mányait, majd közgaz-
dasági és gépipari tech-
nikusi, szakkönyvtárosi
képzettséget  szerzett. 

Egyik nagyüzemünk
szakkönyvtárának veze-
tõje lett 1963-ban, majd
a Pest-Megyei Könyv-
tárban dolgozott. Mint a
Magyar Könyvtárosok
Szövetségének tagja
alapítója volt az elõbb
említett könyvtár törté-
neti gyûjteményének.

Éveken át segítette a
Budapesti Délszláv
Klub kulturális munká-
ját. 1996-ban bízták
meg a Szerb Demokrati-
kus Szövetség könyvtá-
rának kialakításával, ve-
zetésével. Munkája nyo-
mán jött létre a legna-
gyobb szerb nyelvû ma-
gyarországi könyvgyûj-
temény. Amikor a
könyvtár az alakuló Or-
szágos Szerb Önkor-
mányzat kezelésébe ke-
rült, továbbra is Kornél
bácsi gondjára lett bíz-
va. Munkáját mint
könyvtárvezetõ nyugdí-
jazása után is folytatta.
Emellett továbbra is ak-

tív tagja maradt a Ma-
gyar Könyvtárosok Szö-
vetségének. A szervezet
2009-ben Debrecenben
tartott ülésén kitüntetést
vehetett át sokéves, a
szerb nyelvû és az egye-
temes könyvtárügy terü-
letén végzett kiemelke-
dõ tevékenységéért.    

Alapító tagja 1998-
ban a kerületi Szerb Ki-
sebbségi Önkormány-
zatnak, melynek halálá-
ig alelnöke. A szerb ren-
dezvényeken, kiállításo-
kon sokan láthatták, ol-
vashatták a szerb-ma-
gyar kulturális és tudo-
mányos kapcsolatok té-
makörében megjelenõ

kiadványt, melynek
egyik szerkesztõje volt. 

Novacsek-Vojn ics
Kornélt gyászolja a Bu-
dapesti Szerb Ortodox
Egyházközség, melynek
gondnokaként tevékeny-
kedett. Neve ott olvasha-
tó a templomkert emlék-
tábláján azok sorában,
akik sokat tettek a hitélet
megerõsítéséért.

Novacsek-Vojnics Kor-
nél halála nagy vesztesé-
ge a kerületi, de az orszá-
gos szerb közösségnek is.
Emlékét megõrizzük. 
Dr. Lásztity Radomir, 

a III. kerületi Szerb
Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke

Emlékezés Novacsek-Vojnics Kornélra
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ZEBRAPROGRAM. A gyalogosok és a kerékpárosok biz-
tonságosabb közlekedéséért a forgalmas utak mentén
lévõ iskolák közelében feltûnõ színûre festettette az ön-
kormányzat a zebrákat. Piros-fehér színük miatt sokkal
messzebbrõl észrevehetik az autósok az átkelõt. Kísér-
leti jelleggel, több gyalogátkelõnél LED lámpával megvi-
lágított zebrát is átadott az önkormányzat, így például a
Heltai Jenõ térnél

Levelezõlista civil szervezeteknek. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levele-
zõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek számára.Az önkormányzat ál-
tal végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati
lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos információkról.Ha igénylik
az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni Zsuppánné Tófejy Éva ifjú-
sági, civil és esélyegyenlõségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen!

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztériummal együtt-
mûködve a 2011. évre kiírja
a Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot.

Az „A” típusú pályá-
zatra azok az önkor-

mányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási
hallgatók jelentkezhet-
nek, akik a képzésre vo-
natkozó keretidõn belül,
teljes idejû (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredmé-
nyezõ alapképzésben,
mesterfokozatot és szak-

képzettséget eredményezõ
mesterképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmá-
nyaikat.

A„B” típusú pályázatra
azok az önkormányzat
területén állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, hát-
rányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek,
akik: a 2010/2011-es tan-
évben utolsó éves, érett-
ségi elõtt álló középisko-
lások; vagy felsõfokú dip-
lomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert
érettségizettek; és a
2011/2012-es tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási

intézmény keretében tel-
jes idejû (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredmé-
nyezõ alapképzésben,
egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsõfokú
szakképzésben kívánnak
részt venni. 

Pályázati idõszak: 2010.
október 1. - 2010. októ-
ber 29.

További információ a
pályázati csomagban. Pá-
lyázati csomag letölthetõ:
www.obuda.hu

Személyesen átvehetõ
az önkormányzat ügyfél-
szolgálati irodájában (Har-
rer Pál utca 2.). További
információ a 437-8650-es
telefonszámon kérhetõ. 

Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az Elsõ Duna-gõzhajózási
Társaság épületének falán,
a Hajógyári-szigeten Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
ta és az Óbudai Széchenyi
Kör kezdeményezésére szep-
tember 21-én felavatták gróf
Széchenyi István dombormû-
ves emléktábláját, halálá-
nak 150. évfordulója alkal-
mából. 

Ünnepi beszédében
Bús Balázs polgár-

mester úgy fogalmazott,
Széchenyi István ambíciói
és kitartása révén a re-
formkorban már a polgári
lét elõfutára volt. Megva-
lósult elképzelései miatt,
elsõsorban a Lánchíd és a
dunai hajózás támogatásá-
val, de az evezõs sport
meghonosításával is, vá-
rosegyesítõként tekinthe-
tünk rá, noha õ maga nem
érhette meg Pest, Buda és
Óbuda de jure egyesítését.

Az emléktáblának he-
lyet adó Hajógyári-sziget-
rõl szólva azt mondta: - Az

e helyütt egészen 2000-ig
mûködõ hajógyár, a kor
átlagos mûszaki színvona-
lát nem egyszer messze
túlszárnyaló személyszállí-
tó hajó, teherhajó, uszály,
úszódaru, vagy épp jégtö-
rõhajó gyártás fellegvára
volt. Az egykori ipari léte-
sítmény Széchenyi István
tenni akarásának óbudai
szimbóluma is lehetne.

A mostani állapotra
utalva kijelentette, Széc-
henyi hitt abban, hogy a
nemzeti kaszinó létrehozá-
sával értéket teremt, de
„itt, a Hajógyári-szigeten
állva biztosan állíthatjuk,
hogy nem a jelen tervezõ-
asztalán lévõ kaszinóvá-
rosról álmodott.” Hozzá-
tette, a körülmények ren-
geteget változtak az elmúlt
másfélszáz évben, Ma-
gyarország az elmúlt 20
évben kitermelte saját gaz-
dasági elitjét. A nagy kér-
dés most az, hogy azok,
akik megragadták a rend-
szerváltozás kínálta lehe-

tõségeket, vajon képesek-
e a Széchenyi által felmu-
tatott patrióta szellemet is
magukévá tenni. A közér-
dek és az önérdek között
feszülõ ellentétet fel tud-
ják-e oldani.

Az Óbudai Széchenyi
Kör tiszteletbeli elnöke,
Óbuda-Békásmegyer ko-
rábbi polgármestere, az-

óta megválasztott fõpol-
gármester, Tarlós István
méltató beszédében kitért
a gróf magyar királyság
iránti elkötelezettségére,
kiemelve a gróf tizenhét
éves katonai pályafutását,
európai utazásai során
szerzett tapasztalatait és
az ezekbõl táplálkozó ma-
gyar innovációt: a se-

lyemhernyó tenyésztést, a
kaszinót, a lóversenyt és a
folyók szabályozását,
mint a XIX. századi Ma-
gyarország felzárkózásá-
nak sarokpontjait.

A beszédeket követõen
leleplezték az egykori Du-
nai Gõzhajózási Társaság
székházának falán elhe-
lyezett emléktáblát.

AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE DÍJ. A III. Civil és Nemzetiségi Napon, október 2-án adta át elsõ al-
kalommal Bús Balázs polgármester az Év Civil Szervezete Díjat az Óbudai Kulturális Központ-
ban. A képviselõ-testület idén a „Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasz-
nú Egyesületnek adományozta az elismerést, melyet Tauner Tibor elnök vett át

Széchenyi emléktábla
a Hajógyári-szigeten
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Beruházás – Közlekedés

Az acélos munkák után a pá-
lyaszerkezet építése és szé-
lesítése olyan fázisba került
a Margit hídon, hogy elindul-
hat a mûemléki rekonstruk-
ció. A hídpillérek tisztításá-
val kezdõdött a munka, a ter-
vek szerint a forgalom idén
év végén (a korábbi tervek-
hez képest fél évvel késõbb)
elindulhat, a teljes munkával
azonban 2011 júniusában vé-
geznek.

W ild László építész
szeptember 16-án

egy sajtótájékoztatón el-
mondta, a híd 1935-ös fel-
újításakor volt a legszebb,
ezt az állapotot szeretnék
visszaállítani. Sajnos a híd
dokumentációi a háború
alatt megsemmisültek, sok

kutatómunka és szerencse
kellett ahhoz, hogy az ele-
mek többségérõl ki tudják
deríteni az eredeti formá-
ját. Ahidat az északi és dé-
li oldalán is kiszélesítik, le-
cserélik a kõburkolatokat,
visszakerülnek a régi kan-
deláberek és egyéb tartó
elemek. A villamos felsõ
vezetékét egy kétágú, a két
pálya között elhelyezett
tartóra fogatják fel, a jelzõ-
lámpa- és táblatartók is dí-
szesek lesznek, az északi
hídfélen pedig az úttest és
a kerékpársáv között korlá-
tot helyeznek el - mondta
az építész.

Ludányi Gábor restau-
rátor elmondása szerint
levéltárakban, fotóarchí-
vumokban kutattak a híd
után, ezekbõl tudták meg,
hogy a híd egyes elemei
az 1900-as évek elején
hogyan nézhettek ki.

A tervezésnél a híd kö-
zéppillére volt a legprob-
lémásabb, mivel semmi-
lyen fotó nem maradt ró-
la, rajzokat, festményeket
kellett elemezniük. Nem-
csak a kinézetet kell
azonban rekonstruálni,
hanem azokat a technoló-
giákat is, amelyekkel eze-
ket az elemeket akkori-
ban készítették.

A következõ hónapok-
ban ezerháromszáz köb-
méter speciális mészkö-
vet építenek be a híd lá-
baiba, ez háromszorosa a
Parlament restaurálásá-
hoz használt mennyiség-
nek. Visszakerülnek a ré-
gi díszes címerek, az ere-
deti, párizsi mintára ön-
tött lámpaoszlopok, a kö-
zéppilléren pedig ismét
lesz történelmi címer és
kõpárnára helyezett koro-
na. A kandeláberek, villa-
mos felsõvezetékék tartó
oszlopainak és a híd ere-
deti, díszes korlátainak a
gyártása már zajlik, az
aluljárókban a kisföl-
dalattihoz hasonlóan
Zsolnay-csempéken lesz-
nek a feliratok.

Jelentõs csúszás a beruházásnál

Újra a régi lesz a Margit híd

Új óbudai irodájában várja
október 5-tõl a védett és
össztömeg-korlátozott
övezetekbe szóló behajtá-
si hozzájárulásokat kivál-
tó ügyfeleit a Parking
Kft., a Fõvárosi Önkor-
mányzat szakcége. A köz-
beszerzéssel kiválasztott
Lajos utca 48-66. szám
alatt található Buda
Square Irodaház könnyen
megközelíthetõ, akadály-
mentesített, kulturált kö-
rülményeket biztosít. 

Abehajtási hozzájáru-
lások kiadásán túl a

parkolás üzemeltetési fel-
adatoknak köszönhetõen
2011. január 1-tõl tovább
bõvül a Parking Kft. tevé-
kenységi köre, ezzel
együtt természetesen nõ-

nek ügyfélszolgálati fel-
adatai. A jelenlegi, a fu-
varozóknak egyébként is
nehezen elérhetõ pesti
belvárosi ügyfélszolgálati
iroda az alapterülete mi-
att nem felelne meg ma-
radéktalanul az ügyfélkör
elvárásainak, így elkerül-
hetetlenné vált a költözés.
A helyszín kiválasztásá-
nál a legkedvezõbb bérle-
ti díj mellett elsõdleges
szempont volt az ügyfe-
lek kényelmének biztosí-
tása, az iroda könnyû
megközelíthetõsége kö-
zösségi közlekedéssel,
valamint az akadálymen-
tesítés. Több pénztár,
több ügyfélszolgálat áll
rendelkezésre. A Parking
Kft. közbeszerzési eljárá-
son választotta ki az iro-

dát a minél kedvezõbb ár
érdekében, így sikerült
jóval a - jelenleg igen ala-
csony - piaci átlagár alatt,
7,53 euró/négyzetméter
áron kibérelni a helyisé-
geket.

Könnyebb 
megközelíthetõség 

Az új ügyfélszolgálati
iroda minden kívána-
lomnak megfelel, több
buszjárat áll meg az épü-
let bejáratánál, kétféle
kötöttpályás közlekedési
megoldással is elérhetõ.
Ezen kívül az Árpád híd,
Szentendrei út, Vörös-
vári út tranzitutakhoz is
közel esik, megkönnyít-
ve a fuvarozók eljutását.
Az irodaház a 29-es, 65-
ös, 86-os, 160-as, 165-

ös, 206-os, 260-as jelzé-
sû buszok, a 17-es villa-
mos és a Szentendrei
HÉV segítségével köze-
líthetõ meg. 

Akik a közösségi he-
lyett mégis az egyéni
közlekedést választják,
azoknak jó hír, hogy a
környéken mindenütt in-
gyenes a közterületi par-
kolás. Az akadálymente-
sítésnek köszönhetõen a
kerekesszékkel és a ba-
bakocsival közlekedõk
is könnyen megközelít-
hetik a helyiséget. 

Egyszerûsített
ügyintézés 

A költözéssel párhu-
zamosan a fuvarozói
igényeknek megfelelõ-
en a Parking Kft. to-

vább egyszerûsíti a be-
hajtási hozzájárulások-
kal kapcsolatos ügyin-
tézést. A Magyar Köz-
úti Fuvarozók Egyesü-
letével (MKFE) kötött
megállapodásban az
MKFE vállalja, hogy
az elkészült hozzájáru-
lásokat elérhetõvé teszi
tagjainak. A fuvarfel-
adatot végzõ gépkocsi
vezetõje egyeztetett
idõpontban átveheti a
behajtási hozzájárulást
a nap 24 órájában az
M0 Autohof Kamion-
parkolóban, munka-
napokon 8.30-tól 16
óráig az MKFE szék-
házában, 7-tõl 21 óráig
a biatorbágyi és a XV.
kerületi Scania szak-
szervizben. 

A Lajos utcába költözött a Parking Kft.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Egészségügy

Szakrendelések
Pszichológiai rende-
lés: a Csobánka téri
rendelõintézetben (I.
em. 41. sz.) hétfõn 8-tól
14 óráig; kedden, szer-
dán, csütörtökön 14-tõl
20 óráig. Bejelentkezés
személyesen vagy tele-
fonon: 454-7529 vagy
454-7500. Rendel: dr.
Agárdiné Malek Zsu-
zsanna klinikai szak-
pszichológus.
Allergológiai rende-
lés: a Csobánka téri
rendelõintézetben csü-
törtökön 14-tõl 20 óráig
gyermekeknek és fel-
nõtteknek. Beutaló
szükséges. Rendel: dr.
Söjtöry Hajnalka aller-
gológus szakorvos
Lymphoedema rende-
lés: a Csobánka téri
rendelõintézetben A be-
tegség fõleg nõket érint.
A kezelést minden eset-
ben szakorvosi kivizs-
gálás elõzi meg. A
Vörösvári úti szakren-
delõben dr. Varsányi
László sebész fõorvos,
a Csobánka téri szak-
rendelõben dr. Újváry
Adrienne reumatológus
végzi. A szakrendelésre
jelentkezés háziorvosi,
illetve más szakorvosi
beutalóval lehetséges.
A kezelések ideje na-
ponta 8-tól 16 óráig. A
kezeléseket végzi:
Meszner Károly és
Benárd Éva gyógytor-
nász. Kivizsgálás utáni
kezelésre jelentkezés
naponta 8-tól 15 óráig a
következõ telefonszá-
mon: 454-7500/116
mellék, 454-7509. Kerü-
leten kívüli betegeket is
várnak.

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Elõzetes: minden hó-
nap utolsó keddjén, 18
órától Bástyai Frigyes
természetgyógyász tart
fórumot a Békásmegye-
ri Közösségi Házban
(BKH). A „Félelmek, fó-
biák, szorongások” cí-
mû elõadásra október
26-án várják az érdek-
lõdõket. (A belépés in-
gyenes. Cím: Csobánka
tér 5.) 

Ismét zsúfolásig telt az Óbu-
dai Kulturális Központ az
Anyatej Világnapja alkalmá-
ból szervezett VI. Óbudai Kis-
gyermekes Családok Egész-
ségnapján szeptember 10-
én. A programot immár ha-
gyományõrzõ módon a kerü-
leti kisgyermekes családok-
nak Óbuda-Békásmegyer Vé-
dõnõi Szolgálata és az ÁNTSZ
III. kerületi Intézete közösen
rendezte.

Avárandósoknak és
kisgyermekes csalá-

doknak szervezett egész-
ségnap minden évben sok
érdeklõdõt vonz, idén is
több mint 300 család láto-
gatott el a rendezvényre
csecsemõjével, illetve zö-
mében 3 éven aluli gyer-
mekével.  A védõnõk az
Óbudán is egyre nagyobb
számú ikres családoknak
külön programot is szer-
veztek, így az 1 hónapos
iker babáktól, az iskolás-
korú ikertestvérekig sok
nagycsaládot is köszönt-
hettek ezen a napon. 

A programot Schadek-
Bíró Éva, Óbuda-Békás-
megyer Védõnõi Szolgála-

tának intézményvezetõje
nyitotta meg. Ezt követõen
Puskás Péter alpolgármes-
ter és dr. Végh Erzsébet, az
ÁNTSZ III. kerületi tiszti
fõorvosa köszöntötte az
édesanyákat, felhívva a fi-
gyelmet az anyatejes táplá-
lás fontosságára, egyben
megköszönve a III. kerüle-
ti védõnõk e téren végzett
áldozatos munkáját. Az
egészségnapon Béres Ale-
xandra fitneszvilágbajnok
édesanyával is találkozhat-
tak a látogatók, aki egy kis-

mama mozgásprogram
népszerûsítése céljából de-
dikált ezen a napon.

Az Anyatejes napon év-
rõl évre ajándékkal jutal-
mazzák azon III. kerületi
édesanyákat, akik a Heim
Pál Kórház Anyatejgyûjtõ
Állomására az év során a
legtöbb nõi tejet adják le,
ezzel is hozzásegítve a ke-
rületi kis súlyú illetve be-
teg gyermekeket az anya-
tejes tápláláshoz. Idén
Bertáné Gráfel Erzsébet,
Ácsné Bodnár Mónika,

Kozma Eszter és Vág-
nerné Prohászka Noémi
édesanyák munkáját kö-
szönték meg ez alkalom-
ból. Figyelemre méltó te-
vékenységük, hiszen a
legtöbb nõi tejet adó édes-
anya 422 liter anyatejet
gyûjtött.

A rendezvényen idén is
helyet kaptak a kisgyer-
mekek gondozását, egész-
séges fejlõdését közép-
pontba állító szakmai ta-
nácsadások és bemutatók,
valamint a család egész-
ség-megõrzését szolgáló
szûrõvizsgálatok is, mely-
ben az Óbudai Egészség-
olimpia volt az együttmû-
ködõ partner. Nagy érdek-
lõdés kísérte a Baba-kony-
hát, a szemészeti szûrést és
a csecsemõ elsõsegély-
nyújtást népszerûsítõ Lég-
hajó-programot, valamint
a hordozókendõ bemuta-
tót is. Az Anyatejes napra
érkezõk minden évben
anyatejes-totóval mérhetik
le tudásukat, a totót kitöltõ
látogatók között a szerve-
zõk a rendezvényen szá-
mos értékes ajándékot sor-
soltak ki. Hagyományõrzõ
módon megtekinthetõk
voltak a kerület babáinak
fotóiból készült tablók is,
melyeket a védõnõk készí-
tenek erre az alkalomra. 

Telt ház az Anyatej Világnapi rendezvényen

Kisgyermekes családok egészségnapja

A Szent Margit Ren-
delõintézetben né-

hány éve vezettük be az
elõjegyzési rendszert,
célul tûzve ki, hogy a
betegek rövid várakozá-
si idõ után kerülhesse-
nek be a rendelésekre. A
fül-orr-gészészeti rende-
lésen részlegesen vezet-
tük ezt be, lehetõséget
adva, hogy az idõpont
nélkül érkezõ betegeket
még a jelentkezés nap-
ján fogadják az orvosok.

Sajnálatos módon, ez
az igen nagy betegforga-
lom miatt gyakran félre-
értésekhez, elégedetlen-

séghez vezetett, gyakori
volt az írásbeli, szóbeli
panasz. A zsúfoltság -
gyakran 20-30 várakozó
beteg - 2-4 órás várako-
zási idõt eredményezett,
mely már akadályozta a
korrekt szakorvosi ellá-
tást is.

Fentiek miatt döntött
úgy a fül-orr-gégészeti
rendelés és a rendelõin-
tézet vezetése, hogy
2010 októberétõl a
Vörösvári úti fül-orr-gé-
gészeti rendelésen is a
betegek ellátása elsõsor-
ban elõjegyzés alapján
történik, természetesen

lehetõséget biztosítva a
valóban akut esetek el-
látására. 

Az elõjegyzés kérés
módja: személyesen a
rendelõintézet betegirá-
nyítójában, vagy telefo-
non a 388-8384-es, illetve
a 388-7760-as számon.

Reméljük, az intézke-
déssel sikerül rendelé-
sünkön megszüntetni a
gyakori zsúfoltságot, és
a betegeket nyugodtabb
körülmények között,
magas színvonalú szak-
ellátásban részesíteni.

Szent Margit 
Rendelõintézet

Elõjegyzés októbertõl a Vörösvári úti
fül-orr-gégészeti rendelésre

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A 2009-2010-es tanévben
az önkormányzat anyagi
támogatásával egy prog-
ramot indítottak el, azzal
a céllal, hogy a kerületi
iskolákban tanuló diákok
nagy része általános isko-
lai, illetve középiskolai
tanulmányaik befejeztével
megbízható, piacképes
számítógépes felhasználói
ismeretekkel, illetve az
ezt igazoló nemzetközi
ECDL Start bizonyítvány-
nyal rendelkezzenek. 

Ingyenes 
vizsgakártya
Ez a dokumentum azt

igazolja, hogy a tanuló a
számí tógép-keze lés
alapjaival, a szövegszer-
kesztés és bemutató-ké-
szítés szakszerû módjá-
val, valamint az Inter-
net-használat biztos és
hatékony ismeretével
rendelkezik. Ez segíti a
tanulókat késõbbiekben
a középfokú informatika

érettségi követelmények
sikeres teljesítésében, és
még távolabbra tekint-
ve: talán a munkaerõpi-
acon is jobb pozíciót
foglalhatnak el. Ennek
keretében önkormány-
zati forrásból finanszí-
rozva a vizsgázók in-
gyenesen jutnak vizsga-
kártyához (ennek költ-
sége 4.500 forint), csak
a vizsgánkénti 1.500 fo-
rint terheli a szülõk

pénztárcáját, ez négy al-
kalom átlagosan másfél-
két évre elosztva.

A gyerekek oktatása,
illetve vizsgára való fel-
készítése az iskolákban
történik, a vizsgák szi-
gorú minõségbiztosítási
felügyelet melletti lebo-
nyolítása pedig a
KSZKI akkreditált vizs-
gatermében, illetve a
Veres Péter Gimnázium-
ban, mely szintén minõ-
sített vizsgaközpont. 

Hogy mindez megva-
lósulhasson, több szin-
ten tettünk lépéseket.
Megkerestük az intéz-
ményvezetõket, tájékoz-
tattuk õket programunk-
ról. Felvettük a kapcso-
latot a kerületi számítás-
technika munkaközös-
séggel, találkozókat
szerveztünk az informa-
tika tanárokkal, ahol
egyeztettük elképzelése-
inket az iskolák és tan-
tárgy (tematika, óra-

szám, stb.) lehetõségei-
vel. Mûhelyfoglalkozá-
sokon bepillantást nyer-
hettek az ECDL modu-
lok követelményrend-
szerébe, a vizsgáztatás
menetébe, illetve a vizs-
gákat értékelve szak-
mai, metodikai kérdése-
ket vizsgáltunk.

A program egyik sar-
kalatos pontja a ponto-
san megfogalmazott
szabályrendszer, illetve

szerzõdések a tanuló, a
szülõ (gondviselõ), az
iskola és a KSZKI kö-
zött, melynek egyik lé-
nyeges kitétele, hogy ha
a tanuló tanulmányai
befejezéséig nem telje-
síti a 4 modulvizsgát,
vissza kell térítenie a re-
gisztrációs díjat.

Mind a honlapunkon,
mind az Óbuda Újság-
ban többször is megje-
lent a program hosz-
szabb-rövidebb ismerte-
tõje. Illetve folyamato-
san tájékoztattuk az ér-
deklõdõket.

Tényszerûen az
elmúlt egy évrõl

A programban részt
vett iskolák: Bárczi Gé-
za Általános Iskola;
Harrer Pál Általános Is-
kola; Kerék Gimnázium
és Általános Iskola;
Krúdy Gyula Általános
Iskola; Medgyessy Fe-
renc Általános Iskola;

Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola; I. Óbudai
Általános Iskola; II. Rá-
kóczi Ferenc Általános
Iskola; Veres Péter Gim-
názium.

Ez valamivel keve-
sebb, mint a kerületi is-
kolák fele.

310 tanulóval kötöt-
tünk szerzõdést, közel
400 egyéni vizsga zajlott
le a KSZKI vizsgatermé-
ben. A vizsgázók 90 szá-

zaléka elsõ próbálkozás-
ra sikeresen teljesített.

Néhány csoport már
befejezte a programot, a
gyerekek teljesítették a
négy szükséges vizsgát
és megszerezték az
ECDL Start bizonyít-
ványt. A többiek várha-
tóan ebben a tanévben
teljesítik az elõírtakat.

Programunk egyéb-
ként felkeltette az Orszá-
gos ECDL Központ fi-
gyelmét, és bemutatták
azt a Neumann János
Számítógép-tudományi
Társaság folyóiratában.

Megköszönjük a részt-
vevõ iskolák vezetõi-
nek, hogy támogatták,
segítették a felkészítõ
tanárok munkáját, az in-
formatika-számítástech-
nika munkakaközösség
vezetõjének, Szalai Far-
kas Ágnesnek, illetve
közvetlenül a pedagógu-
soknak, aki esetenként
sok plusz munkát befek-
tetve, magas szakmai
színvonalon képezték a
tanulókat. 

Név szerint: Jeney
Melinda (Medgyessy
Ferenc Általános Isko-
la); Kántor Tiborné
(Bárczi Géza Általános
Iskola); Kondorné Ko-
vács Irén (Kerék Gim-
názium és Általános Is-
kola); Lévay Ildikó (Har-
rer Pál Általános Isko-
la); Oláh Noémi (Elsõ
Óbudai Általános Isko-

la); Petri Csilla (Óbudai
Nagy László Általános
Iskola); Bodnár József
(Krúdy Gyula Általános
Iskola); Kóródy Albert
(II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola); Kovács
András (Medgyessy Fe-
renc Általános Iskola).

Az új tanévben
is folytatják
Ebben a tanévben nem-

csak tartalmában, hanem
finanszírozásának módjá-
ban is folytatni szeret-
nénk a megkezdett mun-
kát. Ez azt jelenti, hogy
továbbra is ingyenesen
kaphatnak a kerületi isko-
lák tanulói vizsgakártyát,
a 4.500 forintot az önkor-
mányzat állja, természe-
tesen a már említett felté-
telek mellett. Reméljük,
hogy a programhoz már
csatlakozott iskolák új
csoportokkal képviselik
magukat, és arra bíztatjuk
az eddig távolmaradókat,
hogy az elsõ idõszak ki-
fejezetten kedvezõ ta-
pasztalatait, és mind szü-
lõi, mind önkormányzati
támogatottságát figye-
lembe véve adják meg a
lehetõséget az intézmény
tanulóinak, hogy szerve-
zett képzésen felkészül-
ve, egy-két tanév alatt el-
ismert informatikai bizo-
nyítványt szerezhesse-
nek.

KSZKI IT
oktatási csoport

Diák ECDL-program 2009-2010

Piacképes számítógépes ismeretek
ECDL az iskolákban

A képviselõ-testület 348/ÖK/2010. (VII. 8.) határozata
szerint, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a to-
vábbiakban is támogatni kívánja a Nemzetközi Szá-
mítógép-kezelõi Jogosítvány megszerzésének intéz-
ményesített programját, és erre ismételten felhívja
minden fenntartásában mûködõ iskola figyelmét.
Örvendetes tény, hogy egyre több iskola jelzi csat-
lakozási szándékát ehhez a programhoz.
Azoknak a gyerekeknek, akiknek iskolai keretben
még nem megoldott a szervezett felkészülés, a
KSZKI oktató csoportja 72 órás ECDL Start tanfolya-
mot hirdet 36 000 forintos tandíjjal. A tanfolyamot he-
ti egy alkalommal, csütörtökönként 15 órától, alkal-
manként 3 tanórában tartják. Az elsõ foglalkozás vár-
hatóan október 21-én lesz. (Jelentkezés, illetve to-
vábbi információ: 437-4070, ecdlvkp@kszki.obuda.hu;
www.kszkioktat.hu) 

Vizsgázó diákok a Krúdy Gyula Általános Iskolából Bodnár József szaktanárral
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Egészségügy

A traumatikus élmények sok-
szor hosszan tartó pszichés
elváltozást, lelki betegséget
okoznak. A mûvészeti alko-
tásokban tetten érhetõk az
ilyen tünetek? Vannak-e
egyes betegségeknek jel-
lemzõ megnyilvánulásai -
kérdeztük dr. Gerevich Jó-
zsef neurológus, addiktoló-
gus, pszichológus, pszichiá-
ter szakorvostól.

- Minden betegségnek,
illetve tünetcsoportnak jel-
legzetes mûvészi megnyil-
vánulásai lehetnek, me-
lyek csak és kizárólag a
klinikai kép ismeretében
értelmezhetõk, önállóan
nem. Vagyis mûvészi alko-
tás alapján nem ajánlatos
bármilyen diagnosztikai
következtetést levonni. El-
sõsorban a szorongás és a
depresszió, a lelki szenve-
dés, a lelki fájdalom ragyo-
gó képi megnyilvánulásait
ismerjük, de a testi szenve-
dés különbözõ mûvészi
megnyilvánulásai is meg-
ragadhatók a mûvészeti al-
kotásokban. Különösen le-
nyûgözõ alkotások szület-
tek stroke miatt féloldali
bénulásban szenvedõ fes-
tõmûvészek, például Lovis
Corinth, Otto Dix és má-

sok vásznain, önnön reha-
bilitálásuk folyamatában.
A testi és lelki fájdalom
rendkívül különleges ötvö-
zõdését láthatjuk Frida
Kahlo mexikói festõnõ
festményein. 

- József Attila verseibõl
több orvos elemzõ más-
más következtetést vont le.
Mennyire megbízhatóan
lehet pszichoanalízis alá
vonni egy-egy mûvet?

- Az irodalmi mûvek
igen jól elemezhetõk a lé-
lektan és a kórlélektan esz-
közeivel, de ahogy már
említettem, az egyes mû-
vek csak az egész ember
sors, élettörténet és beteg-
ségtörténet kontextusában
értelmezhetõk. Az orvo-
soknak különösen gondo-
san kell eljárniuk a versek-
ben rejlõ patológia felfejté-

sekor, hiszen pontosan is-
merniük kell az adott kor-
szak irodalmi kánonját, az
adott korra jellemzõ fordu-
latokat, szimbólumokat.
Ez különösen érvényes Jó-
zsef Attilára. A verseibõl
kiolvasott depresszió sok-
szor a korszellem, és nem a
tényleges klinikai depresz-
szió megnyilvánulása volt.

- Úgy tûnik, minden em-
bernek van egy közös nyel-
ve, a szimbólum-rendszer,
mely az álommunkában is
tetten érhetõ. Mennyire
azonosak a szimbóluma-
ink? Mennyire azonos a
traumatikus élmények
szimbólumban való megje-
lenése?

- Ha a kérdés arra irá-
nyul, hogy egyéni vagy
kollektív tudattalan termé-
ke-e az adott mûvészeti
alkotás, akkor erre válasz
aszerint adható, milyen is-
kolát képvisel a válaszoló;
inkább a freudi individuá-
lis tudattalanban, vagy
inkább a jungi kollektív
tudattalanban gondolko-
dik. A valóság valószínû-
leg a kétféle megközelí-
tés integrációjával fejthe-
tõ meg; vannak az embe-
riségre, egyes embercso-
portokra jellemzõ szimbó-

lumok, és vannak olya-
nok, melyek az egyes em-
ber számára mondanak
csak valamit, mások szá-
mára irrelevánsak. Ami-
kor például Janus Panno-

nius a mák bódító hatásá-
ról ír verseiben, ez nem
azt jelenti, hogy ópiumél-
vezõ volt, hanem abban az
itáliai költõiskolában, ahol
tanult, a mákkal kapcsola-
tos asszociációkkal fejez-
ték ki az álom, a bódulat
élményeit.

- Freud szerint a blok-
kolt traumatikus élmények
feltárása gyógyítja az álta-
luk okozott pszichés beteg-
séget. Ezek szerint terápiá-
nak is alkalmazható az al-
kotás- és jelképrendszeré-
nek „visszafejtése” az al-
kotóval?

- Valóban, a traumatikus
élmények elfojtása beteg-
ség forrása, az elfojtás alól
való felszabadulás pedig
gyógyító hatású lehet. Ezt
ki is használják a különbö-
zõ mûvészet- és kreatív te-
rápiákban. A mûvészeknél
maradva, amikor például
Edvard Munch norvég fes-

tõ lelkileg összeomlott és
1908-ban pszichiátriai kli-
nikára került Koppenhágá-
ban, azzal gyógyították,
hogy felkérték arra, fesse
meg saját történetét állatok

segítségével. Az általa sza-
vakban és képekben meg-
írt és lerajzolt, egyébként
borzalmas mese olyan ka-
tartikus hatással volt rá,
hogy ezt követõen meg-
szûntek szorongásai, képes
volt megválni a függõségi
szinten fogyasztott alko-
holtól, és gyakorlatilag tü-
netmentesen élte le életét.

- Láttunk kiállításokat
elmebetegek képeibõl, me-
lyek legtöbbször szürreáli-
sak. Önnek van kedvenc
képe ezek közül? 

- Az egyik kedvenc ké-
pem Gulácsy Lajos: Con-
certo Bizarro címû rajza. A
festõ ezt már pszichotikus
állapotban készítette, ak-
kor, amikor felülkereked-
tek életében a patológiás
késztetések, és saját visel-
kedési bizarrériái már túl-
nõtték a szecesszió által
megszabott kereteket. 

Vörös Éva

Óbudai San Marco Szabadegyetem 
„Traumatikus élmények kreatív feldolgozása a mûvé-
szetben” címmel dr. Gerevich József pszichiáter, addik-
tológus, neurológus, pszichoterapeuta tart elõadást ok-
tóber 11-én 18 órától az Óbudai Kulturális Központban.
(A belépés díjtalan. Cím: San Marco utca 81.)

Mûvészek titkai a pszichiáter szemével

A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szerve-
zete októberben az alábbi
idõpontokban és helyszí-
neken szervez véradást. 

Október 14-én 15-tõl
18 óráig a Szentlé-

lek téri BKV végállomá-
son, a véradó kamionban.
• Október 22-én 14-tõl 18
óráig az Auchan Óbudá-
nál (Szentendrei út 115.),
a véradó kamionban.

Ha ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de még

nem töltötte be a 60. élet-
évét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rászo-
ruló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi iga-
zolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

Frida Kahlo képein a testi és lelki fájdalom rendkívül
különleges ötvözõdése jelenik meg

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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„Tettekkel a jövõért” cím-
mel fogtak össze a Pais
Dezsõ Általános Iskola pe-
dagógusai és diákja: szep-
tember 22-én, az Autó-
mentes napon kerékpártú-
rával hívták fel a figyel-
met a fokozódó levegõ-
szennyezésre.

M ásnap, a Takarítási
Világnapon együtt

tették rendbe az iskola
udvarát, környékét. Sze-
metet gyûjtöttek, gyom-
talanítottak, virágot ül-
tettek. A következõ na-
pon a Szurdokban kirán-

dultak, így népszerûsítve
az egészséges életmódot,
a környezettel való har-
monikus együttélést. A
kiránduláson tapasztal-
hatták, hogy a természet
szeretete egyre nagyobb
teret nyer.

Egy ingatlanközvetítõ
cég munkatársai csapat-
összetartó céllal is kidõlt
fákat takarítottak szeme-
tet szedtek, padokat fes-
tettek, helyreállították a
turistaösvényt. Értéket
teremtve mutattak pél-
dát a jövõ generációjá-
nak.

Zöld napok a Paisban

A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. -
az általa indított nyílt köz-
beszerzési felhívásban -
nem tudta pontosan meg-
határozni, hogy mennyi
szennyezett talajt kell ki-
cserélni az Óbudai Gázgyár
területén, ezért a Közbe-
szerzési Döntõbizottság
(KDB) megsemmisítette a
felhívást, és az azt követõ
döntéseket. Az errõl szóló
határozat a Közbeszerzések
Tanácsa honlapján jelent
meg.

Az ajánlatkérõ június
végén tette közzé a

közbeszerzési felhívást.
Ebben - tájékoztató adat-
ként - 57 ezer köbméter
szennyezett talaj kicseré-
lése szerepel, bele értve
az elszállított szennyezett
talaj ártalmatlanítását és

elhelyezését is. A poten-
ciális ajánlattevõk a felhí-
vás, illetve a megvásárolt
tender dokumentáció át-
tanulmányozása után azt
észlelték, hogy a kármen-

tesítést a környezetvédel-
mi hatóság által jóváha-
gyott mûszaki beavatko-
zási terv alapján kell el-
végezni, de ilyen terv
nem létezik.

Elõbb a Közgép Zrt.,
majd a Bilfinger Berger
Kft. fordult emiatt a
KDB-hez, de voltak
egyéb kifogásaik is a fel-
hívással kapcsolatban.
Például túlzottnak ítélték
a biztosításkötési kötele-
zettséget, valamint kifo-
gásolták azt is, hogy PR-

és jogi szakértõt is kell al-
kalmazniuk.

A KDB megállapította:
a hatóság azt írta elõ,
hogy milyen tisztaságot
kell elérnie a visszamara-
dó talajnak, így a szeny-
nyezettet addig kell ki-
cserélni, amíg el nem érik
a megfelelõ tisztaságot.
Miután a talajcserére szo-
ruló terület sem kiterjedé-
sében, sem mélységében
nem határozható meg,
így közbeszerzés sem ír-
ható ki rá. Önmagában
emiatt semmisítette meg
a KDB a felhívást, és az
azt követõ döntéseket. A
többi kifogásolt tartalmi
elemrõl már döntenie
sem kellett volna, de
azért azokról is megálla-
pította, hogy jogsértõek.
Miután a jogsértés egy új
közbeszerzéssel reparál-
ható, a KDB nem szabott
ki bírságot a Fõvárosi
Gázmûvekre.

Csúszik az Óbudai Gázgyár talajcseréje

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

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

Õrizetben a rablók
Példás gyorsasággal
fogta el a rendõrség
azokat, akik szeptem-
ber 4-én hajnalban
megtámadtak és kifosz-
tottak egy 17 éves fia-
talembert az Árpád híd
budai hídfõjénél. Az el-
követõ két 25 éves és
egy 20 éves személyt
mintegy negyedórán
belül megtalálták a kö-
zeli HÉV-megállóban.

Ruhája alá rejtette
Szabálysértés miatt õri-
zetbe vett a kerületi rend-
õrség egy 29 éves férfit,
aki szeptember 4-én egy
óbudai áruházban a ru-
hája alá rejtve próbált
meg ellopni egy bit-fejet.
A férfit az áruház bizton-
sági õrei fülelték le, majd
átadták a rendõröknek.

Kórházi tolvaj
Kórházi irodából kísérelt
meg ellopni egy LCD mo-
nitort az a 21 éves férfi,
akit augusztus 26-án a
kora reggeli órákban tet-
ten értek az intézmény
dolgozói. Az óbudai rend-
õrök kiérkezéséig a férfit
sikerült visszatartaniuk a
kórházi alkalmazottak-
nak. Az anyagi kár az el-
járás során megtérült.

Bevásárlókocsiból 
vette el a táskát

Lopás gyanúja miatt eljá-
rást folytat a rendõrség
ismeretlen tettes ellen. A
férfi július 10-én 20 óra
körül egy óbudai áruház-
ban eltulajdonította a
sértett bevásárlókosárba
helyezett táskáját, a ben-
ne lévõ személyes ira-
tokkal, bankkártyával és
készpénzzel együtt.

Békásmegyeri
rendõrõrs 

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

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP GYEREKEKNEK. A Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban szeptember 25-én kerékpáros közlekedésbiztonsági napot rendeztek
gyermekeknek. KRESZ elméleti elõadás és játék, kerékpáros akadálypálya,
közlekedésbiztonsági oktatófilm-vetítés, a legkisebbeknek diafilmvetítés
szerepelt a programban. Az esemény lebonyolításában segítséget nyújtott a
III. kerületi Rendõrkapitányság

Bejelentés érkezett a rendõrségre
augusztus 24-én a délutáni órákban,
mely szerint egy férfi holtteste fek-
szik a Róka-hegyi kõfejtõnél.

A férfi 30 év körüli, körülbe-
lül 180 centiméter magas,

vékony testalkatú, vörös hajú,
vörös szakállú, ruházata szürke
kapucnis felsõrész, alatta fehér
póló, barnás színû, sokzsebes
nadrág, barna és bézs színû
sportcipõ. A nadrág zsebében egy
tigris plüssfigura volt fellelhetõ.
A férfi személyazonossága egy-

elõre ismeretlen. Az elsõdleges
adatok alapján idegenkezûség
nem merült fel.

A Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság közigazgatási hatósági
eljárás keretében, szakértõk be-
vonásával vizsgálja az eset körül-
ményeit. Kérik, aki a férfi sze-
mélyazonosságával vagy a halál-
esettel kapcsolatban információ-
val rendelkezik, hívja a 443-
5000-es telefonszámot, vagy név-
telensége megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefontanú”

zöld számán, a 107-es vagy a
112-es központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén. 

Holttest a Róka-hegyi kõfejtõnél 

A I I I .
kerü-

leti Rend-
õrkapitány-
ság közok-
irattal visz-
szaélés mi-
att folytat
eljárást is-
m e r e t l e n
tettes ellen.
Az elkövetõ a Lajos utcában ta-
lálható egyik étteremben a sértett
kabátjának zsebébõl eltulajdoní-
totta a pénztárcáját, a benne lévõ
értékekkel együtt. Az eltulajdoní-
tott bankkártyával sikertelen
készpénzfelvételi tranzakciót haj-
tott végre.

A III. kerületi Rendõrkapitány-
ság munkatársai kérik, aki a ké-
pen látható férfit felismeri, jelen-
legi tartózkodási helyével vagy a
bûncselekménnyel kapcsolatban
érdemleges információval rendel-
kezik, hívja a 430-4700/135-ös
mellékû telefonszámot, illetve
névtelensége megõrzése mellett
tegyen bejelentést az ingyenes
06-80-555-111-es „Telefontanú”
zöldszámán, a 107-es vagy a 112-
es központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén. 

Kabátzsebbõl lopott

A III. kerületi Rendõrkapitányság
eljárást indított õrizetbe vétele

mellett egy 45 éves nõ és egy 33 éves
férfi ellen, akik megalapozottan gya-
núsíthatók azzal, hogy Óbudán au-
gusztus 6-án 22.45 óra körül bántal-
maztak egy hölgyet és bevásárlóko-
csiját - a benne lévõ élelmiszerekkel,
készpénzzel, mobiltelefonnal és sze-
mélyes tárgyakkal - megkísérelték el-
tulajdonítani. A sértett könnyû sérü-
lést szenvedett. A nõt és a férfit a
megtámadott segítségére sietõ járó-
kelõk cselekményükben megzavar-
ták, így a helyszínrõl elmenekültek.
Akét személyt a III. kerületi Rendõr-
kapitányság járõrei hamarosan elfog-
ták a Szentendrei úton. 

Nõt bántalmaztak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FELHÍVÁS. A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság fel-
vételt hirdet gépjármûvezetõi beosztás betöltésére.
A beosztás betöltésének feltételei: 18-35 év közöt-
ti életkor; érettségi bizonyítvány (ennek hiányában -
legalább 900 órás képzésen megszerzett - mûszaki
jellegû szakmunkás iskolai végzettség); bejelentett
belföldi lakóhely Budapesten, vagy Budapesttõl ma-
ximum 80 kilométer távolságra; legalább „C” kate-
góriás - érvényes - gépjármûvezetõi engedély;
magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; egészség-
ügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság; PAV-I
vizsga megléte elõnyt jelent.
Munkarend: 24/48 órás (váltásos) szolgálati idõ-
rend.
Bérezés: a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, 1996. évi
XLIII. törvény alapján. Jelentkezni felvételi tájékoz-
tató elõadás keretein belül lehet. 
A felvételi tájékoztatók idõpontjai: 2010. október 6-
án 9 és 13 órakor. 2010. október 14-én 9 és 13 óra-
kor. Helyszíne: Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság
(1081 Budapest, Dologház utca 1.) A felvételi tájé-
koztatón való megjelenéshez elõzetes regisztráció
szükséges. A regisztrációval kapcsolatban bõvebb
információ a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság hon-
lapján, a www.tuzoltosagbp.hu internetes oldalon
található.

2010/19. szám Óbudai sziréna
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Lovasrendõrök járõröznek a Rozália utcában

Egyelõre nem tudni
mitõl gyulladt meg a

Margit híd állványzata
mintegy 15 méteres sza-
kaszon, a budai hídfõ és
az elsõ pillér között au-
gusztus végén az esti
órákban. A tûzoltók a fel-
újítás miatt megbontott
útpályán keresztül eresz-
kedtek le a híd alatt lévõ

faállványzatra, majd az
izzást egy vízsugár beve-
tésével megszüntették. A
beavatkozás idejére a
Közlekedési Hatóság a
hajóforgalmat a tûzeset-
tõl távol, a pesti oldalra
korlátozta. Személyi sé-
rülés nem történt, a tûz
keletkezésének körülmé-
nyeit vizsgálják.

M egszépült környe-
zetben folytatja

munkáját az Aranyhegy-
Ürömhegy Ingatlantu-
lajdonosai Érdekvédel-
mi Egyesületnél mûkö-
dõ Hegyõrség - tájékoz-
tatta lapunkat Szénási
János, az egyesület el-

nöke. Az Ürömhegyi út
végén lévõ kívül-belül
felújított konténer-iroda
nemcsak a Pethe Zoltán
vezetésével tevékenyke-
dõ Hegyõröknek ad tá-
maszpontot a napilapok-
ban már megírt eredmé-
nyes bûnmegelõzési te-

vékenységük folytatásá-
hoz, hanem a kerületi és
a környezõ település jár-
õreinek is pihenési pont-
ként szolgálhat. (Érdek-
lõdõk és támogatók je-
lentkezését is várják az
uromhegyorseg@gmail.
com címen.)

Hegyõrségi iroda 
felújított konténerben

Tûz a Margit hídon

Feloldotta a Budapest területén lévõ erdõkre, va-
lamint az erdõterületek határától számított 200
méterig elrendelt tûzgyújtási tilalmat az erdésze-
ti hatóság.

Nincs tilalom a tûzgyújtásra

Lopás meg-
a l apozo t t

gyanúja miatt
folytat eljárást
ismeretlen tettes
ellen a rendõr-
ség. A rendelke-
zésre álló adatok
szerint az elkövetõ még
június 22-én besurrant
egy Királylaki úton lévõ
családi házba, és onnan
eltulajdonított egy táskát,
a benne található bank-
kártyával együtt.

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai
kérik, aki a képen látható

férfit felismeri,
jelenlegi tartóz-
kodási helyével
vagy a bûncse-
lekménnyel kap-
csolatban érdem-
leges információ-
val rendelkezik,

hívja a 430-4700/43-135-
ös mellékû telefonszámot,
illetve névtelensége meg-
õrzése mellett tegyen be-
jelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefonta-
nú” zöldszámán, a 107-es
vagy a 112-es központi se-
gélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

Besurranó tolvajt keresnek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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„Táborozásunk elsõ
napja utazással telt,
ahány órán át utaztunk,
annyiféle tájegységet
láthattunk, csodálhat-
tunk. Nagy izgalommal
vártuk, hol fogjuk eltöl-
teni az elkövetkezõ na-
pokat, amikor végül a
hegyek ölelésében meg-
pillantottuk a pottyandi
erdei iskolát. A Fenyõ-
víz patak partján állt a
barátságos alpesi házi-
kó. Hangulatos szobáit
rögtön birtokba vettük.
Másnap reggeli után
ízelítõt kaptunk az erdé-
lyi kultúrából: egy hely-
béli tanítónõtõl székely
népdalokat és néptáncot
tanultunk. A kezdeti bá-
tortalanságunk hamar
elmúlt és vígan próbál-
gattuk a táncokat. 

Július elsõ szombatján
rendezik Csíkszeredán
az Ezer Székelyleány
Napját, melyre kis csa-

patunk is hivatalos volt.
Csíksomlyóra több szá-
zan vonultunk fel - ki
szekéren, ki gyalog -,
gyönyörködtünk a
szebbnél szebb székely
viseletekben és a táncok
megmozgatták a mi lá-
bunkat is. A következõ
napon pottyandi erdei tú-
rán voltunk, ahol Laci
bácsi, a túravezetõnk a
növény- és állatvilág
csodáival ismertetett
meg bennünket. A ki-
sebb pocsolyákban ki-
próbálhattuk magunkat
az „ebihal- és unkavadá-
szatban”, és erdei sza-
mócát csemegéztünk.
Gyönyörû, napsütéses
idõnk volt és meseszép
tájakon jártunk. Táboro-
zásunk negyedik napján
a Lázár-kastélyt látogat-
tuk meg, majd a Békás-
szoros, Gyilkos-tó kör-
nyékét kerestük fel. A tó
a látott képekhez képest

nem tûnt annyira ijesztõ-
nek. Nyaralásunk izgal-
mas napja volt, amikor a
tábor mellett csörgedezõ
patakban kerestük a kö-
vek alatt megbújó hala-
kat, majd mikroszkóp
alatt vizsgáltuk a kifo-
gott élõlényeket. A kö-
vetkezõ napon erdélyi
származású írónk, Tamá-
si Áron sírhelyét keres-
tük fel Farkaslakán és el-
látogattunk a parajdi só-
bányába, ahol a hatalmas
termek ejtettek ámulatba
minket. Szejkefürdõn
megcsodálhattuk a
szebbnél szebb székely
kapukat, melyek Orbán
Balázs, a „legnagyobb
székely” síremlékéhez
vezettek. A csíkszeredai
kirándulásunkon a
Mikó-várban a székely
kiállításon a régi ruhákat
és a mindennapi életben
használatos tárgyakat te-
kintettük meg, majd a
gyönyörû Gyimes-
szorosba ereszkedett le
buszunk. Gyimesbükk
közelében megnéztük a
történelmi Magyaror-
szág határát, az „ezer-
éves határt” jelzõ egyko-
ri határátkelõ maradvá-
nyait. A Rákóczi vár
romjairól gyönyörû kilá-
tás nyílt a Gyimesek vi-

dékére. Nem
m o n d o m ,
hogy könnyû
volt felmászni,
de azért min-
denkinek jól
esett az a kis
hegyi túra.
Másnap dél-
elõtt a csíki
h a v a s o k b a
szekereztünk,
csodálatos vi-
rágokkal teli
réteken, zúgó
patakokon haj-
tottak át a lo-
vak.  Az esti
órákban tábor-
tûz köré ül-
tünk, és közös
é n e k l é s b e
kezdtünk, na-
gyon jó volt a
hangulat. Az
utolsó kirán-
dulási napon
Brassóba utaz-
tunk, ahol  li-
begõvel men-
tünk fel a
Cenk-hegyre és onnan
csodáltuk a történelmi
óvárost. Ellátogattunk a
lenyûgözõ Fekete temp-
lomba, mely Erdély
egyik legszebb mûemlé-
ke. A programokkal teli
táborozás alatt néha pi-
henõnapokat is tartot-
tunk, amikor a pottyandi
gyerekekkel pingpong
csatákat vívtunk és
gyöngyfûzéssel, társas-

játékokkal, tollaslabdá-
zással múlattuk az idõt.

Visszatekintve az el-
múlt tizenkét napra
mindannyian úgy érez-
zük, hogy nagyon szép,
programokkal teli, iz-
galmas idõt töltöttünk
Erdélyben, és aki itt
volt, az tudja, hogy
mennyi csodát és szép-
séget rejt magában ez a
gyönyörû vidék.”

Jutalomtábor Erdélyben
Az Elsõ Óbudai és a Keve-Kiserdei Általános Iskola diák-
jai július elején közel kéthetes jutalomtáborban vettek
részt Erdélyben, a testvérvárosi kapcsolatok szervezé-
sében. A pottyandi erdei iskolába érkezõ tanulók köny-
veket, írószereket és játékokat ajándékoztak az iskolá-
soknak és óvodásoknak, nagy örömükre a helybéli gye-
rekeknek. Köszönet ezért az Elsõ Óbudai Általános Isko-
lába járó gyermekek szüleinek. Az élménybeszámoló két
diák, Szomolányi Annamária és Pendert Nikolett feljegy-
zései nyomán készült.

Tisztelt Békásmegyeri Szülõk!
Kedves Anyukák, Apukák, Gyerekek!
A Pais Dezsõ Általános Iskola szeretettel várja

tanulói sorába azokat a kislányokat, kisfiúkat,
akik a 2011-2012-es tanévben kezdik meg általá-
nos iskolai tanulmányaikat.

Ha önök szeretnének megismerkedni az isko-
lánkban folyó munkával, kíváncsiak az ott tanító
kollégákra - köztük a reményeink szerint jövõre
elsõ osztályban oktató tanító nénikre -, kérjük lá-
togassanak el hozzánk gyermekeikkel együtt.

Hagyományainkhoz híven, ebben a tanévben
is négy alkalommal várjuk a „Pais-hívogatókon”
azokat a gyerekeket és szüleiket, akikben felme-
rült, hogy a Pais Dezsõ Általános Iskola tanulói-
vá szeretnének válni.

Elsõ alkalommal november 18-án 17 órára
várjuk önöket. Aznapi foglalkozásunk mottója:
„Gyertek hozzánk ludaink!” Témánk az õsz, ját-
szunk, énekelünk, ismerkedünk egymással.

Másodszor december 9-én 17 órától szeret-
nénk találkozni. Mi más is lehetne a mottója en-
nek a délutánnak a karácsony-várás jegyében,
mint a „Betlehemi csillag...”

Harmadízben 2011.
február 10-én 17 órától
várjuk az érdeklõdõ szü-
lõket, gyerekeket. „Itt a
farsang, áll a bál...” így
álarcot készítünk, farsan-
gi népszokásokkal ismer-
kedünk. Találkozásunk
mottója: „Kitalálom, ki
vagy Te...” (Ha a gyere-
kek ügyesek, nem biztos,
hogy könnyû lesz...)

Utoljára április 14-én
találkozhatunk ismét 17
órától. Mindenki szeret
játszani! Épp ezért ennek
a foglalkozásnak a „Paff
a bûvös sárkány - Játszani jó!” címet adjuk.

Míg a gyerekek játszanak, ügyeskednek, és re-
méljük jól érzik magukat, addig a szülõk szót
válthatnak a tanító néniken kívül az iskola pszi-
chológusával és fejlesztõpedagógusaival, akik
bármilyen õket érintõ kérdésben szívesen állnak
az önök rendelkezésére.

Címünk, ahol a foglalkozásokat tartjuk: 1038
Budapest, Pais Dezsõ utca 1-3. Érdeklõdésükre

felvilágosítással szolgálunk a 243-2951-es tele-
fonszámon, valamint meghívónkat megtalálják a
www.pais.hu honlapon.

Kedves érdeklõdõ békásmegyeri szülõk és
gyerekek! Sok szeretettel várjuk mindannyiukat
ezeken a délutánokon a gyermekek érdekében
történõ késõbbi együtt-munkálkodás reményé-
ben.

A Pais Dezsõ Általános Iskola vezetõsége

Pais-hívogatók
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Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gya-

korlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos kö-

zépiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban és idõben

matematikából, magyarból.Lehetõség van a próbatesztek közös

gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-

fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál. Érettségi-

zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból, akár napon-

ta is. Az általános- és középiskolás diákokat minden délután és

szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a

06-20-946-2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Iskolanaptár
Október 15-tõl november
26-ig: õszi érettségi idõ-
szak. * Október 29.: az
õszi szünet elõtti utolsó
tanítási nap. * Október
31.: a középiskolák köz-
zéteszik felvételi eljárá-
suk rendjét. * November
2-tõl 5-ig: õszi szünet.

Zenetanárok
koncertje

Az Aelia Sabina Mûvésze-
ti Iskola zenetanárai ad-
nak hangversenyt október
17-én 16 órától az Óbudai
Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templomban.Mûso-
rukon Bach és Pergolesi
mûvei hangzanak el.
(Részletes mûsor a
www.aeliasabina.hu hon-
lapon.) 

Varázsmûhely
A Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános iskola idén is vár-
ja az óvodásokat és szüle-
iket „Varázsmûhely” nevû
kézmûves, irodalmi, játé-
kos, sportos foglalkozásai-
ra. Témák, idõpontok: ok-
tóber 18. szülõi tájékoztató
17 órakor. * Október 27.
Õszapóka - elõadás
17.30-tól 18.30 óráig.* De-
cember 7. kedd Jön a Mi-
kulás! 10 órakor. * Decem-
ber 17. karácsonyi mûsor
10 órakor. * Január 25.Ap-
róka tornapróba 17-tõl 18
óráig.

Kerék kuckó 
Várják a nagycsoportos
óvodásokat minden ked-
den 16-tól 17 óráig a „Ke-
rék”-ben (Kerék utca 18-
20.), a következõ tanév-
ben elsõsöket tanító peda-
gógusok. A gyerekek
megismerkedhetnek az
iskola hangulatával, játé-
kos sport-, kézmûves- és
drámapedagógiai foglal-
kozásokon vehetnek
részt. A részvétel nem be-
folyásolja a szülõk szabad
iskolaválasztását! (Bõ-
vebb felvilágosítás, jelent-
kezés: Kovács Éva alsó
tagozatos igazgatóhelyet-
tesnél, a 250-0831-es te-
lefonszámon.)

A Pedagógiai Szolgálta-
tó Intézetben (PSZI) is-
merkedhettek szeptem-
ber 28-án és 29-én a ke-
rület pálya- és iskolavá-
lasztás elõtt álló hete-
dik, nyolcadik évfolya-
mos tanulói a budapesti
középiskolák által nyúj-
tott továbbtanulási kí-
nálattal.

Molnár Géza, peda-
gógiai szakértõ el-

mondása szerint olyan
középiskoláknak kínál-
ták fel a bemutatkozás le-
hetõségét, melyek Óbu-
dáról tömegközlekedési
eszközökkel rövid idõ
alatt és jól megközelíthe-
tõk.

Így 28 intézmény,
gimnázium, szakközép-
és szakképzõ-iskola ké-
szített bemutatót, néhá-
nyan interaktív módon
is megjelentek prezentá-
cióval. A pályaválasz-
tásban még bizonytalan-
kodó gyermekek itt köz-
gazdasági, kereskedel-

mi, mûszaki, egészség-
ügyi, idegenforgalmi,
ruhaipari, humán szak-
területû intézmények
szakembereitõl kaptak
felvilágosítást a képzési
lehetõségekrõl, az intéz-
mények nyelvoktatási és
szakmai specializációs
kínálatáról és a középis-
kolai élet egyéb prog-
ramjairól.

A III. kerületbõl töb-
bek között az Árpád
Gimnázium és a Kerék
Általános Iskola és Gim-
názium képviseltette ma-
gát sokszínû bemutató-
val. Mintegy 300 diák
szerzett - néhányan szü-
leikkel együtt, mások is-
kolai csoportban, osz-
tályfõnökük kalauzolásá-
val -  pontos információt

a középiskolák „nyílt
napjairól”, illetve a felvé-
teli elõkészítõkkel kap-
csolatos tudnivalókról. 

A szeptember 28-ai
rendezvényt követõen
Stevanyik László, a Fõ-
városi Pályaválasztási
Tanácsadó Intézet szak-
embere tartott a szülõk-
nek elõadást, illetve vá-
laszolt a kérdésekre.

Sulibörze középiskolás fokon

Az Árpád Gimnázium a
2010-2011-es tanévben is
ingyenes tehetséggondozó
szakkört indít 5. osztályo-
soknak.

A zok jelentkezését
várják, akik szeretik

a matematikát, és játékos
formában tovább szeret-
nék fejleszteni tudásukat.
A foglalkozásokon a te-
hetséges gyerekek talál-
kozhatnak egymással,
együttgondolkodva jut-
hatnak el a kérdések meg-
válaszolásához. A közös
gondolkodás fejlesztését
fontos feladatnak tartják,
hiszen felnõttként is
szükségük lesz erre a ké-
pességre. Az itt szerzett
tapasztalatokkal, tudással
a különbözõ versenyeken
még nagyobb eséllyel ér-
hetnek el jó eredményt,
melyre iskolájuk és szüle-
ik mellett õk is büszkék
lehetnek majd. A foglal-
kozásokat csütörtö-
könként 14.30-tól
15.30 óráig Szám-
adó László tartja.
Elsõ óra: október
7-én. (A szakkör
munkájába évköz-
ben is be lehet kap-
csolódni.)

30 ÉVES A VÍZI OVI. Egész napos programmal ünnepeltek szeptember 28-án a Víziorgo-
na utcai óvodában abból az alkalomból, hogy 30 éve alapították az intézményt 

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Tehetséggondozó
szakkör az Árpádban
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Kultúra – Hitélet

Bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „A Biblia
legszebb fejezeteibõl”cím-
mel jubileumi (10 éve tart
a sorozat) elõadások kez-
dõdnek. „Ruth története;A
hûség és a ragaszkodás
egyik legszebb példája”
címmel október 12-én; „A
szeretet himnusza; Mi az
igazi szeretet, s mi nem?”
címmel október 19-én
hallhatnak elõadást. (Kez-
dés: 18.30 órakor. Belépõ-
jegy: 100 forint. Cím: San
Marco utca 81.)

Csak tiszta forrásból
2010 a teremtés éve.A Jé-
zus Testvérei Ökumenikus
Diakóniai Rend Környe-
zetvédelmi Teremtési Ün-
nepet rendezett a közel-
múltban Pesthidegkúton.
Ehhez a eseményhez
kapcsolódóan kiállítás nyílt
a fenti címmel az Óbudán
élõ Rab-Kováts Éva festõ-
mûvész alkotásaiból a
Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Általános Is-
kolában. (A tárlat október
15-ig tekinthetõ meg, na-
ponta 8-tól 20 óráig. Cím:
II. Községház utca 10.)

Görög katolikus liturgia 
A városrészben élõ görög
katolikus híveket szent li-
turgiára várják minden va-
sárnap és ünnepnap
12.30 órától a Boldog
Özséb római katolikus
templomba. (Cím: Lékai
bíboros tér. Érdeklõdni le-
het Mák Ferenc görög ka-
tolikus áldozópapnál, a 06-
30-611-0196-os és a 380-
7922-es telefonszámon.) 

Magyarország római kato-
likus egyházfõje, Erdõ Pé-
ter bíboros, Esztergom-bu-
dapesti érsek - akit 2003-
ban II. János Pál pápa ik-
tatott be, mint Esztergom
82. érsekét és avatott bí-
borossá - szeptember 17-
én Óbudára, a Kövi Szûz
Mária Plébániára látoga-
tott.

Pál Ferenc plébános
munkatársai mutat-

ták be az egyházfõnek a
plébánián és annak kör-
zetében mûködõ intéz-
ményekben végzett pasz-
torális, valamint lelki-
gondozói tevékenységü-

ket. Látogatása során a
bíboros személyesen ta-
lálkozott otthonában két
idõs lakóval, a 100 éves
Haszeg Jánosnéval és a
95 éves Marosvölgyi
Jánosnéval, akiket Pál

Ferenc atya és munkatár-
sai rendszeresen részesí-
tenek lelkigondozásban.

A Szérûskert utcai
nyugdíjasházban a kerü-
leti önkormányzat által
mûködtetett idõsek klub-
jában Müller Istvánné, az
Óbudai Gondozási Köz-
pont intézményvezetõje
köszöntötte az egyházi
méltóságot. A zsúfolásig
megtelt klubhelyiségben
a bíboros beszámolt a
magyarországi körútján
szerzett tapasztalatairól,
a hívõ közösségek életé-
rõl. Közvetlen hangú,
meghitt beszélgetés ala-
kult ki a bíboros és a

nagy számban jelen lévõ
III. kerületi idõs emberek
között. Erdõ Péter örö-
mét fejezte ki, hogy a
kerületi nyugdíjasok há-
zaiban a lakóknak és a
klubtagoknak széles
körben és ökumenikus
szellemben van lehetõ-
ségük hitük gyakorolá-
sára a szentmiséken, az
istentiszteleteken, illetve
a bibliaórákon.

Az alkalmat közös
imádság és a bíboros ál-
dása tette teljessé. A vele
való találkozás remény-
séggel és szeretettel töl-
tötte fel az idõs emberek
lelkét.

Erdõ Péter bíboros látogatása Óbudán

Civil szervezetek, festõk,
szobrászok fogtak össze,
hogy felújítsák az Óbudai
Kálváriát, a 14 stációt és
az 5 szobrot.

Akezdeményezõk
között van Felcsúti

László, az Óbuda Hegy-
vidékiek Egyesületének
elnöke, Tenk László, a T-
Art Alapítvány elnöke,
dr. Mojzsis Dóra, az
Óbudai Múzeum régé-
sze, muzeológus, Tauner
Tibor, a „Braunhaxler”
Egyesület elnöke, Seres
János szobrászmûvész és
Vízi Tihamér festõmû-

vész, aki az egész prog-
ram szervezõi feladatait
is magára vállalta.

Az eredeti stációk még
1812-ben készültek, míg
az öt szobor (a Golgota
három feszülete, a Máriát
és az evangélista Szent
Jánost ábrázoló) 1822-ig
készült el. A 14 stációt a
hagyományõrzõ „Braun-
haxler” Egyesület 1995-
96-ban felújíttatta - egy
cigány festõmûvészt kér-
tek fel a feladatra -, de az-
óta az idõjárás és a van-
dálok nagy pusztítást vé-
geztek a köveken és a ké-
peken. Ezért értékmentõ

céllal szeretnék helyreál-
lítani a veszélyes mérték-
ben megrongálódott mû-
veket. A magas mûvészi
színvonalú felújításra a
résztvevõ mûvészek neve
garancia: Seres János ké-
szítette például az Óbuda
Kultúrájáért-díjjal járó
„Oszlopok” címû kis-
plasztikát, s Szõnyi Endre
restaurátor mûvésszel
együtt vállalta a feladatot.  

A tervek szerint 2013-
ra készülhetnek el a mû-
vészek a teljes munkával.
A helyreállítás költségei-

hez szponzorok hozzájá-
rulását várják: mint
ahogy annak idején, az
eredeti Kálvária is a pol-
gárok összefogásával ké-
szült, úgy a felújításból is
jó lenne, ha kivennék a
részüket mindazok, akik-
nek erre lehetõségük van
- vélik a kezdeményezõk.

Fõvédnöknek Tarlós
Istvánt, védnöknek Bús
Balázst kérték fel. Óbu-
da-Békásmegyer pol-
gármestere már köszö-
nettel el is fogadta a fel-
kérést. D. Zs. 

Felújítják a Kálváriát

KÉP ÉS HANG. Angyalföldi Szabó Zoltán Munkácsy-díjas és érdemes festõmûvész „Kép
és hang - Össszmûvészet Békásmegyeren” címû kiállítását a Békásmegyeri Evangéli-
kus Templomban láthatták az érdeklõdõk
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Az Óbudai Gondozási Köz-
pont a kerületben élõ idõs
embereknek mûvészeti
fesztivált rendez novem-
berben.

V árják a III. kerület-
ben élõ nyugdíja-

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

Nevezési határidõ:
2010. október 15.

Az írásban benyújtott
nevezéseknek tartal-
mazniuk kell a jelentke-
zõ nevét, címét, telefon-
számát; milyen produk-
cióval lép fel; a mû cí-
mét és szerzõjét; zenei

produkció esetén szük-
ség szerint kottát a zon-
gora kísérethez; kézmû-
ves alkotásoknál a kiál-
lítandó mûvek (max. 3
darab) darabszámát, mé-
retét.

A nevezés helye:
Óbudai Gondozási Köz-
pont, 1036 Budapest,
Kiskorona utca 3. Hétfõ-
tõl péntekig 9-tõl 14
óráig.

Idõsek mûvészeti fesztiválja
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 ne-
vével ellátva kerülnek fel a www.obuda.hu honlapra.
(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! Színházi plakátok
Baráth Ferenc és Áren-
dás József Munkácsy-
díjas grafikusmûvészek
színházi plakátjaiból lát-
ható kiállítás október 9-
ig az Óbudai Kulturális
Központban. (Cím: San
Marco utca 81.)

Koszorúzás
Krúdy-szobránál
Európa Kulturális Nap-
ját ünnepli az óbudai
Krúdy Gyula Irodalmi
Kör a Magyar Kultúra
Lovagrenddel, október
14-én 16 órától koszo-
rúzással a Krúdy-szo-
bornál. Az irodalmi mû-
sor 16.40 órakor kezdõ-
dik a Kéhli vendéglõ
Krúdy Szalonjában,
ahol a kitüntetéseket és
a köri igazolványokat is
átadják. (Cím Mókus ut-
ca 22.) 

Pege emlékkoncert
A Symbol Budapest
Pege Aladár nagybõgõ-
mûvész tiszteletére em-
lékkoncertet rendez ok-
tóber 14-én 19 órától.
Fellépnek Pege Aladár
tisztelõi és barátai: Csík
Gusztáv (zongora),
Jean Faulkner (ének),
Reggie Johnson (nagy-
bõgõ). (Cím: Bécsi út
56. A belépés díjtalan.)

Tárlaton a Kísérleti
lakótelep

A Kiscelli Múzeumban
az úgynevezett Kísérleti
lakóteleprõl (a Váradi
utca-Bécsi utca-Re-
ménység utca-Zápor ut-
ca által határolt terület)
rendeznek kiállítást. A
múzeum munkatársai
kérik, akik a lakótelep
felépítése óta itt élnek,
segítsék munkájukat
emlékeik felidézésével,
korabeli fényképekkel.
Szívesen találkoznak
azokkal is, akik gyer-
mekkorukat töltötték a
lakótelepen. (Az ügy-
ben keressék Tóth Esz-
tert a 06-30-600-52-99-
es és a 368-1416-os te-
lefonszámon, vagy a
fermina33@gmail.com
e-mailen.)

Nemes Csaba társadalmi
elkötelezettségû mûvész.
Ezt bizonyítja legújabb ki-
állítása is, melyet Óbudán
nézhet meg a közönség. 

A képzõmûvész el-
képzeléseit festmé-

nyeken, story board-
okon, rajzokban, animá-
ciós filmeken kelti élet-
re. De bármilyen kifeje-
zési formát is választ
mindig azt kutatja: ho-
gyan ragadható meg a
valóság mûvészileg a

helyzetekben érzékelt
feszültség, ellentmon-
dás révén. Legismertebb

munkája a ‘90-es évek-
ben készült Marlboro-
sorozat és a 2006-os bu-

dapesti zavargásokat,
azon belül is a Magyar
Televízió ostromát fel-
dolgozó „Remake” cí-
mû animáció. 

A most látható „Állj
ide!” címû kiállítás ké-
peit az elmúlt egy-két év
politikai történései ihlet-
ték. Kifejezetten aktuá-
lis eseményekkel foglal-
koznak, azon belül is
mindenekelõtt a ma-
gyarországi szélsõjobb-
oldal és a cigányság kö-
zötti feszültség brutális
és tragikus jelenségei-
vel, valamint az ezeket
körülvevõ bizarr politi-
kai szürkezónával.

(A kiállítás október
24-ig, keddtõl vasárna-
pig 10-tõl 18 óráig te-
kinthetõ meg a Kiscelli
Múzeumban Cím: Kis-
celli utca 108.).

Domi Zsuzsa

Állj ide!

„ÓBUDA - EGY VÁROS HÁROM ARCA”. A megújult Óbudai Múzeum új, állandó kiállítása in-
teraktív elemekkel gazdagított tárlat, mely Óbuda történetének három jelentõs korszakát,
három egymástól markánsan elkülöníthetõ arcát, a középkori királyi, királynéi székhelyet;
a Zichy korszaktól a szanálásig tartó idõszakot; a városrész mai arcát, a panelvilágot ele-
veníti meg. (Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig 10-tõl 18 óráig, hétfõn zárva. Cím: Fõ tér 1.)
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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 in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felöli oldalon postával szemben). Tel.:243-
2730, 06(20)997-2747
� 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

� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos minden-
féle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zárak
cseréje (pl.kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek
cseréje), szigetelése garanciával. Felmérés díj-
talan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269

� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Konténeres sitt szállítás, homok, sóder,
termõföld szállítás, 4 és 8 köbméteres konté-
nerekkel. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fûtés
szerelés, wc-k, mosdók, tartályok szifonok
cseréje. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
� 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
� Öntözõrendszerek tervezését, telepítését
vállaljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal,
valamint már meglévõ rendszerek átépítését,
folyamatos szervizelést, téliesítést. Tel.:
06(30)203-4109
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� 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
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Bádogos munkák, vízvezeték-szerelés, csa-
pok, WC-k cseréje, tetõfelújítások, pala-cserép
javítások. Tel.: 06(20)391-5982; 291-9239

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Szerda 16-19 óra.
Tel.: 06(20)481-4646
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Békásmegyeren OEP által finanszírozott,
privatizált felnõtt fogászati praxis teljes fel-
újított felszereléssel eladó. Rtg., szájsebészeti
háttér van. Érdeklõdni: kedd, csütörtök:18-
21-ig. Tel.: 06(30)611-5896
� Csontkinövés (sarkantyú) izületi problé-
mákra új orvosi módszer a lökéshullám terá-
pia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló
nélkül, rövid határidõvel. Információ és beje-
lentkezés: 388-9406, 388-6077 vagy
www.dolomit-med.hu
� 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
� 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.
� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba (Bécsi út 67.).
Békásmegyeren szombaton rendelünk. Beje-
lentkezés: 06-70-271-98-67
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu

� Dajka, kisgyermekgondozó-, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-95-90-134
� Korrepetálás! Általános iskolásokat min-
den tantárgyból, gyakorlattal egyénileg korre-
petál diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826, 06(30)613-2648
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és

esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol beszédkészség fejlesztés, társalgás,
vizsgára felkészítés, hatékony, egyedi mód-
szerrel. Tel.: 06(30)271-2221
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Olasz nyelvoktatás, korrepetálás, vizsga-
felkészítés. Tel.: 242-6299; 06(30)602-3494
mpiroska@enternet.hu
� 40 felettieknek beszédcentrikus angol
nyelvtanítás nagy tapasztalattal, akár kezdõ-
tõl. Tel.: 06(20)973-3467
� Távoktatásos kisgyermekgondozó, óvo-
dai dajka, szociális gondozó képzések részlet-
fizetési kedvezménnyel. Tel.: 06(20)436-
6750
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Angol, olasz, orosz minden szinten diplo-
más nyelvtanárnál. Tel.: 06(30)587-8329
� Matematikát korrepetálok. Nyugdíjas
mérnök közép- és általános iskolásoknak.
Házhoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269
� Francia és angol magánórák diplomás
nyelvtanárnõnél, egész nap, a Rómain,  korre-
petálás, nyelvvizsga felkészítés.. Tel.:
06(70)201-0618
� Történelem, németoktatás, korrepetálás
tapasztalt tanárnõnél Aquincum-Római-
fürdõnél. Tel.: 06(30)209-9568

� 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

� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeleti lakás. Irányár
8,5 MFt. Tel.: 06(30)914-0686
� Vennék 1-1,5 szobás lakást Óbudától-Bé-
kásig azonnal. Tel.: 06(70)257-3254

� Óbuda központjánál VI. emeleti, egy-
szobás, 22 nm-es és III. emeleti, három
szobás, 68 nm-es költözhetõ panellakás
155.000 Ft/nm irányáron eladó sürgõsen.
Tel.: 06(20)925-4118

� Panelfelújítási-programban, új nyílás-
zárókkal, 59 m2-es (1+2 félszobás+étke-
zõs+erkélyes), XV. ker. Csobogós utcai la-
kás 11,7 MFt-ért eladó. Tel.: 06(30)564-
8326, 06(30)213-8911

Ingatlan

� Matematika-, fizika- kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után és szombat délelõtt. Középiskolai
elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban.
Thalész-Kör, www.obudamatek.hu, tel.:
06-20-946-2027 

Oktatás

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

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

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

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

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

� 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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� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Építkezésre alkalmas kis telket, telek-
részt, házrészt, nyaralót keresünk Budapesten
vagy 25 km-es vonzáskörzetében. Készpénz-
ért, esetleg teljes építõipari munkáért. Tel.:
06(30)960-4525. Magánszemély! 
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

� Budakalászon 180 nm-es, 6 szobás, 15
éves igényes családi ház eladó. HÉV-tõl 6
perc, tágas, plusz tetõtér. Két lakás megoldha-
tó, alacsony rezsi. Irányár 46 millió. Tel.:
06(30)724-3421
� III. ker. Toboz u., Mátyáshegy, 48 nm, 1+1
sz., jó állapotú, 1 em-i, házközp. egyedi mé-
rõórás fûtésû, nagy erkélyes lakás. Á: 18,9
MFt. Tel.: 06(70)371-2348
� Vásárolnék idõs személytõl lakást, üdülõt,
piaci ár alatt befektetés céljából. Haszonélve-
zeti jog önnél marad. Tel.: 06(20)925-2042
� Római lakótelepen, Nánási úton garázs el-
adó. Tel.: 06(20)772-6819

� Garázs kiadó a Légió utcában. 18 nm-es,
nagyajtós. Tel: 06(20)968-3685

� Igényesen kialakított 44 nm üzlethelyi-
ség, 40+26 nm iroda Hévízi úton kedvezõ
áron  kiadó. Tel.: 06(30)265-6390
� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy üzletház-
ban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544
� III. ker. Bogdáni úton I. em. 34 nm-es,
egyedi fûtésû összkomfortos lakás hosszú
távra kiadó. Érdeklõdni: 06(30)459-5262
vagy 06(20)234-6225
� Garázs kiadó Kaszásdûlõn. Tel.:
06(30)922-3156
� Kiadó Óbudán, 27 nm-es, igényesen ki-
alakított, rendelõnek, irodának alkalmas he-
lyiség (volt orvosi rendelõ) Szentendrei út 13.
társasház földszintjén. Tel.: 06(20)462-8423

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Agárdi családiház eladó vagy budai lakás-
ra cserélhetõ. Tel.: 06-30-577-0998

� Tört arany-ezüst felvásárlás a napi legma-
gasabb áron készpénzért. II. ker Margit krt
51-53. (Louis Galéria). Tel.: 316-3651
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� +50.000 Ft, ha engem hív elsõként! Üzle-
tekkel rendelkezõ szakképzett becsüs keres
mindenfajta régi tárgyat: bútor, festmény, óra
stb., teljes hagyaték, egyeztetés telefonon. Te-
gyen próbára! Tel.: 06(20)415-1536

� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában
eladó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-13-ig
� 100 nm-es különbejáratú 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! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� 66 éves nagymama vállalná óvodás, vagy

kisiskolás felügyeletét Óbudán. Tel.:
06(20)498-0518

� Becsületes férfi eltartási-életjáradék szer-
zõdést kötne idõs úrral illetve hölggyel, havi
járadék fizetéssel. Tel.: 06-70-246-61-44

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-74-35 
� Büfé-kávézóba kisegítõt keresek! A
Szentendrei úti Auchan közelében, hétköz-
napokon 7-13 óráig, hosszú távra! Szakmai
tapasztalat elõny, de háziasszonyok is jelent-
kezhetnek! Tel.: 06(20)952-1120
� Referenciával nyugdíjas ápolónõ beteg
ápolását vállalja. Tel.: 06(20)259-5777
� Csillaghegyi szépségszalonunkba fod-
rász, kozmetikus és mûkörmös munkatársat
keresünk. Tel.: 06(70)371-3121

� A gyászoló család megrendülten tudatja,
hogy szeretett férjem, édesapánk, imádott
nagyapánk, Pálvölgyi István kelmefestõ,
vegytisztító, filmnyomó mester tragikus hir-
telenséggel 69 éves korában elhunyt. Temeté-
se október 11-én 11.15 órakor lesz az Óbudai
Temetõben. 

Halálozás

Állás

Számítógép

Eltartás

Egyéb

Üzlet

Régiség

Elad-vesz

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

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

� Pomáz kertvárosi részén kiadó (90
ezer Ft/hó) egy 80 nm-es, erkélyes, saját
kertre nézõ, felújított sorházszerû lakás,
15 nm-es tárolóval, mosókonyhával és
18 nm-es garázzsal. Luxus, alacsony re-
zsivel. Klíma, riasztó, beépített, gépesí-
tett konyha, duplakomfort. Tel.: 06-30-
2126-127

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

Kiadó

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

�Lakás eladó III. Raktár út 39-41. 56 nm,
2 szobás 1. emeleti. Érdeklõdni lehet
06(30)696-6961

� Balatontól 200 m-re, üzletileg frekven-
tált helyen, Balatonszemes központjában,
1320 m2-es telken, 4 szobás+2 szobás,
összkomfortos házak eladók. Iár.: 27,6
MFt. Tel.: 06(30)564-8326, 06(30)213-8911

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

A vonatkozó helyi önkor-
mányzati rendelet értel-

mében avar és kerti hulladék
égetése Óbuda-Békásmegyer
egész területén októberben,
novemberben, valamint feb-
ruárban, márciusban, csü-
törtökön és szombaton 10-tõl
15 óráig megengedett a tûzvé-
delmi elõírások betartása mel-
lett. Párás, ködös, szeles idõjá-
rás esetén az égetés tilos!

Az ingatlanon keletkezõ - a
rendszeres szemétszállítással

el nem szállítható vagy nem
komposztálható - kerti hulla-
dék elszállíttatása az ingatlan-
tulajdonos, illetve a bérlõ, va-
lamint a telek használójának
feladata és kötelessége.

Aki a tilalom ellenére avart,
illetve kerti hulladékot éget,
vagy a nyesedék elhelyezésére
és elszállítására vonatkozó elõ-
írásokat megszegi, szabálysér-
tést követ el, mely cselekmé-
nyért 30.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar 
és kerti hulladék?

ÉVADNYITÓ. Ingyenes programokkal várták a gyerekeket az Óbudai Kul-
turális Központ szeptember 12-ei évadnyitójára

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés
A Magyar Rajzfilm Kft. 10 hónapos OKJ-s animá-
ciósfilm-rajzoló tanfolyamot indít heti 2 alkalom-
mal. Az érdeklõdõk választhatnak a délelõtti vagy
az esti csoport között. * Az órákat rajzfilmrendezõk
tartják.
Nyílt nap: Beiratkozás elõtt bárki betekinthet a
most folyó képzésbe, melyet felvételizõknek is
ajánlanak. Az itt elsajátított tudást hasznosíthat-
ják rajzfilmstúdiókban és számítógépes mun-
káknál. (Tel.: 250-1355, 250-0432. Cím: Kerék utca 80. E-mail:
clarus-tax@t-online.hu; www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html)
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A mindennapok rohanó, zaklatott világában kész
felüdülés betérni egy olyan helyre, ahol egy kis
nyugalomra lelünk. A rejtélyes elnevezésû, Test-
nek Léleknek Titkai szalon egy ilyen kivételes kis
„sziget”. 

Óbudán, a Lajos utcai panelházsor végén már
messzirõl látható a természetes, mélybarna szí-

nûre festett, fából épített terasz, ahol a betérõk nap-
sütéses idõben múlathatják a magukra szánt idõt. A
helyiség belülrõl is sokkal inkább emlékeztet egy
kellemes, családias hangulatú, harmonikus kisugár-
zású klubra, mintsem szépségszalonra - mindezt
Szivós Márti, az üzlet egyik tulajdonosa, a vendé-
gek visszajelzései alapján is megerõsíti. Lehetõség
nyílik elmélyült beszélgetésekre, kellemes, nyugtató
zene hallgatására a kezelések között, melyhez a hely
intimitása is megfelelõ teret nyújt. A szalon idén ta-
vasszal nyílt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy se-
gítsenek az embereknek helyreállítani lelki harmóni-
ájukat. Ehhez járulnak hozzá a szolgáltatások teljes
körével. Sokan küzdenek önértékelési gondokkal.
Ennek orvoslására itt számos gyógyírt találhatnak.
Aki áldoz kicsit magára, a testi ellazulásra, lelki fel-
töltõdésre, a legmodernebb alakformáló gépektõl az
úgynevezett lélek-masszázsig terjedõ skálán választ-
hat a számára aktuálisan épp legmegfelelõbb variá-
ciók közül.

AhypoxiTrainer a modern sportorvoslás alapjaira
kifejlesztett, vákuum szívóhatása alatt, egyénre sza-
bott intenzitással mûködtetett gépi kerékpár. Számos
kedvezõ hatása közül kiemelhetõ, hogy a mozgás
más formáinál kevésbé megerõltetõ, ugyanakkor a
tréning során háromszoros térfogatcsökkenés érhetõ

el, elsõsorban deréktól lefelé. Az infravörös sugárzás
elvén mûködõ fekvõ hõkabint, az infraszaunát egy-
re elterjedtebben használják orvosi és betegségmeg-
elõzõ célokra is. A fogyókúra, a méregtelenítés, az
immunrendszer erõsítésének egyik leghatékonyabb
eszköze. A bõr mélytisztítása által, azt rendkívül
gyorsan megfiatalítja, a cellulitiszt megszünteti. Ala-
zítás, stresszoldás számos formája közül választható
illóolajos testmasszázs, svédmasszázs, vagy akár a ti-
tokzatosan hangzó, kevésbé ismert lélekmasszázs is.
Utóbbi kézi terápia, lazítási technika. Magyarorszá-
gon még szinte teljesen ismeretlen, alternatív mód-
szere a test, a lélek és a szellem harmóniájának visz-
szaállítására. Egész lényünkre hat. A teljes egységet
stimulálja, hogy újra harmóniába kerülhessünk ön-
magunkkal. A Ballancer sûrített levegõvel mûködõ
hullám-masszírozó készülék komplex hatása
hosszú évek fejlesztésének eredménye, melyben a
kozmetikai szakmán kívül sportorvosok, plasztikai

sebészek, gyógytor-
nászok vettek részt.
Segíti a salakanyagok
eltávolítását, gyógyít-
ja a viszszereket, az
ödémát,  javítja a vé-
nás- és nyirokkerin-
gést, a bõr vérellátá-
sát, így csökkentve a
cellulitot, fogyasztva
a körfogatot. Az MP-
6 olyan professzioná-
lis elektromos izom-
stimulátor, mely a fit-
ness technológiájára

koncentrál. Többek közt segíti a test formálását, szé-
pítését, erõsíti az izmokat, szintén hatékony módsze-
re a cellulit csökkentésének. Alkalmazásával olyan
helyeket is formába hozhatunk, melyeket komo-
lyabb sportolással is nehéz. Ilyen, más testtájak mel-
lett a belsõ comb, vagy éppen az alhasi rész. Har-
minc pernyi használat másfél-kétórányi konditermi
edzésnek felel meg, jóval több sikerélménnyel.

Volt már példa olyan kedves gesztusra, hogy
egy kisebb cég vezetõje befizette alkalmazottait
egynapos feltöltõdésre. De ha valaki egyedi han-
gulatú születésnapot szeretne ajándékozni, vagy
akár magának barátai körében tartani, itt garantál-
tan lélekben feltöltekezhet, testben felfrissülhet.
Most kedvezménnyel válthatók bérletek, bármely
kombinációban. (Cím: Lajos utca 105. Telefon-
szám: 240-3589; +36-20-326-0825; +36-30-973-
1624. E-mail: tltszalon@yahoo.com)

Sz. Cs.

Testnek, Léleknek Titkai - a nyugalom szigete Óbudán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pá-
lyázó adatait, a vételárat, a fizetés módját
és idejét.  A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára,
számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-
tot 2010. október 21-én 12 óráig, a pályá-

zatokat zárt borítékban 2010. október 25-
én 12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. ke-
rületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2010. október 25-én
12 órakor a Bp., III. kerület, Fõ tér 1.
I./19., a vagyonhasznosítási osztály hivata-
los helyiségében történik. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat
kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb

ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson,
illetve a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

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

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot
hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Parlamentarizmus
Rejtvényünkben az Országház három nevezetességét
olvashatja. Beküldendõ a vízszintes 7. és 36.,valamint
a függõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Baranyai helység. 7. Az elsõ bekülden-
dõ sor (zárt betûk: K. R. S. Á. S.). 13. Régies írások. 15.
Összedõlt épület. 16. Parázsolj. 17. Csavar. 18. Egyfajta
indián liszt. 21. É. U. 22. Fordítva bottal ver. 24. Foszfor,
ezüst és nitrogén vegyjele. 25. RZPS. 27. Leva egynemû
betûi. 29. Állóvíz. 30. Légies. 31. Gallium vegyjele. 33.
Vigyázói. 35. Nílusi istenség az egyiptomi mitológiában.
36. A második beküldendõ sor. 39. Nyafogás, nyafogó
az angolban. 40. Neves színészünk, László. 41. Csermely.
42. S-sel a végén kergettess. 43. Géza egynemûi. 44. O. E.
46. Angol hosszú. 47. Puha fém. 48a. Tengeri állat foga.
51. Magam. 52. Egyik óceániai fõvárosba. 55. Neményi
…, operaénekesnõnk, fordítva. 56. Rengeteg. 58. Vízi
védmû. 59. Ez ideig. 61. Jorge …, A vén tengerész írója.
FÜGGÕLEGES: 1. A harmadik beküldendõ sor (zárt
betûk: Á. G. I. N. Á.). 2. Kiszáradt növény. 3. Védett. 4.
Félig ráfordít! 5. Földet forgat. 6. Ókori nép. 8. Kezdõ-
pont. 9. Dél angolul. 10. Gazdasági Munkaközösség. 11.
Német tojás. 12. Nyû-vel kiegészítve nagy jövõt ígérõ. 14.
Hozzájut. 19. Fõzeléknövény. 20. Idegen Artúr. 23. …
Zsuzsa, tévészemélyiségként  volt ismert. 26. Régi férfi
ruhadarab. 28. Névelõs csukószerkezet. 30. Dalos. 32.
Erõteljes asszonyok. 33. Maga jár. 34. Belül fröccsen! 35. Régie-
sen zúdít, fordítva. 37. Uruguayi, máltai és tunéziai autók jele. 38.
Gyík belseje! 43. Egyfajta bevonó-anyag. 45. Szerep volt a Bará-
tok közt címû szappanoperában. 47. Visszaváró! 48. Belül embe-
ri! 49. Zambiai, olasz, német és máltai autók jele. 50. Római öt-
venegy és négyszázkilencvenkilenc. 53. Észhordozó. 54. Tova. 57.
Pl. kavics. 60. Spanyol és osztrák autók jele. 

Ipacs  László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon október 13-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szer-
kesztõségünkben vehetnek át. Az augusztus 25-én megjelent,
„Szeptember” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Szeptember
szép szultánja, õsz, pompás buja zsarnok”. Nyertesek: Kócs Ala-
josné, Szentendrei út 34.; Krausz Józsefné, Pabló Neruda utca 4.;
Dömötör Tibor, Pacsirtamezõ utca 47.

Gasztronómiai idõutazáson
vehet részt az, aki ellátogat
a Magyar Ízek Házába a Csil-
lagvár Bevásárlóközpontba.
Nagyszüleink és dédszüleink
korát idézõ, magyar ízvilágú,
hagyományos eljárással ké-
szült finomságokat kóstol-
hatnak az érdeklõdõk.

APrémium Hungar-
icum Egyesületbe

tartozó üzletben kizárólag
magyar termelõk, családi
vállalkozások házi tejter-
mékeit, hentesáruit, ada-
lékanyagoktól mentes ma-
nufakturális élelmiszereit
kínálják a vásárlóknak.
Többek között olyan
ínyencségekhez juthatnak
itt hozzá a fogyasztók,
mint a málnából vagy ri-
bizlibõl készült gyümölcs-
borok, a friss bükkfán füs-
tölt mangalica kenõmájas,
a domaszéki kulárés kol-
bász, a balatoni harcsamáj

pástétom, a bio mandula-
tej, a homoktövis mustban,
az eperfahordóban érlelt
pálinka, az egri bikavérben
érlelt diós sajt, a házi kecs-
kesajt, a zöldhagymás go-
molya, a hortobágyi
szürkemarha szajmoka, a
tokaji boros kacsamáj, a
házi köpülésû vaj, a bio ep-
res házi méz, az aszalt
szomolyai feketecseresz-
nye, a Mecsek-teák valódi
gyümölcsbõl vagy a bivaly
és kacsa paprikás szalámi.

- A Prémium Hunga-
ricum Egyesület célja, hogy
összefogja azokat a Kárpát-
medencében élõ kis- és kö-
zepes élelmiszeripari vállal-
kozásokat, melyek egye-
dülálló minõséget termel-
nek, s melyek fennmaradá-
sa meggyõzõdésünk szerint
hozzájárul az egész emberi-
ség gasztronómiai és kultu-
rális örökségéhez - fogal-
mazott Batternay Anita

ügyvezetõ. - Tapasztalata-
ink szerint növekszik azok-
nak a vásárlóknak a tábora,
akik tudják: az egészséges
táplálkozás egyik alappillé-
re a tiszta és tradicionális
alapanyagokból készült
élelmiszer. Akínálatunkban

szereplõ tej- és húskészít-
mények szabad tartású álla-
toktól származnak, melye-
ket hormon- és antibi-
otikummentes, természetes
tápanyagokkal etetnek. Saj-
nos, a kis családi vállalko-
zások számára megfizethe-

tetlen a bejutás a nemzetkö-
zi üzletláncok polcaira. Vi-
szont a Prémium Hungari-
cum franchise üzletlánc
tagjaként értékesítési pon-
tokat biztosít számukra, így
eljuthatnak a hazai vásár-
lókhoz. És mivel a közvetí-
tõ láncszemeket kiiktattuk a
rendszerbõl, s közvetlenül a
termelõktõl szerezzük be a
termékeket, az áruk sem
megfizethetetlen. 

Domi Zs. 

Csak hazait!

Magyar Ízek Háza a Csillagvárban
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Történetében elõször, a pol-
gármesteri hivatal munka-

társaiból álló, 5 tagú csapat is
indult a Budapest Nemzetközi
Maratoni Futóverseny „Ekiden-
váltó” kategóriájában. A lelkes
és szorgos futók a mezõny elsõ
negyedében végeztek és a zord
idõjárás ellenére 3 óra 42 perc
alatt sikerült teljesíteniük a 42
kilométeres távot. Már a ver-

seny elõtt kiderült, hogy min-
denki komolyan veszi az általa
vállalt résztávot, hasznos taná-
csokkal segítették egymást, jó
hangulatban telt a felkészülés.

Remélik, ezzel az elsõ futás-
sal egy szép hagyomány veszi
kezdetét, és mások is kedvet
kapnak a mozgásra. Ezúton kö-
szönik a munkatársak lelkesíté-
sét és gratulációját.

Önkormányzati csapat a 25. Budapest
Nemzetközi Maratoni Futóversenyen

Fabó Levente, Gyarmati Brigitta, Zseniné Marton Tamara, dr. Csepeli
Zsuzsanna, Molnár István

A „Tanórán kívüli sportte-
vékenységek (szabadidõs

sportfoglalkozás)” címû pályá-
zaton nyert a Varga István Ke-
reskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakisko-
la. A pénzbõl az intézményben
mászófalat állítottak fel, me-

lyet október 1-jén avattak.
Gyere te is mászni a Vargába!
elnevezéssel ingyenes nyílt na-
pokat tartanak decemberig,
minden szerdán 15-tõl 18 órá-
ig, ekkor bárki felmászhat a
falra. (Cím: Hatvany Lajos ut-
ca 7.)  

Az Atlétika Budapest Gyer-
mek Bajnokságon a III. ke-

rületi TUE versenyzõi négy baj-
noki aranyérmet hoztak el, két

ezüst és két bronz kíséretében
szeptember 18-án. A TUE atléti-
kai szakosztálya egy év alatt je-
lentõs eredményeket ért el.

Falra mászhatnak

TUE-s éremszüret 
Az esõs, hideg idõ ellenére közel 14 ezren vettek részt szeptember 26-
án a 25. Spar Budapest Nemzetközi Maratonon és Futófesztiválon, mely
érintette Óbudát is. A nõknél Staicu Simona új pályacsúccsal (2:37:47
óra), a férfiaknál pedig az etióp Herkolo Ashenafi (2:23:13 óra) gyõzõtt

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

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

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

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

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

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

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

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

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

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.
Minden új páciensnek 

INGYEN fogorvosi felmérés terv készítéssel! (rtg nélkül)
ZIRKON KORONA 65.000.-Ft

Az 50%-os KEDVEZMÉNYEK november 5-ig érvényesek!
- FOGSZABÁLYZÓ ORVOSI FELMÉRÉSE 50%-OS KEDVEZMÉNY!
- Implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- dentalhigienikusi napon (pénteken) a fõgkõlevétel (50%-os)
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRADIÁK (25 éves korig)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes porce-
lán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Részletfizetési
lehetõség, bankkártyás fizetés és egészségpénztári kártya elfogadás.
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medicina,
MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk,
Talizmán, Egészségért, Budai, Kardirex, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér,
ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

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

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének meg-
bízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd
minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb november 3-án) 16-
tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodá-
jában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb novem-
ber 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Má-
tyás király útja 13-15.), minden hónap második szerdáján (legkö-
zelebb október 13-án) 17-tõl 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.), dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden
hónap harmadik szerdáján (legközelebb október 20-án) 16-tól
19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban tart ingyenes jogse-
gélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es
választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-
2900-as telefonszámon lehet.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-
tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-
nap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások
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Elsõ alkalommal rendezik az Állatok Világnapjához kötõdõen az óbudai állatbemutatót
és kézmûves vásárt október 10-én a Nagyszombat utcai Amfiteátrumban. 

Az Amfiteátrum területén házi és kedvtelésbõl tartott állatokkal ismerkedhetnek
a látogatók. Bemutatandó állatok: magyar szürke szarvasmarha; mini lovak;

díszbaromfik; szamarak; óriásnyulak; törpemala-
cok; kutyák; macskák; teknõsök; terápiás állatok;
vadászgörény; tengerimalac; csincsillák.

A rendezvény területén lehetõség nyílik kéz-
mûves foglalkozáson nemezelésre, gyöngyfû-
zésre, hagyományos játékok megismerésére.
Látható lesz jurta építési bemutató, ki lehet
próbálni az íjászatot és a patkóhajítást is.
(A rendezvény nyitva tartása: 9-tõl 16 óráig. A
belépés díj-
talan.)

Szeretet-
tel vár min-
denkit Óbu-
da-Békás-
m e g y e r
Ö n k o r -
mányzata!

Állatbemutató az Amfiteátrumban

Örömmel tájékoztatjuk a
Csillaghegyi Strandfürdõ
sorsáért aggódókat, hogy
a fürdõ továbbra is üzemel.

Árak: úszójegy, 2 órás:
800 Ft. * Egész napos
felnõtt belépõ: 1300 Ft.
* Egész napos gyermek-
nyugdíjas belépõ: 1300
Ft. * Látogató jegy: 400
Ft. * Szerzõdéssel (pl.
úszásoktatás, búvár):
650 Ft.
Bérletek: 15 alkalmas fel-
nõtt bérlet: 16500 Ft. * 15
alkalmas gyermek-nyug-
díjas bérlet: 13500 Ft.
Masszázs: relax aroma
masszázs 20 perc: 1900

Ft. * Relax aroma masz-
százs 30 perc: 2900 Ft. *
Relax aroma masszázs
40 perc: 3800 Ft.

Nyitva tartás: hétfõ-
péntek 6-20 óráig;
szombat-vasárnap 6-17
óráig.

Mégis lesz õszi szezon a Csillaghegyi strandon

Népszerû a szombatonként 6-tól 12 óráig, a Tolnai Iparcikk
Centrum parkolójában mûködõ õstermelõi piac a Csillag-
hegyi Polgári Kör Egyesület szervezésében. A vásárlók
frissen préselt mustot kóstolhattak szeptember 25-én 

Lecsófesztivált rendeztek a Bárczi Géza Általános Iskola
udvarán a diákoknak és szüleiknek szeptember 25-én
délelõtt. A bográcsban fõtt finom falatok elkészültéig
élõ-zenével, sportprogramokkal, kézmûves foglalkozás-
sal szórakoztatták a vendégeket

A z Országos Csalá-
di Könyvtári Na-

pok keretében a Békás-
megyeri Könyvtárban
Könyves vasárnap lesz

október 10-én. A bibli-
otékában 10-tõl 14 órá-
ig tartó nyitva tartással,
év végéig ingyenes be-
iratkozással, ingyenes

dvd és cd kölcsönzés-
sel, térítésmentes inter-
nethasználat lehetõsé-
gével, ajándékokkal
várják a látogatókat. A
Megbocsátás Napja is
ezen a napon lesz. Tö-
rök György elõadómû-
vész „Varázsidõ” címû
zenés bábmûsorát 11
órától láthatják a gyere-
kek. (Cím: Füst Milán
utca 26.)

Könyves vasárnap

A Gézengúz Alapítvány 20. évfordulója köré szerve-
zett programsorozat részeként elindította a „Csep-
pek Öröme” címû fotópályázatát.
Céljuk a társadalmi szemléletformálás a koraszülöttek
és a születési sérültek élethelyzetérõl alkotott elképze-
lésben. A fotókkal szeretnék felhívni a figyelmet a fejlõ-
dés örömteli lehetõségeire, illetve a különbözõ problé-
mákkal született és az egészséges gyermekek élethely-
zetének azonosságaira, a gyermeki öröm ábrázolásával.
A képeket a fotopalyazat@gezenguz.hu címre ok-
tóber 15-én 24 óráig várják. (Részletes feltételek a
www.gezenguz.hu/fotopalyazat weboldalon és csa-
tolt pályázati kiírásban találhatók.)

Cseppek Öröme fotópályázat

A z Óbudai Sport-
egyesületnél latin

társastáncot tanulhatnak
szerdánként 18-tól 19.30
óráig. A csoporthoz még

csatlakozhatnak az érdek-
lõdõk. (Jelentkezés a 06-
20-321-0811-es számon,
illetve az elsõ órára ingye-
nesen is el lehet menni.)

Latin társastánc
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