
Új pályázat a III. kerületben élõknek:
„Így éltem meg a forradalmat - 1956 az
élõ emlékezetben” címmel.

A napelemek felhasználásáról hallhatnak az
érdeklõdõk november 18-án, az Óbudai
Zöld Szabadegyetem következõ elõadásán.

Adottságai, szorgalma révén eredmé-
nyes sportpályafutás elõtt áll a 13 éves
Gecsõ Tamás.29

Kölyök kajakosok királya

XVI. évfolyam 21. szám              Megjelenik kéthetente           2010. november 5.
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Így éltem meg a forradalmat

11
Óbudai Zöld Szabadegyetem

T öbb, mint száz
meghívott és érdek-

lõdõ elõtt tartotta októ-
ber 22-én az 1956-os
forradalomra és szabad-
ságharcra emlékezõ ün-
nepségét Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-

ta. A Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templom ol-
dalánál álló világhábo-
rús hõsök emlékmûvé-
nél a pártok és civil
szervezetek helyezték el
az emlékezés koszorúit. 

BÕVEBBEN A 2. OLDALON

„Erõs a nép, mely hisz saját igazában”

Megemlékezés 1956-ról Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete közel
harminc napirendi pontot
tárgyalt az október 29-ei

ülésen. Többnyire egy-
hangúan döntöttek rende-
let-módosításokról, hatá-
rozati javaslatokról. A vi-
tamentes fórumon döntés

született a Pethe Ferenc
téri volt MDF-székház
ügyében is.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

ISKOLAI SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÕK. A Kuka
Alapítvány szelektív hulladékgyûjtõket helyezett el Békás-
megyeren, a Pais Dezsõ Általános Iskolában az önkor-
mányzat támogatásával október 22-én. RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma november 18-án,
csütörtökön jelenik
meg! Újságunk korábbi
számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Ismét jégpálya a Fõ téren

Pótlóbuszok járnak a 4-es és 6-os villamos helyett november 8-ig a Margit hídon. Ennek egyik oka, hogy november 6-án üzemkezdettõl novem-
ber 7-én 21 óráig az átkelõ terhelési próbáit tartják. A másik, a felújítási munkák során áthelyezik a villamossíneket. A terhelési próba alatt az
autóbuszok a Lánchídon mennek át Budára.                                                                                                                         INFORMÁCIÓK A 6. OLDALON

Nem járnak a villamosok november 8-ig • Terhelési próba • Végleges helyükön a sínek

Közlekedési változások a Margit hídon 
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Emlékezés

D r. Khirer Vilmos
pápai prelátus be-

szédében a vértanúság
fogalmának égi és földi
vonatkozásait elemezte.
Az egyház vértanúi és
az 1956-os szabadság-
harc mártírjainak kap-
csolatát abban lehet
meglelni, hogy mind-
ketten hittek, és meg-
gyõzõdésük miatt vál-
lalták a halált, így téve
tanúságot mindarról,
ami a szívükben van -
mondta.

- 1956 õszének re-
ményteli hetei megmu-
tatták, hogy mennyire
erõs lehet egy mégoly
kis nemzet is, ha hisz
saját igazában - muta-
tott rá Bús Balázs pol-
gármester. Úgy fogal-
mazott: az egyetemi if-
júság kart karba fonó
felvonulása és õszinte

lelkesedése nem csu-
pán 1956 igazának lett
szimbóluma, hanem el-
lenpontja is mindan-

nak, amit utána, az
alantas ösztönökre ját-
szó kádárizmus saját
hatalmának megtartása
érdekében az ország-
nak ajánlani tudott.
Hozzátette: a forrada-
lom megtorlásakor,
majd az azt követõ idõ-
szakban az öncenzúrá-
ért, a hallgatásért és a
magány vállalásáért sú-
lyos árat fizetett az or-
szág. Megroppant a
nemzet gerincét adó
közösségek sokasága.

„A befogott szájak hall-
gatni kényszerültek ‘56
igazáról. A hazug béke
ordító csendje telepe-
dett az utcákra, az em-
berek hétköznapjaira
hosszú évtizedeken át.”

- 1956. október 23-a
reménye és tanúsága a
mai kor embere számára
is abban áll, hogy közös
céljainkat - legyen még-
oly nagyra törõ is - ösz-
szefogva képesek lehe-
tünk elérni - zárta gon-
dolatait Bús Balázs.

„Erõs a nép, mely hisz saját igazában”

Megemlékezés 1956-ról 

N émeth Bálint ‘56-os
szabadságharcos

idézte fel emlékeit a
nagy számban megje-
lent hallgatóság elõtt
azon a találkozón, me-

lyet a Csillaghegyi Pol-
gári Kör Egyesület szer-
vezett a kerületrész kö-
zösségi házában október
20-án. Az elõadást kö-
vetõen a résztvevõk el-

sétáltak a közeli Zsám-
boki kereszthez, majd
egy-egy szál gyertyát,
mécsest gyújtottak a
mártírhalált halt hõsök
emlékére.

A görög polgárháború
elõl kimenekített gyere-
kekkel került Magyaror-
szágra, ahol szülõk nél-
kül, gyermekotthonok-
ban nevelkedett. Az ál-
talános iskola befejezése
után cipésznek tanult,
mert általános elv volt a
menekültek mielõbbi
munkába állítása. Sors-
társaihoz hasonlóan,
munkáját szívvel-lélek-
kel, lelkiismeretesen vé-
gezte. Munka mellett
végezte el a techniku-
mot, így lett késõbb mû-
szaki ellenõr. 

1967-ben megnõsült,
házasságából 3 fia szüle-
tett. Mindennél fontosabb
volt számára a családja. 

2006-tól haláláig volt
képviselõje a III. kerüle-
ti Görög Kisebbségi Ön-
kormányzatnak. 

Budapesten hunyt el
október 9-én. Családja,
barátai, honfitársai, vég-
akaratának megfelelõen
egy dunai hajón vettek
tõle végsõ búcsút októ-
ber 20-án.

Emlékét megõrizzük!
A III. kerületi Görög

Kisebbségi 
Önkormányzat testülete

Szekulopulosz Hrisztosz
(1936-2010)

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek szá-
mára. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfi-
gyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folya-
matos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõ-
rendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehe-
tõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasz-
nos információkról. Ha igénylik az önkormányzat szol-
gáltatását, szíveskedjenek jelezni Zsuppánné Tófejy
Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi referensnél a
tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen!

Gyertyagyújtás Csillaghegyen
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Menesztett 
közmûcég vezetõk
A jövõben Tarlós István
(Fidesz-KDNP) fõpol-
gármester dönthet a fõ-
városi fenntartású in-
tézmények vezetõinek
kinevezésérõl és a
megbízások visszavo-
násáról - így határozott
a Fõvárosi Közgyûlés
október 27-ei ülésén. A
BKV-s Kocsis István ki-
vételével valamennyi ki-
zárólagos fõvárosi tulaj-
donban lévõ cég veze-
tõjét leváltották.

Állami 
kitüntetések

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc 54.
évfordulója alkalmából
állami kitüntetéseket
adtak át. Kerületünkbõl
Nemesné Antal Mag-
dolna, a Szent Miklós
Általános Iskola, Diák-
otthon és Gyermekott-
hon igazgatóhelyettese
a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést kapta. Életfa-
díjat vehetett át Budai
Ilona népdalénekes, az
Óbudai Népzenei Iskola
tanára és Kobzos Kiss
Tamás mûvésztanár, az
Óbudai Népzenei Iskola
igazgatója.

Átalakultak 
a szakbizottságok
Összesen öt bizottság
alakult a képviselõ-tes-
tület október 14-ei ülé-
sén. Az egészségügyi,
szociális és lakásgaz-
dálkodási bizottság; a
kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság; az
oktatási és sport bizott-
ság; a pénzügyi és va-
gyonnyilatkozat-kezelõ
bizottság; a tulajdonosi,
városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizott-
ság. Utóbbinak 10 tagja
van, a többinek 9. A bi-
zottságok közül egyet
(a pénzügyi és vagyon-
nyilatkozat-kezelõt) el-
lenzéki képviselõ vezet.
(A szakbizottságok tag-
jai az 5. oldalon, interjú
a bizottsági elnökökkel
a 7. oldalon.)

A gyûjtõk elhelyezésének
célja a gyermekek mielõbbi
környezettudatos szemléle-
tének kialakítása. A Kuka
Alapítvány egyebek mellett
használaton kívüli adomá-
nyok újrahasznosításával
foglalkozik. A városrészben
több oktatási intézmény ve-
zetése is igényelt szelektív
hulladékgyûjtõt. Az elsõt a
Pais iskola aulájában he-
lyezték el. 

A z alapítvány képvi-
selõje, Brenkus

Krisztián az átadáson el-
mondta, a szervezet a
zöld célok megvalósítá-
sának támogatására jött
létre, így kerültek kap-
csolatba a helyi önkor-
mányzattal. A nonprofit,
közhasznú szervezet
összesen 36 színes sze-
lektív hulladékgyûjtõt ka-
pott egy cég profilváltása
nyomán, melyek közül az
elsõ 6 a békásmegyeri ál-
talános iskola növendé-
keinek környezettudatos
nevelését szolgálja. Mint
elhangzott, a többi gyûj-
tõedény is III. kerületi ok-
tatási intézményekbe ke-
rül, ezek pontos helyszí-

nérõl az önkormányzat il-
letékeseivel egyeztetnek
a jövõben. 

Az átadáson részt vett
Bús Balázs polgármester,
aki a gyermekek környe-
zettudatos szemléletfor-
málásának jelentõségérõl
beszélt, majd az iskola ve-
zetõinek kíséretében meg-
tekintette az intézmény
ÖKO-kertjét. A diákok ál-
tal gondozott növények
szintén a természet-közeli-
séget hivatottak erõsíteni a
lakótelepi környezetben. 

Szelektív hulladékgyûjtõk az iskolában

B ár lezárult az immár
két éve tartó Óbudai

Egészségolimpia, és a fõ-
díj is gazdára lelt (errõl
lapunk elõzõ, október 20-
án megjelent számában
adtunk hírt), a rendezvény
résztvevõi közt további
tárgynyereményeket, jele-
sül egy felnõtt- és egy
gyermekkerékpárt sorsol-
tak ki a szervezõk, melye-
ket a Vörösvári úti járóbe-
teg-szakrendelõben adtak
át a szerencsés nyertesek-
nek október 22-én. 

A bicikliket dr. Vár-
szegi Józseftõl, a Szent
Margit Rendelõintézet
igazgatójától és Puskás
Péter alpolgármestertõl
vehette át Kiss Barnabás
Olivér, a Szent- Györgyi
Albert Általános Iskola
2. osztályos diákja, illet-
ve Dobos Balázs, infor-
matikus. A kétkerekû
járgányokat az óbudai
Berguson kerékpárszak-
üzlet tulajdonosa, Nagy
András ajánlotta fel a
nemes cél érdekében. 

Bringát és egészségesebb
hétköznapokat nyertek

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány (ÓMKA) új pályázatot ír
ki, kizárólag Óbuda-Békásmegyeren, azaz Budapest III. ke-
rületében lakók számára „Így éltem meg a forradalmat -
1956 az élõ emlékezetben”címmel.
Pályázni lehet kézzel, géppel vagy szövegszerkesztõvel készült
írásos emlékezésekkel, dokumentum-összeállításokkal, kom-
mentált fotókkal, azaz minden olyan alkotással, amely l956 ele-
ven emlékezetét õrzi, szolgálja.
Terjedelmi korlát nincs, a kuratórium elsõsorban 3-20 A/4-es ív-
nyi pályázatokra számít.
A pályamûveket - értékelés után - az Óbudai Múzeum és Könyv-
tár megõrzi. A legjobb pályázatokat a kuratórium - a szakmai
zsûri javaslatát kikérve - díjazza, erre a célra 300.000 forintot kü-
lönített el.
A pályázat jeligés. A postai úton beküldendõ pályamû mellé kü-
lön zárt borítékban mellékelni kell a jelige feloldását, azaz a pá-
lyázó nevét, lakcímét és egyéb elérhetõségét (telefon, mobil, e-
mail).A pályamûvet tartalmazó borítékra írják rá a Pályázat szót,
feladóként a jeligét tüntessék fel.
Feladási határidõ: 2010. november 30. 24 óra.
A pályamunkákat az Óbudai Múzeum Közalapítvány címére
(1033 Budapest, Fõ tér 1.) kell küldeni.
A történetírás és utódaink nemzet- és honismerete nem nélkü-
lözheti a szemtanúk hozzájárulását a közös emlékezethez.Osz-
sza meg velünk történeteit, és buzdítsa erre a környezetében
élõket is!
A pályázat eredményérõl a résztvevõket írásban értesítjük, az
értékelést a sajtóban közzé tesszük.A díjakat (ünnepélyes kere-
tek között) 2011. március 15-éig átadjuk.
A pályázaton kívül a közalapítvány természetesen várja más ko-
rok beszámolóit is (pl.: szanálás).

Az ÓMKA Kuratóriuma

Így éltem meg a forradalmat 
- 1956 az élõ emlékezetben - 
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Tudósítás az ülésterembõl

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az Állami Számvevõszék az önkormányzat
2010. évi gazdálkodási rendszerét ellenõrizte és
több észrevételt tett. Ennek nyomán a képvise-
lõ-testület a hivatal munkája hatékonyságának
javítása, illetve a jogszabályi elõírások mara-
déktalan betartása érdekében komplett intézke-
dési tervet fogadott el. Ezek egyebek mellett az
európai uniós pályázatok igénybevételével és a
belsõ ellenõrzéssel függenek össze.

Sikeres civil pályázatok 
A 2010. év második félévében kiírt civil

mûködési pályázat a kerületben mûködõ civil
szervezetek tevékenységét, eszköz, infra-
struktúra és humán-erõforrás igényét hivatott
támogatni 15 millió forint keretösszegben. Az
egyes pályázóknak nyújtható támogatás 500
ezer forint. A pályázati felhívásra összesen
104 érvényes pályamû érkezett. Ezeket 50 és
290 ezer forint közötti összegekkel támogatta
az önkormányzat. A fennmaradó összegbõl, a
Civil Alap terhére, a Jövõbarát Alapítvány ál-
tal a devecseri és a kolontári gyermekek tábo-
roztatásának költségeihez 248 ezer 250 fo-
rinttal járult hozzá. 

Újra szóbeli két gimnáziumban
A Nemzeti Erõforrás Minisztériuma rende-

letmódosítása nyomán lehetõség nyílt arra,
hogy a hat-, illetve nyolc évfolyamos gimná-
ziumok írásbeli felvételi vizsgája után szóbe-
li meghallgatásra is behívják a jelentkezõket.
Az önkormányzat által fenntartott középisko-
lák közül a Veres Péter Gimnázium és az Ár-
pád Gimnázium kérte a szóbeliztetés lehetõ-
ségét, melyhez a képviselõk hozzájárultak. 

Hatékonyabb idõsellátás
ADerûs Alkony Gondozóház 2011. január 1-

jétõl egyesül az Óbudai Gondozási Központtal.
Ezzel egyidejûleg az Óbudai Gondozási Köz-
pont nevét Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény elnevezésre módosítja. A beolvadó Derûs
Alkony Gondozóház 2010. december 31. nap-
jával megszûnik, jogutódja az átvevõ Óbudai

Szociális Szolgáltató Intézmény lesz. A szociá-
lis ellátás kötelezõ közfeladatát hatékonyabban
tudja így elvégezni a helyhatóság, ezt támasztot-
ta alá az integrációt megelõzõ vizsgálat.

A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat az
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány részére
adományozza a III. kerületben élõ rászoruló
személyek és családtagjaik élethelyzetének ja-
vítása érdekében kifejtett áldozatos munkájá-
ért. A díjat a Szociális Munka Napján adják át.

Pártszékházból kulturális központ
Miután az MDF idén májusban elállt a

Pethe Ferenc tér 2. szám alatti ingatlanra vo-
natkozó vételi szándékától, a testület arra az
álláspontra jutott, hogy az épületet nem adja
el, azt kulturális, közmûvelõdési és közösségi
célra kívánja használni a jövõben.

Jégpálya a Fõ téren
A korábbi sikeres mûködtetésre tekintettel

idén is megszavazták a képviselõk, hogy no-
vember 20-a és 2011. február 28-a között

jégpálya mûködhessen a Fõ téren. A 18-szor
24 méteres pálya felépítése, üzemeltetése és
õrzése közel 15,5 millió forintba kerül.

Többletforrás útjavításokra
Valószínûleg nem nyújt fedezetet a rendkívü-

li idõjárás okozta fokozott burkolatromlás kija-
vítására a 2008-2010. évre elkülönített forrás -
állapította meg az elõterjesztés. Két évvel ez-
elõtt 315 kátyút regisztráltak, ezeket már kijavít-
tatták. Tavaly 5 ezer 110 négyzetméter útjavítá-
si munkát rendeltek meg. Idén januártól, októ-
ber 6-ig 1141 kátyút regisztráltak, 161 megren-
delésen 9 ezer 200 négyzetméter útjavítási mun-
kát rendeltek meg. Az idén júniusban megálla-
pított 25 millió forint többletforrás sem elegen-
dõ a teljes, 2010. évi javítás költségeire. Ajelen-
leg rendelkezésre álló keret elõreláthatólag csak
az elõterjesztés idejéig regisztrált úthibák javítá-
sára lesz elegendõ, a képviselõ-testület ezért úgy
határozott, hogy az útjavítások folyamatosságá-
nak biztosítása érdekében a költségvetésbõl az
általános tartalékkeret terhére 25 millió forint
felhasználását engedélyezi közút-javításokra. 

Kulturális központ lehet a volt MDF-székházból Kaszásdûlõn

Ismét jégpálya a Fõ téren

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pártoktól független, kedvezményes burgonyavásárlási akcióját idén is nagy érdeklõdés övezte. A városrészben 9
helyszínen árusítottak a piaci ár alatt burgonyát október 14-én és 15-én. Összesen 324 tonna, azaz 18 ezer zsák krumplit vásároltak a 95 ezer forint-
nál kevesebb nyugdíjjal rendelkezõ idõs emberek, illetve a rendszeres szociális ellátásban részesülõ lakosok. Az egyes zsákokban 18 kilogramm bur-
gonya volt, melyet igen kedvezõ, 300 forintos egységáron vehettek meg az arra jogosultak. Felvételünk a Raktár utcai parkolónál készült

324 tonna krumpli kelt el kedvezményes áron
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Bemutatjuk az alpolgármestereket
A képviselõ-testület október 14-ei alakuló ülésén megválasztotta az önkormányzat három új alpolgármesterét: Dr. Pappné Dr. Nagy Juditot, Theisz
Bálintot és Puskás Pétert. Az alábbiakban õket mutatjuk be.

Dr. Pappné Dr. Nagy Judit
alpolgármester

Ügyvédként dol-
gozik 23 éve. Az
ELTE Jogtudomá-
nyi Karán végzett,
gazdasági joggal
foglalkozik. Egy
felnõtt gyermeke
van. 11 éve él csa-
ládjával együtt a
kerületben.

Az önkormány-
zatnál a tulajdono-
si, a városfejlesz-
tési és a környezetvédelmi ügyeket fel-
ügyeli, szoros összefüggésben az ezeket a
feladatokat ellátó szakbizottsággal. 

A legnagyobb kihívás ezen a területen
az Óbudai Promenád projekt, amelyet ki-
emelt feladatként kezel az önkormányzat.
A több mint 700 millió forintos projekt az
Új Magyarország Program hathatós támo-
gatását élvezi, és jelentõs mértékben  járul
hozzá a központi alap a megvalósításhoz.
A tervek szerint 2011 áprilisában kezdõd-
nek a munkálatok, és 18 hónap elteltével,
2012 októberében fejezõdnek be. Eredmé-
nyeként pedig létrejön Óbuda új "belváro-
sa": fákkal, bokrokkal, virágokkal övezett
terület a Kolosy tér és a Fõ tér közötti ha-
talmas szakaszon. A programban helyet
kapott a Kolosy téri piac felújítása és a
parkolási gondok megoldása is. A nagy-
mérvû felújítás várhatóan magánerõs be-
fektetéseket is vonz majd az érintett ré-
szen. 

Theisz Bálint 
alpolgármester

Családja régóta
kötõdik Óbudá-
hoz. Õ maga is itt
nevelkedett és je-
lenleg is Belsõ-
Óbudán él felesé-
gével és három
kisfiával. A Corvi-
nus Egyetem
Nemzetközi Kap-
csolatok Szakán
végzett okleveles
közgazdász. 

2001-tõl a közigazgatásban - külügyi és
nemzetpolitikai területen - dolgozik, külön-
bözõ vezetõ beosztásokban. 2006-tól Bús
Balázs polgármester Kabinet Irodájának
vezetõje, majd 2009-tõl másfél évig a Ma-
gyar Tudományos Akadémia nemzetközi
kapcsolatainak irányítását végzi. A 2010-es
önkormányzati választások elõtt kerüle-
tünk polgármestere visszahívta az önkor-
mányzathoz, majd a választásokat követõ-
en „külsõs” alpolgármesternek kérte fel. Ez
új tisztségnek számít a közigazgatásban, s
azt jelenti, hogy tisztán szakmai feladatokat
lát el, amellyel jelentõsen növeli az önkor-
mányzat munkájának hatékonyságát. Tevé-
kenysége szorosan kötõdik a polgármester-
hez, akinek általános helyettesítését is ellát-
ja. Az alpolgármesterek tevékenységi köré-
nek felosztásában a városüzemeltetés, a vá-
rosfejlesztés, valamint a pénzügyi és költ-
ségvetési terület és a testvérvárosi kapcso-
latok tartoznak hozzá. 

Puskás Péter 
alpolgármester

Nõs, felesége
most várja máso-
dik gyermeküket.
1998 óta dolgozik
képviselõként a III.
kerületi Önkor-
mányzatban. Kez-
detben sporttanács-
nokként, majd a tu-
lajdonosi és közbe-
szerzési bizottság
tagjaként, késõbb
elnökeként tevé-
kenykedett. 2007 óta alpolgármester, hozzá
tartozott az egészségügy, a közbiztonság, a
sport és az önkormányzati lakásgazdálkodás.
Projektvezetõként irányította a Szõlõ utcai
Faluház társasház felújítását. 

Bús Balázs polgármester ismét felkérte al-
polgármesternek, amit nagy örömmel elfoga-
dott. Afeladatmegosztás értelmében újra hoz-
zá tartozik az egészségügy, valamint a köz-
biztonság. Új feladatként koordinálhatja az
EU-s források felhasználását, valamint az ön-
kormányzat által kiírt közbeszerzéseket. 

Értesülés friss pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi
vállalkozók részére elektronikus levelezési listát
mûködtet, melyen keresztül e-mailben értesül-
hetnek az õket érintõ aktuális országos pályá-
zatokról. Amennyiben szeretne rákerülni erre a
listára és értesülni a friss pályázati lehetõsé-
gekrõl, írjon a következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

Az új képviselõ-testület
október 14-ei alakuló ülé-
sén megválasztották az ál-
landó szakbizottságok el-
nökeit, elnök-helyettese-
it, tagjait.

Tanácsnokok 
Beruházási: Bulla

György. Civil kapcsola-
ti: Laukonidesz Lilla.
Egészségügyi: Laczkó
Szilvia. EU-s: Czeglédy
Gergõ. Fõvárosi küldött
és fõvárosi kapcsolatért
felelõs: Désiné Németh
Éva. Idõsügyi: Horváth
László. Ifjúsági: Csapó
Harold Gábor. Környe-
zetvédelmi: Béres And-
rás. Közbiztonsági:
Szanyó Miklós. Oktatási:
Kiss László. Sport: Tö-
rök Ferenc. Turisztikai:
Baumann Irén.

A képviselõ-testület állandó bizottságai
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Beruházás – Közlekedés

Lapunk megjelenésekor a 4-
es és 6-os villamosok a
Moszkva tértõl a Margit híd
budai hídfõjéig, a Jászai
Mari tértõl a dél-budai vég-
állomásokig járnak. 

Ahídon a Nyugati pá-
lyaudvar és a budai

hídfõ között villamospót-
lóbuszok szállítják az uta-
sokat, de a 206-os, a 109-
es, illetve a 91-es autó-
buszcsalád, valamint az
éjszakai járatok is közle-
kednek az átkelõn no-
vember 5-én üzemzárá-
sig. 

November 6-án üzem-
kezdettõl november 7-én
21 óráig a híd terhelési
próbáit tartják, ezért a
BKV jármûvei sem közle-
kedhetnek. A villamosok
ekkor is elmennek a végál-
lomásaiktól a két hídfõig,

azonban a pótlóbusz, és
az összes többi autóbusz a
Lánchídon megy át. Ek-
kor a 109-es járat szóló
kocsikkal, de sûrítve köz-
lekedik, és nem érinti a

Nyugati pályaudvart.
Szintén a Lánchídon jár-
nak át november 6-ról 7-
ére virradóra az éjszakai
buszok. Az éjszakai 906-
os és 923-as szóló kocsik-
kal, de sûrûbben közleke-
dik, a két járat között a
csatlakozást a Batthyány
téren biztosítják. Novem-
ber 7-én 21 órától üzem-
zárásig a villamospótló

buszok a Nyugati pálya-
udvartól a Lánchídon át a
Moszkva térig közleked-
nek, de minden villamos-
megállót érintenek. Az éj-
szakai buszok (906, 923,
931) azonban már a Mar-
git hídon mennek át, és
eredeti menetrendjük sze-
rint közlekednek. 

November 8-tól (hétfõ
hajnaltól) a nappali jára-

tok a teljes útvonalukon a
megszokott menetrend
szerint közlekednek. A
villamosok továbbra sem
állnak meg a Margitszi-
getnél, de a jelenlegi 10
kilométeres sebességkor-
látozást már 30 kilométe-
resre emelik fel és már a
végleges pályájukon ha-
ladnak, késõbb még ennél
is gyorsabban mehetnek
majd a szerelvények. Az
autóbuszok még egy ideig
a déli hídpályán kelnek át,
tehát már nem a villamo-
sokkal közös helyen. 

A munkálatok ideje
alatt a Margit hídon végig
biztosított a gyalogos
közlekedés, illetve a ke-
rékpár áttolása. Szintén le
lehet jutni gyalogosan a
Margitszigetre, de autó-
busszal csak a Szentlélek
tér felõl közlekedõ 134-
essel (8.30-tól 22.30 órá-
ig), illetve az Árpád hídi
metróállomástól a 26-os
busszal a Centenáriumi
emlékmûig.

Kertész István

Nem járnak a villamosok november 8-ig • Terhelési próba • Végleges helyükön a sínek

Közlekedési változások a Margit hídon 

A Margit híd és a szigeti bevezetõ ág teljes felújítása
után már nem lesz gyalogos aluljáró, jelzõlámpás ki-
építés mellett zebrákon, a hídtest szintjében kelhe-
tünk át a továbbra is a középperonos villamosmegál-
lótól, mind a déli járdára, mind pedig a sziget felé.
A tervek szerint a középperonon változik a felszállás
rendje, mert a pesti oldal felé az arra nyúló részen, míg
Budára az ahhoz közelebb esõ járdáról lehet majd fel-
szállni a villamosokra. A valamivel szélesebb peron utas-
forgalomból kizárt oldalát a nagyobb biztonság érdeké-
ben védõráccsal kerítik el. A 26-os autóbusz a Nyugati
pályaudvar felé menet továbbra is átjön a budai oldalra.A
134-es szigeti közlekedését, az eredeti tervek szerint a
26-os járat eredeti útvonalának visszaadása után meg-
szüntetnék. Utóbbira konkrétan rákérdeztünk, de a BKV
Zrt. csak késõbb ad hivatalos választ erre. K. I.

Szárnyhíd 1900-tól
A villamosperonokhoz vezetõ aluljáró nem egyidõs a Margit híddal, azt az 1937-es
átépítéskor, utólag alakították ki. Korábban a villamosok a híd úttestének szélein ha-
ladtak, és keskenyebb is volt a felépítmény. Azt is kevesen tudják, hogy a szigetre
vezetõ szárnyhidat csak 1900 augusztusában adták át. A tervezõk a fõ hídszerke-
zetet azért törték meg tompa szögben a szigetnél, hogy a Duna két ágára merõle-
ges legyen a lábazat hossztengelye, tehát eredetileg fel sem merült a Margitsziget-
re vezetendõ bejáró. Maga a Margitsziget is négy részbõl állt egykor és csak ké-
sõbb rendezték egybe. Egészen a II. világháború végéig a szigetre belépõjegyekkel
lehetett csak bemenni, még az ide bejáró buszok utasainak is. Ez alól csak 1919 ta-
vaszán és nyarán volt kivétel, amikor mindenki szabadon mehetett a szigetre, és a
gyerekeknek rengeteg ingyenes rendezvénnyel is szolgáltak. (kertész)

Megszûnik a gyalogos aluljáró a szigetre

S zerkezeti vizsgálat
miatt november 15-

ig forgalomkorlátozásra,
nagy dugókra lehet szá-
mítani a Megyeri-hídon.
Az Állami Autópálya
Kezelõ (ÁAK) Zrt. tájé-
koztatása szerint ebben
az idõszakban végzik a
kivitelezõi szerzõdésben
rögzített hídszerkezeti
utóvizsgálatot. 

A jármûveket mindkét
irányban a leállósávra
terelik, ami várhatóan
jelentõs torlódásokat

okoz a környéken. A
munkálatokat kizárólag
alpin-technikával lehet
végrehajtani, melynek
feltétele, hogy az alpi-
nisták alatti területet
biztosítsák. A híd belsõ
szerkezeti vizsgálatát az
ÁAK Zrt. saját szakem-
bereivel is el tudja vé-
gezni, a külsõ ellenõr-
zésnek azonban csak ez
az egy módja létezik,
melyet még a tél bekö-
szönte elõtt végre kell
hajtani. 

Szerkezeti vizsgálat
a Megyeri-hídon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szakbizottsági elnökök 
a jövõrõl

Az önkormányzati választásokat követõen meg-
alakult a képviselõ-testület és annak új szakbi-
zottságai. Az alábbiakban ezek elnökeit szólal-
tatjuk meg.

Menczer Erzsébet (Fidesz-
KDNP-frakció), az oktatási és
sport bizottság elnöke:

- Az oktatási bizottság új te-
rülettel bõvült: a sporttal. Ezt
rendkívül fontosnak tartom, hi-
szen a gyerekeket nagyon sok
mindenre ráneveli. Azon túl,
hogy az egészségükre jó hatással van, fegyelem-
re szoktatja õket, értékrendet nyújt számukra, s
mindezt közösségi keretekben. Ráadásul megvé-
di õket a külsõ negatív hatásoktól. Aki ugyanis
sportol, annak nincs ideje elzülleni, veszélyes já-
tékokba fogni. A tapasztalatok szerint a testmoz-
gás kifejezetten jó eredményre vezet a részké-
pesség zavaros gyerekek vagy például a hiperak-
tívak körében. Természetesen nem élsportolók
képzésérõl van szó, hanem az értelmes és egész-
séges elfoglaltságról.

Szerencsére a kerületben megvannak a felté-
telei a testmozgásnak. Minden iskolánknak van
tornaterme, mûfüves pályák várják a gyerekeket,
uszoda is rendelkezésükre áll, a TUE-pálya is ki-
váló helyszín és a Duna kínálta lehetõségeket is
érdemes kihasználni. 

Ami az oktatást illeti, az elmúlt négy évben el-
végeztük a nagy összevonásokat és átszervezése-
ket. A jövõben tehát az intézményhálózat meg-
tartására koncentrálunk. Nagy kihívást jelent az
önkormányzat számára, hogy nincs elég pénz az
iskolák felújítására - de még a jelenlegi állapotuk
szinten tartásához is jelentõs forrásokra lenne
szükség. Országgyûlési képviselõként - a polgár-
mester úrral együtt - azonban, mindent elköve-
tünk, hogy forrást találjunk a kerület számára.

Kelemen Viktória (Fidesz-
KDNP-frakció), az egészség-
ügyi, szociális és lakásgazdál-
kodási bizottság elnöke: 

- A három terület külön-kü-
lön is meghatározó egy önkor-
mányzat számára, így együtt
viszont az egyik legfontosabb
kérdéseket tárgyaló bizottsággá vált Óbuda-Bé-
kásmegyeren az egészségügyi, szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság. Hiszen az egészség,
a szociális biztonság és a lakhatás minden ember
számára alapvetõ, ezért hatalmas felelõsség van
rajtunk. Mindhárom területen szeretnénk folytat-
ni azt az utat, ami mentén az elõzõ ciklus óta ha-
ladunk. Az érintett területeken jelentkezõ jogsza-
bályi változások kapcsán rendeletmódosítási ja-
vaslatokat teszünk a képviselõ-testületnek,
ugyanakkor számos egyéni kérelemrõl dönt
majd a bizottság. 

Az egészségmegõrzés, a gyógyítás minél szé-
lesebb spektrumú megszervezése mellett, illetve
azok érdekében folytatni szeretnénk a nagy sike-
rû Óbudai Egészségolimpia rendezvénysoroza-
tot, figyelemmel kísérjük és segítjük a Vörösvári
úti és a Csobánka téri járóbeteg-szakrendelõk
mûködését. 

A 2007-ben elfogadott lakáskoncepció alapján
folytatjuk a munkát lakásgazdálkodási szem-
pontból, keressük újabb bérlakások építésének
lehetõségét, és szeretnénk a lakáspályázati rend-
szert tovább mûködtetni. 

Ezentúl is kiemelt figyelmet fordítunk szociá-
lis ellátó intézményeinkre, melyek nagyban hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a kerület idén Idõsbarát
Önkormányzat Díjban részesült. 

Keressük a lehetõséget intézményeink bõvíté-
sére, új szolgáltatások indítására. A jövõben is
számítunk a civil szervezetek munkájára, hiszen
csakis közösen érhetünk el további sikereket -
szögezte le a bizottság elnöke.

Kemény Krisztina (Fidesz-
KDNP-frakció), a kulturális,
civil és kisebbségi bizottság el-
nöke:

- A kibõvített feladatkört el-
látó bizottság az elkövetkezen-
dõ négy évben is kiemelt fel-
adatának tartja Óbuda-Békás-
megyer tárgyi, szellemi értékeinek megõrzését, a
helytörténeti ismeretek átadását, valamint a vá-
rostörténeti múlt emlékeinek gondozását. Ennek
keretében gondoskodni kíván a kerületben lévõ
mûemlékek, szobrok, emléktáblák állagmegõr-
zésérõl, leltáruk aktualizálásáról és digitalizált
formában való közzétételérõl. 

A bizottság támogatja az önkormányzat azon
törekvését, hogy a kerületbe látogatók, és termé-
szetesen az itt élõk is, mind több helyen találkoz-
hassanak a városrész történelmi múltját bemuta-
tó ismertetõ táblákkal. Fontosnak tartjuk az ér-
deklõdés felkeltését a kultúra iránt; így a gyer-
mekek szemléletének formálásától a minõségi,
aktív idõskor lehetõségének megteremtéséig
minden kezdeményezésben partnerei kívánunk
lenni a hagyományosan színes kínálatot nyújtó
kerületi kulturális intézményrendszernek. Cé-
lunk, hogy nagyrendezvényeink - Óbudai Nyár,
Advent Óbudán, Óbuda Napja - mellett az Óbu-
dai Kulturális Központ, a közösségi házak, az
Óbudai Társaskör és az Óbudai Múzeum és
Könyvtár programjai is mind látogatottabbak le-
gyenek.

Valódi partnerséget kínálunk a kerületben mû-
ködõ civil szervezeteknek is. Mindennapi mun-
kájuk ellátását a továbbiakban is pályázati, elszá-
molási és egyéb tanácsadással segítjük, a civil
fórumokon lehetõséget kínálunk egymás jobb
megismerésére, de klasszikus irodai szolgáltatá-
sokkal (fénymásolás, szkenelés, faxolás) is
igyekszünk tehermentesíteni az alapítványokat,
egyesületeket. Mûködésükhöz, alapító okiratuk-
ban lefektetett céljaik megvalósításához az ön-
kormányzat pályázati úton nyújt forrást a követ-
kezõ években is. Az egyszerûsítést, valamint a
környezettudatosságot szolgálja a jövõ évben be-
vezetendõ elektronikus pályázati rendszer. A jól
mûködõ levelezõlista mellett az önkormányzat
hivatalos honlapjának aloldalaként kezdi meg
mûködését egy kifejezetten civil szervezetek
számára létrehozott felület is, melyen az általunk
fontosnak tartott információk mellett helyet kap-
nak a kerületben mûködõ szervezetek program-
ajánlói, rendezvényei is. A kerület lakói évente
két alkalommal - Óbuda Napján a Civil Udvar-
ban, valamint októberben a Civil és Nemzetiségi
Napon - „koncentráltan”, egy helyen találkoz-

hatnak személyesen is a társadalmi szervezetek
és egyéb önszervezõdések képviselõivel.

Óbuda-Békásmegyer kulturális kínálata a jö-
võben sem képzelhetõ el a kerületben élõ kisebb-
ségek nélkül. Célunk a továbbiakban is az, hogy
lehetõséget biztosítsunk számukra hagyománya-
ik megõrzésére, ápolására, átörökítésére. 

Szepessy Tamás (Fidesz-
KDNP-frakció), a tulajdonosi,
városfejlesztési és környezet-
védelmi bizottság elnöke:

- Az elkövetkezõ napokban,
hetekben igen intenzív munka
vár az egyes bizottságokra.
Amellett, hogy értékelni kell az
eddig elvégzetteket, alaposan meg kell fontolni,
milyen követendõ irányt jelölünk ki a jövõre nézve. 

Elöljáróban fontosnak tartom elmondani, hogy
munkánkat nem a politika, hanem abszolút a szak-
maiság jellemzi. Bizottságunkban felsõfokú vég-
zettséggel rendelkezõ, a területen jártas szakembe-
rek készítik elõ a döntéseket. Tevékenysége közül
a városfejlesztést emelném ki elsõként, mivel úgy
vélem, ezen a területen jelentõs elõrelépések vár-
hatók a jövõben. Kiemelt célunknak tekintjük,
hogy Óbuda-Békásmegyeren megteremtsük a di-
namikus fejlõdés jogi alapjait, lehetõségét. 

Az eddigiekhez hasonlóan a tulajdonosi bi-
zottság tesz javaslatot az ingatlanhasznosítási el-
vek elfogadására a képviselõ-testületnek. Ami az
ingatlangazdálkodást, önkormányzati tulajdonok
kezelését illeti, egyelõre nem számítunk jelentõs
elmozdulásra, hiszen a gazdasági válság még
mindig érezteti hatását. Nem szeretnénk reális
értékük alatt eladni az önkormányzati ingatlano-
kat. Vagyonfelélés helyett hangsúlyozottan a
bérleti konstrukció erõsítését preferáljuk. Bevé-
teleinket mindenesetre nem mûködésre, sokkal
inkább beruházásokra, fejlesztésekre kívánjuk
fordítani a jövõben. 

Dr. Simonka Csaba
(MSZP), a pénzügyi és va-
gyonnyilatkozat-kezelõ bizott-
ság elnöke: 

- Jogász vagyok, immáron
lassan 10 éve Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatában dol-
gozom képviselõként az óbu-
daiak bizalmából. 

A képviselõ-testület megtisztelõ döntése alap-
ján a pénzügyi és vagyonnyilatkozat-kezelõ bi-
zottságot vezetem, mely a korábbi ciklusokban
mûködõ 3 bizottság feladat- és hatáskörét veszi át.
Mi foglalkozunk az önkormányzat költségvetés-
elõkészítésével, és a költségvetést érintõ felada-
tokban segítjük a képviselõ-testület munkáját. A
bizottság véleményezi a gazdálkodást, dönt köz-
beszerzési ügyekben, nyilvántartja a vagyonnyi-
latkozatokat és eljár a jogszabályokban meghatá-
rozott ezen nyilatkozatokat érintõ ügyekben.

Fõ feladatunknak tartjuk az önkormányzat lik-
viditásának javítását, a gazdálkodási és beszerzé-
si ügyek átláthatóbbá tételét, valamint javaslato-
kat teszünk arra, hogy a korábbiaknál jóval na-
gyobb hatékonysággal vegyük igénybe kerüle-
tünk fejlõdése érdekében az Európai Unió által
nyújtott támogatásokat.

Az interjúkat Domi Zsuzsa 
és Szeberényi Csilla készítette
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Az önkormányzati intézményeket bemutató so-
rozatunk végéhez értünk. Ezúttal az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék alapellátáson túli szol-
gáltatásairól tájékoztatjuk olvasóinkat.

A z Óbudai Egyesített Bölcsõdék 12 te-
lephelyén, összesen 948 férõhelyen

nyújt bölcsõdei alapellátást. Az alapellátás
mellett, a jogszabály adta lehetõséggel élve,
külön szolgáltatásokkal segítjük a kerüle-
tünkben élõ kisgyermekes családokat. Ezek
kiterjesztik a közösségi szeretet terét, ezért
is tartjuk fontosnak az általunk nyújtott kü-
lön szolgáltatásokat, melyek az alábbiak.

Játszócsoport
Játszócsoportot mûködtetünk a Szérûs-

kert, a Solymár és a Víziorgona utcai böl-
csõdéinkben. A gyermekeikkel otthon lévõ
családoknak szervezõdött játszócsoport
szolgáltatást 9-tõl 13 óráig vehetik igénybe
szüleikkel együtt a kisgyermekek. A napi
programban közös játék, mondóka, ének,
beszélgetés és egy közösen elfogyasztott
ebéd szerepel.

A szülõvel való együttlét a legnagyobb
örömforrás a gyermekek számára, ugyanak-
kor a társakkal való együttjátszás nyújtja az
elsõ közösségi élményt. A játszócsoport
„háziasszonya” kisgyermek-nevelési szak-
ember, aki jó kapcsolatot alakít ki a csalá-
dokkal, és szakmai javaslataival segíti õket.

A csoport berendezése, játékparkja a kor-
osztály igényeihez igazodik, ingergazdag,
ösztönzõ, kellemes környezetet jelent. A
gyermekek olyan játékokkal is megismer-
kedhetnek, melyek sok család számára eset-
leg elérhetetlenek. A lakótelepi lakásban élõ
gyermekek számára - fõleg télen - felszaba-
dult tevékenységet tesznek lehetõvé a moz-
gásfejlesztõ játékok. A csoportszobához
kapcsolódó külön szobában találhatók az al-
kotó játékok, amelyek a gyermekek fejlett-
ségi szintjéhez igazodva nyújtják a velük va-
ló tevékenységek széles skáláját. 

A játszócsoportban a gyermekek a szülõ-
vel együtt élik át közösségi élményeiket, a
társakkal való együttlétet. Konfliktusaik
megoldásában a szülõk segítsége mintát
jelent a késõbbi közösségi konfliktusok
feloldásához. A gyermekek önmagukat
egy közösség tükrében szemlélhetik, infor-
mációk sokaságát kapják.

Ebben a közegben a szülõk megtapasz-
talhatják, hogy problémáik sok esetben
nem egyediek, hanem a gyermek fejlõdé-
sével járó természetes helyzetek. A szülõk-
nek segítünk felismerni a gyermekük fejlõ-
désében észlelt esetleges eltéréseket (las-
súbb fejlõdés menet, figyelemzavar, késle-
tett beszéd), szükség esetén felkínáljuk a
korai fejlesztés lehetõségeit. 

A játszócsoport alkalmas terep a késõbb
bölcsõdébe kerülõ kisgyermek beszoktatá-
sának elõsegítésére is. A játszócsoportba
járó gyermekek számára a bölcsõdei be-
szoktatás folyamata, az anyától való elvá-
lás könnyebbé válik. A gyermekek az itt
töltött idõ alatt megismerik az intézmény
személyi és tárgyi környezetét, kialakulhat
kötõdésük a gondozónõvel. Ennek ered-
ményeként egy számukra már jól ismert
személy támogatja majd õket az édesanyá-
tól való elszakadás fájdalmában. A játszó-
csoportba járás során az édesanyák bizal-
ma is kialakul a gondozónõk iránt, bete-
kintést kapnak a gondozónõi munkába.

A szolgáltatás térítésköteles, az étkezés
díját és a szolgáltatás költségeit a bölcsõ-
devezetõk igénybevételi alkalmanként szá-
molják el.

Idõszakos 
gyermekfelügyelet

A szolgáltatás valamennyi bölcsõdénkben
igénybe vehetõ. Ennek keretében a szülõ el-

foglaltsága idejére, napi 4 órára kérheti
gyermeke felügyeletét. Az idõszakosan gon-
dozott kisgyermek felvehetõ a bölcsõdei
csoportokba. Délelõtt 4 óra idõtartamban, il-
letve délután 4 óra idõtartamban nyújtjuk ezt
a szolgáltatást, csoportonként 1 férõhelyen,
a hiányzó gyermekek helyére.

Az idõszakos bölcsõdei elhelyezés
igénybevétele esetén is fokozatosan, a szü-
lõvel történik a kisgyermekek beszoktatá-
sa, az adott csoportban mindig ugyanahhoz
a gondozónõhöz kerülnek.

Aszolgáltatás térítésköteles, az étkezés díját
és a szolgáltatás költségeit a bölcsõdevezetõk
igénybevételi alkalmanként számolják el.

Sószoba
Kerületünkben két bölcsõdében, a Szé-

rûskert és a Víziorgona utcai bölcsõdében
mûködik sószoba, továbbá hamarosan
megnyílik a Mókus bölcsõdében is. 

A sószobát a bölcsõdés gyerekek mel-
lett, a bölcsõdevezetõvel egyeztetve igény-
be vehetik azok a családok is, akiknek kis-
gyermeke nem jár bölcsõdébe.

A Víziorgona utcai bölcsõdében a
Somadrin sóoldat segíti a légutak tisztítását,
a másik két sószobában - a bölcsõdei rend-
szerben egyedülállóan - a Himalája-sótégla
párája támogatja az egészség megõrzését.

Ebédfõzés
Saját fõzõkonyhával rendelkezõ bölcsõ-

déink az ellátott kisgyermekek mellett, a
kerületben élõ felnõtt lakosaink részére is
lehetõséget biztosítanak közkedvelt, házi-
as ételeink fogyasztására, ebéd elvitele for-
májában. Minõségi alapanyagokból, saját
konyháinkon készített, változatos menüvel
szolgálunk.

A szolgáltatásról a bölcsõdevezetõk
nyújtanak bõvebb tájékoztatást.

Óbudai Egyesített Bölcsõdék

Hol találhatók bölcsõdéink?
Békásmegyer: Kelta utca 3. (Tel.: 388-2366). * Medgyessy Ferenc utca 3. (Tel.: 388-7762).
* Víziorgona utca 8. (Tel.: 243-1569). * Víziorgona utca 1. - játszócsoport. (Tel:. 454-0948).
Csillaghegy: Álmos utca 1. (Tel: 368-9217).
Aquincum: Arató Emil tér 2. (Tel.: 453-2629).
Kaszásdûlõ: Szérûskert utca 35. - játszócsoport. (Tel.: 388-6509).
Belsõ-Óbuda: Mókus utca 1-3. (Tel.: 368-8886). * Solymár utca 12. - játszócsoport. (Tel.:
368-9291). * Kerék utca 12-14. - speciális csoport. (Tel.: 388-9527). * Váradi utca 9-11.
(Tel.: 250-0611). * Szél utca 23-25. (Tel.: 368-5978).

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Az Óbudai Egyesített Bölcsõdék 
alapellátáson túli szolgáltatásai
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Az orvosi tevékenységek fi-
nanszírozását pontrendszer-
be sorolták. A gyógyításnak
költségvetési korlátai van-
nak. A szükséges sokszor el-
tér a lehetségestõl. Hogyan
éli ezt meg az esküjében és
az etikában hívõ orvos? -
kérdeztük dr. Kovács József-
tõl, a Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Inté-
zetének igazgató-helyettesé-
tõl.

-  Ez ma az egyik legne-
hezebb orvosetikai dilem-
ma. A hagyományos or-
vos-beteg viszonyt az jel-
lemezte, s ezt sírjuk vissza
mindannyian, hogy az or-
vos mindent megtehet a
betegért, amit szakmailag
szükségesnek és lehetsé-
gesnek vél, a beteg pedig
el is várja, hogy mindent
kapjon meg, ami az álla-
potában valamiféle ha-
szonnal kecsegtet. A mo-
dern medicina azonban,
egyre drágább volta miatt,
költséghatékonyságra
kell, hogy törekedjen.
Egyre kevésbé tartható az
az elv, hogy mindenki
kapjon meg mindent, ami
számára akár csak csekély
mértékben is, de hasznos,
s egyre inkább az kerül
elõtérbe, hogy azokat a

beavatkozásokat kell tá-
mogatni, melyek kedvezõ
költség/haszon aránnyal
rendelkeznek. Vagyis az
adott pénzbõl a lehetõ leg-
több hasznot, például
egészségnyereséget pro-
dukálnak. A költségtuda-
tosság a hagyományos or-
vosi etikától idegen, s még
ma is nagyon nehezen

tudjuk elfogadni, akár or-
vosként, akár betegként
ezt a szemléletet, noha na-
ponta tapasztaljuk ennek
érvényesülését. 

- A drága vizsgálati
módszerekhez nagyon ne-
héz hozzájutni, sokszor hó-
napokat kell várni. A drá-
ga gyógyszerek viszont
azonnal hozzáférhetõk. Le-
het, hogy mára felváltotta
a „Legfõbb érték az em-
ber” elvet a „Legfõbb ér-
ték a pénz”?

- A„legfõbb érték az em-
ber” kifejezés a mediciná-
ban továbbra is érvényes
maradt, bár inkább  ennek
hagyományos megfogal-
mazására szoktak hivat-
kozni, ami úgy szól: „Abe-
teg érdeke legyen a legfõbb
törvény!” Míg azonban a
hagyományos mediciná-
ban a fenti mondatban sze-
replõ „beteg” szó az egyedi
beteget jelentette, akivel az
orvos éppen találkozott, ma
egyre inkább az összes be-
teget jelenti. Vagyis azért
kell a betegek kezelése so-
rán költségszempontokat is
figyelembe venni, hogy
minél több betegnek jusson
megfelelõ színvonalú ke-
zelés. A régi filozófia tehát
az volt, hogy néhány beteg-
nek mindent, ami lehetsé-
ges, míg a mai talán az,
hogy minél több betegnek
legalább egy tisztességes
minimumot biztosítani
kell, ahol nem a minimu-
mon, hanem a tisztessége-
sen van a hangsúly.  Ez ko-
moly szemléleti változás.

- Hogyan nézne ki a
bioetikának tökéletesen
megfelelõ egészségügy?

- A tökéletesség szá-
momra maximalista kí-
vánság. Ahogyan Bruno
Bettelheim írta, ne akar-
junk tökéletes szülõk len-
ni, hanem reálisabb, ha
elég jó szülõk akarunk len-
ni, ez sem könnyû. Hason-
lóképpen, reálisabb cél, ha
elég jól mûködõ egészség-
ügyi rendszert, s elég jól
funkcionáló bioetikát csi-
nálunk. A bioetika mindig
kritikus, igyekszik az
egészségügyi rendszert
betegközpontúvá tenni, s
az ehhez szükséges fogal-
mi apparátust megterem-
teni. A bioetika már eddig
is nagy szerepet játszott a
hagyományos, paterna-
lisztikus orvos-beteg vi-
szony helyességének
megkérdõjelezésében, egy
egyenrangúbb, az orvos és
a beteg egyenjogúságán
alapuló modell kialakítá-
sában, s a betegjogok
megfogalmazásában. 

- Mit kellene tenni ennek
elérésére?

- A bioetika még fiatal
tudomány, s mint minden
fiatalnak, támogatásra van
szüksége. Azt gondolom,
hogy a bioetikai kutatások
nagyon fontosak, mert
mindannyian vagy poten-
ciálisan, vagy aktuálisan
betegek vagyunk, s így a
bioetika mindannyiunkat
érintõ, alapvetõ kérdések-
kel foglalkozik. 

- Vajon orvosok és politi-
kusok hogyan mérik az élet
értékét? Például, ha az
óraátállítással megspóro-
lunk több millió forintot, de
abban az idõben többen
halnak meg az utakon bal-
esetben, akkor mi az a mér-
ték, amikor azt mondják,
hogy már nem éri meg?

- Azt gondolom, hogy az
életnek valóban értéke
van, de nincs pénzben ki-
fejezhetõ ára, s az ilyen
vizsgálatok tévútra vezet-
hetnek. Ezért inkább azok
a költség-hatékonyság
vizsgálatok az elfogadha-
tók, amikor nem árazzuk
be az élet értékét, hanem
alternatívák által létreho-
zott egészségnyereségeket
hasonlítunk össze. Véle-
ményem szerint ez etikai-
lag jóval védhetõbb meg-
közelítés, mint azok a költ-
ség-haszonelemzések, me-
lyek az emberi élet pénz-
beli értékét próbálják meg-
állapítani. A medicinában
az ilyen közgazdasági
megközelítés csak nagyon
sok korláttal alkalmazható. 

Vörös Éva

Óbudai San Marco Szabadegyetem 
„Orvosetika - Bioetika” címmel dr. Kovács József, a
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézeté-
nek igazgató-helyettese tart elõadást november 15-én
18 órától az Óbudai Kulturális Központban. (A belépés
díjtalan. Cím: San Marco utca 81.)

Bioetika az egészségügyben

Sportakadémia Óbudán
Nyolc elõadásból álló sorozatot indított októberben Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. Havonta egy ismert személy beszél a sport kü-
lönbözõ területeirõl és egészségvédõ szerepérõl a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban. „A testépítés elõnyei és veszélyei” címmel Dr.
Túry Ferenc, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet
vezetõje tart elõadást november 11-én 18 órai kezdettel. (Cím: Má-
tyás király út 11-13.) 

Cukorbetegek klubja 
A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában novem-
ber 9-én 16 órától lesz a következõ összejövetel. „Az alacsony vércu-
kor” címmel dr. Halászlaki Csaba belgyógyász szakorvos tart elõ-
adást. Gyógycipõ készítésrõl informálódhatnak, talpnyomás-mérést
végeznek a Dr. Orto szakemberei. (Cím: Bécsi út 132.)

Természetgyógyász fórum a BKH-ban
Elõzetes: minden hónap utolsó keddjén, 18 órától Bástyai Frigyes termé-
szetgyógyász tart fórumot a Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). A
„Depresszió és pánik szindróma” címû elõadásra november 30-án várja
az érdeklõdõket. (A belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.) 
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A pályázatot zárt borítékban
2010. november 24-én 15
óráig lehet benyújtani a
CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiség-
hasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában
nyilatkoznia kell a megaján-
lott bérleti díjról, a pályázati
feltételek elfogadásáról, ezen
kívül meg kell adnia a helyi-
ségben folytatni kívánt tevé-
kenység pontos megnevezé-
sét, vállalkozói igazolványt,
illetve cégkivonatot és aláírási
címpéldányt kell becsatolni.
A külön engedélyhez kötött
tevékenység végzésére való
jogosultságát a pályázat mel-

lékleteként benyújtott vállal-
kozói igazolvánnyal, illetve
cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a
pályázati kiírásban meghirde-
tett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a
magánszemély és cég, akinek
- amelynek - az állandó laká-
sa, illetve székhelye szerinti
önkormányzattal szemben
adó vagy adók módjára be-
hajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a
pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendelet-
ben a bérleti jog megszerzé-
sének ellenértékeként elõírt -
megszerzési díj - önkormány-

zat felé történõ megfizetését.
A megszerzési díj a pályázó
által megajánlott bérleti díj
három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfe-
lelõ összegû óvadék megfi-
zetését bérbeadó részére. A
nyertes által befizetett bánat-
pénz összegét az óvadékba
beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõ-
tartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiség-
be önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat
minden tárgyév elején az elõ-
zõ évi infláció KSH által

közzétett mértékével emeli.
A pályázat értékelésénél a
megajánlott bérleti díj alap-
ján történik a döntés. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályá-
zat benyújtásának határidejé-
ig a bérleti jog biztosítására a
bánatpénzt befizetik. A bá-
natpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., félemelet)
készpénzben kell letétbe he-
lyezni. A bánatpénzt helyisé-
genként kell letenni.
Az eredményhirdetést köve-
tõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázóknak a bánat-
pénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat,
amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt
valamennyi feltételnek. Az
érvényesen benyújtott pályá-
zatokat az önkormányzat tu-
lajdonosi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottsága
2010. december 15-ig elbí-
rálja, és annak eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.
Apályázat kiírója fenntartja a
jogát, hogy a legjobb ajánla-
tot tevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintésé-
hez kulcs kérhetõ a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiség-hasznosítási
Csoportjánál (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., fszt.12. Tele-
fon: 430-3468 és 430-3469),
félfogadási idõben: hétfõn 14-
tõl 18, szerdán 8-tól 16, csü-
törtökön 8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolat-
ban további felvilágosítást le-
het kérni a fenti telefonszám-
okon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya egyfordulós
pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres,
tehermentes, nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõ-
nek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe
önálló elektromos- és mellékvízmérõk kiépí-
tését. A helyiségekre külön-külön lehet aján-
latot tenni, melynek tartalmaznia kell a helyi-

ség(ek) vételárát, a fizetés módját és feltétele-
it. 
A pályázó ajánlatát a benyújtási határidõtõl számí-
tott 60 napig köteles fenntartani. A pályázaton azok
az ajánlattevõk, vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájá-
ra, számlaszám: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-
00140645-00100001.Abefizetési bizonylatot 2010.
november 19-én 10 óráig a vagyonhasznosítási osz-
tályon bemutatják (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.).A
pályázatot zárt borítékban 2010. november 22-én
12 óráig lehet benyújtani a Budapest, III. kerületi
Önkormányzat (Fõ tér 1. I/19.) Vagyonhasznosítási
Osztályán. Az érvényesen benyújtott pályázatokat
az önkormányzat tulajdonosi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottsága fogja elbírálni, és an-
nak eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. helyi-
séghasznosítási csoportjánál (1033 Bp., Szentlélek
tér 7. fsz. 12. Telefon: 430-3468 és 430-3469, ügy-
félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16, csütörtökön 8-tól 12 óráig). A pályázatokkal
kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a
437-8643-as telefonszámon és személyesen az
önkormányzat vagyonhasznosítási osztályon
(1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.) 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya
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Az Óbudai Zöld Szabad-
egyetem legutóbbi elõadá-
sai október 21-én hangzot-
tak el a Biomassza fel-
használás lehetõségeirõl. 

D r. Kádár Péter, az
Óbudai Egyetem

docense áttekintést adott
a biomassza fajtáiról és
azok hazai felhasználásá-
ról. Többek közt a
faaprítékról, a szennyvíz-
iszapról és a kommunális
hulladékról(!), majd is-
mertette az energiamér-
leg és széndioxid semle-
gesség fogalmát. Kovács-
né Benkó Zsuzsa, a
Gyöngyösi Városgazdál-
kodási Zrt. munkatársa a

gyöngyösi szennyvízte-
lep tisztítási technológiá-
ját mutatta be, a beérkezõ
szennyvíztõl, a biogáz
termelésen át a természe-
tes vízfolyásba visszaöm-
lõ tisztított vízig. Dr.
Dinya László, a Károly
Róbert fõiskola tanára
hazánk energiaforrásait,
energetikailag kiszolgál-
tatott helyzetünket ismer-
tette. Rámutatott, hogy az
energiatakarékosság, az
energiahatékonyság és a
hazai biomassza felhasz-
nálása szinte meg is szün-
tethetné a külsõ szállítók-
tól való energiafüggésün-
ket. (Az elõadásokat
megtalálják a http://zold-

egyetem.obuda.hu/cate-
gory/elhangzott-eloada-
sok/internetes oldalon.)

Óbudai Zöld Szabadegyetem

Hogyan hasznosítható a biomassza?

A napelemek
fizikája

Legközelebb, novem-
ber 18-án 17-tõl 19
óráig Dr. Nemcsics
Ákos, az Óbudai Egye-
tem professzora a villa-
mos energiát termelõ
napelemek fizikájáról,
Herbert Ferenc, a Sol
Kft. igazgatója pedig a
napelemek építészeti
felhasználásáról és ha-
zai projektekrõl tart elõ-
adást. Az esemény házi-
gazdája Józsa Katalin,
az EHÖSZ titkára.

A vonatkozó helyi
önkormányzati ren-

delet értelmében avar és
kerti hulladék égetése
Óbuda-Békásmegyer
egész területén október-
ben, novemberben, va-
lamint februárban,
márciusban, csütörtö-
kön és szombaton 10-
tõl 15 óráig megenge-
dett a tûzvédelmi elõírá-
sok betartása mellett. Pá-
rás, ködös, szeles idõjá-
rás esetén az égetés tilos!

Az ingatlanon keletkezõ
- a rendszeres szemétszál-

lítással el nem szállítható
vagy nem komposztálható
- kerti hulladék elszállítta-
tása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a
telek használójának fel-
adata és kötelessége.

Aki a tilalom ellenére
avart, illetve kerti hulla-
dékot éget, vagy a nyese-
dék elhelyezésére és el-
szállítására vonatkozó
elõírásokat megszegi,
szabálysértést követ el,
mely cselekményért
30.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar 
és kerti hulladék?

Õszi munkák a kertben
Kertünkben a mandula szüretelésekor gyenge ütögetés-
sel válasszuk le a gyümölcsöket a fáról, és azonnal szed-
jük össze õket, különben megbarnulnak, megpenészed-
nek. Gyümölcsfáink törzsére a kis téli araszoló és a nagy
téli araszoló kora tavaszi kártételének megelõzésére erõ-
sítsünk fel hernyóenyves öveket. A gyümölcsfákról a gyü-
mölcsmúmiákat szedjük le, semmisítsük meg.
Az õszi esõk beállta elõtt igyekezzünk minél hantosab-
ban, rögösebben felásni a talajt. A fenyõket és más örök-
zöldeket a talaj lefagyásáig  bõségesen öntözzük meg,
hogy a tél károsító hatásától megvédjük.
Porhanyítsuk a megüresedett virágágyak helyét, a fák,
cserjék alját. Ezzel együtt a szerves anyagot és a mûtrá-
gyát is a talajba forgathatjuk. A kerti tóban az elöregedett
tavirózsát fiatalítsuk meg, ültessünk új növényeket.
Fokozatosan szedjük fel azokat a virágos növényeket (dá-
liát, kánnát, gladióluszt, gumós begóniát stb.), melyek
fagyérzékenyek, és amiknek a gumóját, hagymáját télire
elraktározzuk.Tisztítsuk meg õket a földtõl, szellõs, árnyé-
kos helyen szárítsuk ki, papírzacskóban, szaporító-
ládában vagy lyukacsos hálóban viszonylag száraz he-
lyen, 5-10 Celsius-fokos helyiségben tároljuk. (Nagyon
száraz pincében néha permetezni kell.) Válogassuk át a
gumókat, selejtezzük ki a beteg, fertõzött töveket, vágjuk
ki a gumók károsodott részeit az egészséges részig.
Itt a lombhullás ideje.Csak a gyeprõl gereblyézzük össze,
vagy lombseprûvel húzzuk össze a hulladékot. Az egész-
séges lombot komposztáljuk. Vágjuk le tõbõl a szuvas
ágakat, takarítsuk ki az elõtûnõ odvakat, majd töltsük ki a
lyukat cementhabarccsal.
Mielõbb végezzük el a kerti építmények, az út, járda vagy
kerítés karbantartását, mert a téli csapadék, fagy minden
üregbe, repedésbe behatol, és azt szétfeszítve károsítja
az építményeket. Fokozatosan hordjuk tetõ alá, pincébe,
zárt teraszra a kerti bútorokat, tisztítsuk le, és védõanyag-
gal bevonva tároljuk õket. A madáretetõket helyezzük ki,
hogy a madarak odaszokjanak.
(„Idejében szólunk-52 hét munkái a kertben” címû könyv
felhasználásával.)

Friedmann Márton 
okleveles táj- és kertépítész mérnök

Örökzöld 
sövénynövény 

vásár! 
Brabant tuja (Thuja occidentalis „Brabant”) 990 Ft-tól! 
Az akció 2010. november 5-tõl 19-ig, illetve a kész-
let erejéig tart.

FitoLand Dísznövénykertészet
Bp., III. ker. Bécsi út 387.

Nyitva: minden nap 8-tól 18 óráig.
www.fitoland.hu
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A pályázatot zárt borítékban
zárt borítékban 2010. novem-
ber 24-én 15 óráig lehet be-
nyújtani a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft.
Helyiség-hasznosítási Cso-
portjánál. 
A pályázónak a pályázatá-
ban nyilatkozni kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pá-
lyázati feltételek elfogadásá-
ról, ezen kívül meg kell ad-
nia a helyiségben folytatni
kívánt tevékenység pontos
megnevezését, vállalkozói
igazolványt, illetve cégkivo-
natot és aláírási címpéldányt
kell becsatolni. A külön en-
gedélyhez kötött tevékeny-
ség végzésére való jogosult-
ságát a pályázat melléklete-
ként benyújtott vállalkozói

igazolvánnyal, illetve cégki-
vonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a
pályázati kiírásban meghirde-
tett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a
magánszemély és cég, akinek
- amelynek - az állandó laká-
sa, illetve székhelye szerinti
önkormányzattal szemben
adó vagy adók módjára be-
hajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a
pályázónak vállalnia kell:
• a helyiség beköltözhetõ álla-
potba hozásához szükséges
felújítási munkálatainak saját
költségen történõ elvégzését; 
• 3 havi bérleti díjnak megfe-
lelõ összegû óvadék megfize-
tését bérbeadó részére. A
nyertes által befizetett bánat-

pénz összegét az óvadékba
beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtar-
tamú bérleti szerzõdés meg-
kötését;
• szükség szerint a helyiségbe
önálló elektromos- és mellék-
vízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat
minden tárgyév elején az elõ-
zõ évi infláció KSH által köz-
zétett mértékével emeli. A pá-
lyázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján tör-
ténik a döntés.
Az önkormányzati rende-
letben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértéke-
ként elõírt megszerzési díj
- a pályázó által megaján-
lott bérleti díj három havi
összege - elengedését a tu-

lajdonosi, városfejlesztési
és környezetvédelmi bi-
zottság a beköltözhetõ álla-
pothoz szükséges felújítási
munkák elvégzéséhez köti.
Az ezt meghaladó összegû
szükséges felújítási mun-
kák költségeinek - a min-
denkori havi bérleti díj
50%-ának erejéig - bérbe-
számítás útján történõ
megtérítését engedélyezi a
tulajdonosi, városfejleszté-
si és környezetvédelmi bi-
zottság.
A pályázaton azon ajánlatte-
võk vehetnek részt, akik a pá-
lyázat benyújtásának határ-
idejéig a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. A
bánatpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Budapest,

Szentlélek tér 7., félemelet)
készpénzben kell letétbe he-
lyezni. A bánatpénzt helyisé-
genként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a nem
nyertes pályázóknak a bánat-
pénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat,
amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvé-
nyesen benyújtott pályázato-
kat az önkormányzat tulajdo-
nosi, városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottsága
2010. december 15-ig elbírál-
ja, és annak eredményérõl a
pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja a
jogát, hogy a legjobb ajánlatot
tevõkkel a tenderbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, zárt
licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintésé-
hez kulcs kérhetõ a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiség-hasznosítási
Csoportjánál (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., fszt.12. Tele-
fon: 430-3468 és 430-3469),
félfogadási idõben: hétfõn 14-
tõl 18, szerdán 8-tól 16, csü-
törtökön 8-tól 13 óráig.
Apályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet
kérni a fenti telefonszámokon
és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Az Óbudai Múzeum és Könyvtár nyilvános, egyfordulós
pályázatot hirdet az Óbudai Múzeum „Kastély Kávézó”-
jának üzemeltetésére
Helyszín
1033 Budapest Fõ tér 1. Az Óbudai Múzeum új, Szentlé-
lek téri bejáratánál lévõ kávézóhelyiség.
Leírás
Akávázó területe 27 m2. Avendégtér kb. 15 fõ egyidejû tar-
tózkodására alkalmas. Tavasztól õszig lehetõség van aszta-
lok és székek kihelyezésére a Szentlélek térre, kb. 50 m2 te-
rületre. 
Akávézó vendégtere és konyhája bebútorozott, az üzemel-
tetéshez szükséges eszközökrõl (pl. kávégép, hûtõk, stb.) a
pályázónak kell gondoskodnia. 
A kávézó nyitva tartása a múzeum nyitva tartási idejéhez
igazodik, esetenként alkalmazkodva az intézmény egyéb
programjaihoz. A kávézó takarítását, tisztítását az üzemel-
tetõ végzi.
Az üzemeltetõ kizárólag a múzeum által megadott ("Kas-
tély Kávézó") elnevezést használhatja. A kiíró elvárja a ká-
vézó megjelenésének egységességét, annak illeszkedését
az Óbudai Múzeum arculatához, többek között a mûködte-
tõ személyzet egységes öltözetét.
Az üzemeltetés során a kávézó vendégkörének bõvítése az
üzemeltetõ feladata is, melynek érdekében a kiíró ajánlja a

galériakénti mûködtetést és különféle programok szervezé-
sét. 
Üzemeltetési díj 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a bérleti díj ajánlatot
(Ft/hó), mely tartalmazza a rezsi (fûtés, villany, víz) költsé-
geket is. 
A pályázaton való részvétel feltétele
A pályázaton minden jogi személy és jogi személyiséggel
rendelkezõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy
ezek konzorciuma részt vehet, aki, illetve amely társaság
gazdasági tevékenység folytatására jogosult.
Az ajánlathoz mellékelni kell: a kávézó üzemeltetésének
részletes üzleti tervét, különös tekintettel a mûködés profil-
jára, termék- és szolgáltatáskínálat megjelölésére, a ven-
dégkör kiépítésének ösztönzését szolgáló eszközök megje-
lölésére, kitérve az egyes árkategóriákra is.  
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, cí-
mét; cég esetén 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy köz-
jegyzõ által hitelesített cégkivonatot; aláírási címpél-
dányt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll végel-
számolás alatt, nincs ellene csõd- vagy felszámolási eljá-
rás folyamatban; nyilatkozatot, hogy nincs ellene folya-
matban végrehajtási eljárás; 30 napnál nem régebbi
APEH igazolás; 30 napnál nem régebbi Vám- és Pénz-
ügyõrség Országos Parancsnoksága által kiadott igazo-

lás; a pályázó vendéglátó tevékenységének végzéséhez
szükséges érvényes hatósági és igazgatási engedélyek
(pl.: mûködési engedély, ÁNTSZ engedély, stb.); a „Kas-
tély Kávézó” üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket. 
A pályázat lebonyolításának idõrendje 
A pályázat meghirdetésének kezdete: 2010. október 20.
A pályázat beadási legvégsõ határideje: 2010. no-
vember 30.
A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban,
postai úton az Óbudai Múzeum és Könyvtár, 1033
Budapest Fõ tér 1.  címre kell eljuttatni „Kastély Ká-
vézó” tárgymegjelöléssel.
A pályázat eredményhirdetése: 2010. december 15.
Az üzemeltetés tervezett kezdete: legkésõbb 2011. január 1.
Apályázati eredményhirdetést követõen a kiíró 2 éves üze-
meltetési szerzõdést köt a nyertes pályázóval. 
A pályázat elbírálásának szempontjai
A pályázat elbírálásánál kiemelkedõ szempontok: a pályá-
zat kreativitása, illeszkedése az Óbudai Múzeum arculatá-
hoz, valamint a havi bérleti díj összege.
Információt kérhet
Jelen pályázati kiírással kapcsolatban további felvilá-
gosítás kérhetõ Gálfi Ágnes gazdasági igazgatótól az
agnesg@obuda.hu e-mail címen. A pályázati kiírás a
www.obudaimuzeum.hu oldalon is megtalálható.
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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. 

V isszavonták vezetõi
megbízását a Buda-

pesti Rendõr-fõkapitány-
ság (BRFK) rendészeti
igazgatójának, Bozsó Zol-
tánnak október 18-án. He-
lyére dr. Markó Attila III.
kerületi rendõrkapitány ke-
rült. A BRFK harmadik
embere vezetõi megbízá-
sának visszavonását és ren-

delkezési állományba he-
lyezését az október 18-ai
állománygyûlésen jelentet-
ték be. Az új rendészeti
igazgató dr. Markó Attila,
amellett hogy korábban
dolgozott közrendvédelmi
területen, rendõrkapitány-
ként is bõven volt rálátása
az ezzel kapcsolatos fel-
adatokra. (FORRÁS: HVG.HU)

Óbudáról a BRFK-ra

Dr. Markó Attila 
az új rendészeti igazgató

A Honvéd Sportegyesüle-
tek Országos Szövetsége
által meghirdetett honvé-
delmi járõrversenyen vet-
tek részt az Óbudai Egye-
tem Alba Regia Egyetemi
Központ (AREK) hallgatói.

A pákozdi emlékhely
környékén szep-

tember 29-én az ország
felsõfokú tanintézetei-
nek meghirdetett verse-
nyen három csapattal in-
dultak az egyetemisták.
A járõr típusú csapatver-
senyen, 8-10 kilométer
hosszú terepszakaszon,
jelölt pályán katonai
készség, képesség szintû
és szellemi feladatokat
hajtottak végre.

A verseny helyszínére
(Pákozd, Mészeg-hegy,
katonai emlékhely) hon-
védségi autóbusszal
szállították a fiatalokat.
Az indulási sorrend sor-
solása után a távot térkép
segítségével, minél rövi-

debb idõ alatt kellett tel-
jesíteni úgy, hogy köz-
ben a nyolc ellenõrzõ
ponton a harcászati fel-
adatokat (lövészet, eve-
zés, akadálypálya, róka-
vadászat, sebesült szállí-
tás, kézigránát célba do-
bása) minél eredménye-
sebben oldják meg. 

Az AREK hallgatói
körében népszerû verse-
nyen idén sikerült az
egyik csapatnak elsõ he-
lyezést is elérni. Lelke-

sen indultak, még lelke-
sebben fejezték be a ka-
tonai zenekar kíséreté-
ben a díjátadással záró-
dó versenyt. Eredmé-
nyeiket kupával, érem-
mel és oklevéllel díjaz-
ták. 

Az A-TEAM I. helye-
zést ért el, kupát, érmet
kaptak a csapattagok:
Kovács László Barna-
bás, Béki Viktor, Hor-
váth Tibor, Mencigár Ri-
chárd.

Honvédelmi járõrverseny

Harcászat Pákozdnál

A Dósa utcai Gyöngyforrás
óvodába járó gyerekek
nagy örömére, október 14-
én délelõtt polgárõrök lá-
togattak az intézménybe. 

A III. kerületi Pol-
gárõr Egyesülettõl

Gondi Sándor, Mátyás
Renáta és Szücs János
polgárõrök bemutatták a
szolgálatban használa-
tos rádiókat, jelzõtárcsá-
kat, fénykúpos lámpá-
kat, forgalomterelõ bó-
jákat, valamint a forma-
ruhájukat. Az „Óbuda
Közbiztonságáért” Köz-
alapítványtól használat-
ra kapott, feliratokkal és
fényhíddal felszerelt
Volkswagen gépkocsi
mindenkinek tetszett.
Az egyórás találkozáson
a polgárõrök a gyerekek
bûnmegelõzési ismere-

teit egészítették ki (kap-
csolat idegenekkel, az
átkelés szabályai az út-
testen stb.) és válaszol-
tak a kérdésekre. Az

ovisok névre szóló em-
léklapot, egyesületi jel-
vénnyel ellátott léggöm-
böt és kis zászlókat kap-
tak emlékül.

Polgárõrök az ovisoknál

I dén õsztõl fõként az
iskolaidõben csellen-

gõ fiatalokat ellenõrzik
az említett helyeken, el-
sõsorban prevenciós,
bûnmegelõzési céllal.
Jellemzõen a 18. életév-
ét be nem töltött fiata-
lokról van szó, és fõleg
a 13 és 16 év közötti
korosztály az, melynek
tagjai leginkább kedve-
lik azt a szabadságot,
amit az iskolakerülés
jelenti számukra. Akad

köztük olyan, aki alko-
holt vagy kábítószert
fogyaszt, néhányan
„gyermeki csínytõl” in-
díttatva kisebb-na-
gyobb bûncselekmé-
nyeket követnek el. A
rendõrök találkoztak
olyan extrém esettel is,
mikor tanítási idõben
egy játékteremben lát-
tak egy 9 éves kisfiút
biliárdozni. A gyerek
csak a táskájára állva
érte el az asztalt. 

Rossz napok várnak 
az iskolakerülõ fiatalokra

A III. kerületi Polgárõr
Egyesület Ladik utca

2-6. szám alatti irodájában
szerdánként 15-tõl 19
óráig ügyeletet tartanak. 

Várják az egyesületi
élet iránt érdeklõdõket,
jelentkezõket, fogadják
a bejelentéseket, illetve
bûnmegelõzési taná-
csokkal látják el a hoz-
zájuk fordulókat. 

Kapcsolattartási lehetõ-
ségek: a 06-30-621-6088-
as telefonszámon és a

polgaror.obuda@gmail.
com elektronikus címen.
Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu
címen érhetõ el.

Polgárõr ügyelet és elérhetõség

ELVESZETT SLUSSZKULCS.
A szentendrei úti Auchan
áruház parkolójában vagy
az üzletben elveszett egy
slusszkulcs 2010. október
16-án (szombaton) 16-17
óra között. A megtaláló je-
lentkezését, jutalom elle-
nében a 06-20-313-3070-
es telefonszámon várják.

A BRFK bûnmegelõzési osztálya iskolakerülõ fiatalok
felkutatását vette tervbe. Igaz, évek óta ellenõrzik azo-
kat a helyeket, ahol rendszeresen megfordulnak a diá-
kok. Ezek az úgynevezett "csoportképzõ helyek": bevá-
sárlóközpontok, aluljárók, játéktermek. 
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Kultúra – Helytörténet – Hitélet

Gladiátorok
I. e. 264-ben Iunius Brutus Pera temetésén a két fia
gladiátorokkal kedveskedett a halotti torra össze-
gyûlt vendégeknek. Ezzel kezdõdött a gladiátorok
népszerûsége, amely évszázadokig töretlen ma-
radt. Ezeknek a kegyetlen vérfürdõknek a fõszerep-
lõirõl azonban még mindig keveset tudunk. Akit ér-
dekel az életük és látványosságnak számító halá-
luk, hallgassa meg november 7-én 14 órai kezdettel
Anderkó Krisztián régész elõadását az Aquincumi
Múzeumban. (A múzeumban a jegyek november 1-
tõl felnõtteknek 850, diákoknak 450, családoknak
pedig 1700 forintba kerülnek. Cím: Szentendrei út
135.).

10 éves a bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia
legszebb fejezeteibõl” címmel jubileumi (10 éve tart
a sorozat) elõadások kezdõdnek. Az érdeklõdõket
keddenként várják az ÓKK-ba. „A legszebb, legmé-
lyebb igék Jézusról, a Biblia szerint az Élet Fejedel-
mérõl. Kicsoda Õ valójában?” címmel november 9-
én; „Jézus beszélgetése Nikodémussal. Az igazi új-
jászületés” címmel november 16-án hallhatnak elõ-
adást. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõjegy: 100 fo-
rint. Cím: San Marco utca 81.)

Krúdy Kör
Az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör vendége
Gyimesi László költõ, az Írószövetség tagja lesz no-
vember 11-én 16.30 órától. (Cím: a Kéhli vendéglõ
Krúdy Szalonja, Mókus utca 22.)

Felfedezések
Kõrösi András pixelszobrász grafikáit, fotóit, szobra-
it láthatják a fenti címmel november 17-ig a Platán
Könyvtárban. (Cím: Arató Emil tér 1., bejárat a Ka-
dosa utca felõl.)

Irodalmi est Mikszáthról
„Keresztül-kasul Mikszáthtal a Kárpát-medencé-
ben” címmel irodalmi estet rendeznek november
18-án 19.30 órai kezdettel a Balassi Bálint Intézet
Márton Áron Szakkollégium Könyvtárának Brassai
termében, az író halálának 100. évfordulóján. Az
esten dr. Praznovszky Mihály tart elõadást: az
egyes mûvek erdélyi, felvidéki és kárpátaljai hely-
színeinek a regényekben történõ megjelenítésérõl
beszél a hallgatóságnak. (A rendezvény ingyenes.
A Márton Áron Szakkollégium címe: Kunigunda út-
ja 35.) 

Ikon filmnapok
Idén novemberben immár 10. alkalommal rendezi
az Ikon filmnapokat a Csillaghegyi Evangélikus
Egyházközség. A vetítéseket november 19-én 18,
november 20-án 15, november 21-én 14 órától tart-
ják a békásmegyeri evangélikus templomban. (Cím:
Mezõ utca 12.)

Képírás
Ezzel a címmel nyílt meg Árkossy Zsolt fotómûvész
kiállítása a Vármegye Galériában (V., Vármegye ut-
ca 11.). A tárlat november 20-ig tekinthetõ meg. A
kiállítást és a hozzá kapcsolódó mûvészeti album
megjelenését Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta támogatta. (Nyitva tartás: kedden, szerdán, csü-
törtökön és pénteken 10-tõl 18 óráig.)

E gyre többen érdek-
lõdnek manapság a

kelta kultúra iránt. A brit
szigetekrõl származó
kelták a rómaiak elõtt
éltek Óbuda területén és
számos használati tár-
gyat hagytak maguk

után. Az Aquincumi
Múzeumban október
17-én családi vasárna-
pon ismerkedhettek meg
az érdeklõdõk az õsi
kelta nép életével. A
gyerekek és a felnõttek
képek kaphattak a kel-

ták harcmodoráról, né-
pük életmódjáról, a vál-
lalkozó szellemûek pe-
dig kifesthették magu-
kat a hagyományos mo-
tívumokkal és felvehet-
ték a korhû ruhákat is. 

(domi)

Hogyan éltek a kelták?

2 010 õszén-telén há-
rom orgonaestet

szerveznek, melyeken
három kiváló magyar
orgonamûvész mutatko-
zik be elsõ alkalommal a
békásmegyeri evangéli-
kus templomban. Mind-
három mûvész számos
verseny gyõztese, nem-
zetközi hírû orgonamû-
vész. A hangversenye-

ken nemcsak az orgona-
irodalomból adnak ízelí-
tõt, hanem olyan impro-
vizációkat is hallhat a
közönség egyházi és vi-
lági dallamokra, melyek
már elõdeiket is megih-
lették.

A három hangver-
senybõl álló sorozat má-
sodik koncertje „Grego-
rián plusz” címmel no-

vember 7-én 18 órakor
kezdõdik. Kovács Ró-
bert, az eisenstadti
(Ausztria) dóm orgonis-
tája Buxtehude, Bach és
Liszt orgonamûveit ját-
sza, valamint gregorián
dallamokra improvizál.
(A belépés díjtalan.
Cím: békásmegyeri
evangélikus templom,
Mezõ utca 12.)

Orgonahangversenyek 

K ét korsót találtak a
régészek a római

kori polgárváros keleti

temetõjének sírjaiban.
Mint az már a XIX. szá-
zad óta ismeretes, kiter-

jedt temetõ terült el a
mai Gázgyár területén,
mely még a Graphisoft
Park alá is benyúlik.
Eddig nem kevesebb,
mint 1400 római kori
sírt tártak fel. A virágzó
ókori város egykori la-
kóit az i.sz. 1-5. század-
ban temették ide. Ham-
vasztásos és koporsós
temetéseket egyaránt al-
kalmaztak. A most talált
két korsót Észak-Afri-
kába készítették. Az
egyfülû korsóra egy ur-
na mellett, míg a kétfü-
lûre egy ékszerekkel
gazdagon díszített fiatal
nõ csontvázát rejtõ sír-
ban leltek rá.

Új leletek Aquincumban

TEXTILBE SZÕTT ÉRZÉSEK. „Érzéseim” címmel nyílt
tárlat Maevszka-Koncz Borjana kárpitmûvész alkotásai-
ból a Textil és Textilruházati Ipartörténeti Múzeumban.Az
esemény díszvendége Dimitar Ikonomov, a Bolgár Köz-
társaság budapesti nagykövete volt. A rendezvény létre-
jöttét mások mellett a III. kerületi Bolgár Kisebbségi Ön-
kormányzat és a Textilmúzeum Alapítvány támogatta. (A
kiállítás 2011. január 31-ig látogatható. Téli szünet: de-
cember 20-tól 2011. január 4-ig.Cím:Lajos utca 138.Bõ-
vebb információ: www.textilmuzeum.hu)
AZ ÁLMOK MEGBOCSÁTANAK. Csehi Péter gra-
fikusmûvész kiállítása december 12-ig tekinthetõ
meg a békásmegyeri evangélikus templomban. A
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség mindazo-
kat várja, akik elkötelezettek a kortárs magyar mû-
vészet iránt. (Cím: Mezõ utca 12., tel.: 368-6118.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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
November 8.: az õszi
szünet utáni elsõ tanítá-
si nap. * November 19.:
az Oktatási Hivatal köz-
zéteszi az írásbeli felvé-
telit szervezõ középis-
kolák jegyzékét.

Bláthy-díj
Dr. Novothny Ferenc
(PhD), az Óbudai Egye-
tem Kandó Kálmán Vil-
lamosmérnöki Karának
egyetemi docense a
Magyar Elektrotechni-
kai Egyesület 2010. évi
86. közgyûlésén a tudó-
sok neveivel fémjelzett
díjak közül az egyik leg-
nívósabbat, a Bláthy-
díjat vette át Dervarics
Attila elnöktõl.

Iskolalátogató 
Az óbudai Harrer Pál
Általános Iskola várja
az érdeklõdõ szülõket
és leendõ elsõs gyer-
mekeiket iskolalátogató
foglalkozásaikra. Az el-
sõ alkalom november
13-án 9-tõl 11.30 óráig
lesz, amikor nyílt napot
tartanak. Ezen találkoz-
hatnak a gyerekek a ta-
nító nénikkel, a szülõk
az iskola programjával
ismerkedhetnek.
(További részletes infor-
mációk: 250-0807, 454-
1510, www.harrerpai.
sulinet.hu)

Varázsmûhely
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános iskola
idén is várja az óvodá-
sokat és szüleiket „Va-
rázsmûhely” nevû kéz-
mûves, irodalmi, játé-
kos, sportos foglalkozá-
saira. Témák, idõpon-
tok: december 7. Jön a
Mikulás! 10 órakor. *
December 17. karácso-
nyi mûsor 10 órakor. *
2011. január 25. Apróka
tornapróba 17-tõl 18
óráig.

A már hagyományos
parkrendezéssel

egybekötött õszi takarí-
tás idén is szülõk, gyere-
kek, tanárok együttes
összefogásával történt a
Mókus utcai általános is-
kolában. Az idõjárás ke-
gyes volt, így a napsütés-
ben sikerült minden ter-
vezett munkát elvégezni.
Többek közt az iskola
elõtti terület füvesítését,
amit az önkormányzat
tavasszal meghirdetett
pályázata útján az iskola
„örökbe fogadott”.

A Zene Világnapjához
kapcsolódóan vetélke-
dõvel egybekötött kirán-
duláson voltak az alsó-
sok a Hajógyári-szige-
ten. A felsõ tagozatosok
nehezített túrán vettek
részt a János-hegyen.

Ljubjanából vendégkó-
rus érkezett, az iskolát

szláv dallamok zengték be
néhány óráig. A jövõben
cserelátogatásokat tervez-
nek, ezzel jobban megis-
merve egymás kultúráját.

A Zeneovi iskolaelõ-
készítõ foglalkozásai el-

kezdõdtek. Ezzel párhuza-
mosan minden hónap utol-
só péntekjén kézmûves,

zenés, táncos programok
várják az iskolába készülõ
kicsiket és szüleiket.

Pezsgõ élet a Mókusban

A Civil Vállalkozá-
sok közhasznú

szervezet 55 év feletti
felnõtteket keres, hogy -
mint mentorok és okta-
tók - az olvasás elsajátí-
tásában segítsenek III.
kerületi általános iskolás
diákoknak.

Legyen Ön is a Senior
Mentor Program tagja:
segítsen egy fiatal diák-

nak, hogy sikeresen ve-
gye a tanulmányi akadá-
lyokat; dolgozzon
együtt csapatban más
idõsebb felnõttekkel és
kapjon havi ösztöndíjat!

(A pedagógiai tapaszta-
lat nem elõfeltétel. További
információ: 06-20-807-
3268; www.civilvallalko-
zasok.hu; info@civilval-
lalkozasok.hu) 

Senior Mentor Program

Olvasásban segítenek
iskolásoknak

Atalálkozó szervezé-
séhez kérik a volt

diákok aktív közremûkö-
dését. Amennyiben olyan
fotó, tárgy vagy a gimná-
ziummal kapcsolatos tár-
gyi emléke van, amit erre

a találkozóra kölcsön
adna a találkozó szerve-
zõinek, várják jelentke-
zését a következõ elérhe-
tõségeken: tallar.tamas@
arpad.sulinet.hu; 06-30-
467-4246; 388-7120. 

Öregdiák találkozó
az Árpádban

1 % 1 % 1 %
A „Napsugár Kelta Vendéglátó Szakközépiskola

és Szakiskola Alapítvány” Kuratóriuma köszöni

mindazok támogatását, akik 2009-ben a civil

szervezet javára felajánlották személyi jövedele-

madójuk 1 százalékát, összesen 166 ezer forintot.

Az összeget az alapító okiratban foglaltak szerint, a

diákok szabadidõs tevékenységére használták fel.

Az Árpád Gimnázium öregdiák találkozójának idõpontja
megváltozott. Új idõpont: 2011. március 8-án 18 órakor.
Az idõpont változása mellett tartalmában is sok újdonság-
gal várják a volt diákokat. Errõl bõvebben az intézmény az
Óbuda Újság következõ számaiban ad tájékoztatást.

1 % 1 % 1 %
Az Elsõ Óbudai Álta-

lános Iskola (Erste
Altofener Grunschule)
alapítványa, a Czabán
Alapítvány  köszönetet
mond mindazoknak,
akik 2009-ben személyi
jövedelemadójuk 1 szá-
zalékával, 2 millió 804
ezer 165 forinttal támo-

gatták a civil szerveze-
tet. Az így kapott ösz-
szegbõl jutalmazták a
tanulókat, kulturá-
lis programokat fi-
nanszíroztak és je-
lentõs összeggel
járultak hozzá a
korszerû taneszkö-
zök beszerzéshez,
a kulturált környe-
zet kialakításához.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

obuda_21.qxd  2010.11.03.  13:47  Page 21



2010/21. szám22
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
felõli 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
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes ki-
szállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-
998-0928

� 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
� 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
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Konvektorok szerelése, javítása karban-
tartás, felújítás, csere garanciával, ingyenes
kiszállás. Tel.: 06(20)804-0689
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869

� Konténeres sitt szállítás, homok, sóder,
termõföld szállítás, 4 és 8 köbméteres konté-
nerekkel. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést,  pán-
tok, zsanérok  cseréjét,  polc készítést javítá-
sát, falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok,
tetõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás télen is.
� 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
� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fûtés
szerelés, wc-k, mosdók, tartályok szifonok
cseréje. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
� Minõségi burkolás reális áron teljes körû
lakásfelújítás, szakértelem, referenciák. Tel.:
06(30)991-9391
� Ablakcsere akció! Õszi áresés 7 légkam-
rás profil 5 kamrás áráért ingyenes árajánlat.
ttablakajto@gmail.com. Tel.: 06(30)583-
8032
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Gépi permetezés, õszi lemosó permetezést
vállalok rövid határidõre, gomba, baktérium,
rovarkártevõk ellen, árajánlat helyben térítés-
mentesen. Tel.: 06-(20)384-7397
� Klíma telepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� 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
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206

� 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
� Kardiológiai magánrendelésén dr. Tóth
Levente hétfõn 16-20 óra között várja betege-
it. Kolosy tér 1/b. (bejárat Evezõ u. felõl).
Elõjegyzés: 388-9406. diagnosztika, gondo-
zás, gyógyszerezés beállítása.
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Idõs nõk számára barátságos meleg ott-
hont, kitûnõ ellátást, segítséget biztosítunk,
napidíj ellenében, mûködési engedélyünk
van. S.O.S. idõsek vendégháza. Tel./fax.: 06-
26-360-334, 06(20)488-6093, www.sos-
idosekvendeghaza.hu
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� 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. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Jóga kezdõknek! Csütörtök 18 órától a III.
kerületben. Érdeklõdni: Bóta Mónika,
06(20)257-1321
� AHA Pszichoterápiás Rendelõ, Pók utcai
Lakótelepen, Dr. Végh Miklós pszichotera-
peuta szakorvos. Módszer: személyközpontú
pszichoterápia, kognitív viselkedésterápia,
aktív analízis. Tel: 06(30)507-6718 (Hétfõn:
9-12, szerdán, 15-19 óráig.)
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás
köröm kezelése. Mediterrán szalon, Szent-
endrei út 8., a Raktár u.-i buszmegállónál.
Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06(30)307-
5818
� Gyógymasszõr-hölgy masszázst vállal.
Budapest, III. ker. Tel.: 06(70)356-2985
� 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
� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III.ker. Bécsi út
217-ben. (EuroCenterrel szemben). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövések,

értágulatok eltávolítása.  Bejelentkezés:
06(20)543-3948

� 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
� Angol, orosz korrepetálást, gimn. vizsga
elõkészítést vállal, tapasztalt tanárnõ. Házhoz
is megyek. Tel.: 06(30)705-0941
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Német nyelvtanítás, mindén szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)613-2648
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Olasz, francia nyelvórák általános és kö-
zépiskolásoknak. Tel.: 06(30)824-0146
� Matematika-tanítás minden szinten több
értizedes referenciákkal. Tel.: 06(70)366-
6445, 250-2003
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Kémia és biológia érettségire való felké-
szítést (közép és emelt szinten) kémia korre-
petálást vállal középiskolai tanárnõ. Tel.:
06(20)469-0393
� 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

� Áron alul eladó Veresegyházon két nap-
kollektoros, energiatakarékos, 120 m2-es új
családi ház. Lízingelésnél nincs felsõ korha-
tár, örökösödési illeték, vagyonosodási vizs-
gálat. A hitel 20%-a kamatmentesen felvehe-
tõ. Kulcsrakész ár csak 16,8 MFt+áfa. Tel.:
06(30)941-3568; www.originltd.hu
� Bérbeadó vagy eladó lakást keresek a ke-
rületben. 06-30-729-75-46
� Békásmegyeri, 81 m2-es, 2+2 félszobás
önkormányzati lakást cserélnék ráfizetéssel

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

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

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

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

� Víz, gáz, fûtésszerelés, duguláselhárítás,
javítás,  kivitelezés garanciával, ingyenes
kiszállás. Hívják a 06(20)804-0689 tele-
fonszámot!

� 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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elhanyagolt, felújításra szoruló házra, telekre
Budapesten vagy környékén. Telefon: 06-20-
2175117
� Csillaghegyen 530 nm-es telken régi ház
eladó 36 millió Ft-ért. Tel.: 06(20)911-9842
� Elcserélném óbudai téglaépítésû, 3 szo-
bás, 78 nm-es,  önkormányzati,  lakásom ki-
sebbre értékegyeztetéssel. Érd.: 06(30)244-
9115
� Óbuda központjánál III. emeleti, három-
szobás, világos konyhás, panellakás kilenc-
millió-kilencszázezres irányáron, költözhetõ-
en sürgõsen eladó. Tel.: 06(20)925-4118
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342

� Szõlõ utcában, Faluházban, hegyekre pa-
norámával, tehermentes, szép lakás eladó.
Iár.: 10.900.000 Ft. Érd.: 06(20)412-9357
csak magánszemély részére.
� Felújított 1,5 szobás családi ház Óbudán
26,8 millióért eladó. Tel.: 06(20)544-8794
� Tulajdonostól eladó Kaszásdûlõn 51 nm-
es, felújított 3. emeleti lakás. Irányár: 8,9
MFt. Tel.: 06(20)313-6038
� Õrbottyáni 102 nm-es házam, nagy kert-
tel, gyümölcsfákkal, III. kerületi lakásra cse-
rélném, családi ok miatt. A ház vállalkozásra
és üzletnyitásra is alkalmas. Tel.: 06(20)560-
0381

� Elcserélném v. eladnám lajosmizsei 2001-
ben épült I.em. másfél szobás lakásomat óbu-

dai téglaépítésû lakásra. Tel: 06-76-450-510,
06(20)522-1616
� Déli fekvésû, 2 szobás, felújított lakás,
nem panel eladó. Tel.: 06(30)241-6243
� III. ker. Toboz u., Mátyáshegy, 48 nm, 1+1
sz., jó állapotú, 1 em-i, házközp. egyedi mé-
rõórás fûtésû, nagy erkélyes lakás. Ár: 18,9
MFt. Tel.: 06(70)371-2348

� Aquincumi HÉV-megállónál egyszobás
garzonlakás üresen azonnal kiadó 40.000
Ft/hó+kis rezsi költséggel. Tel.: 06(20)925-
4118
� Bérelhetõ 55 m2 lakásingatlan 1+2 fél
szoba+ étkezõ elrendezésû, bútorozatlan helyi-
ségekkel. Az ingatlan 4 szintes panelépület
földszintjén van, a távfûtése fûtésszabályozású
költségosztós rendszerû. Részletes tájékoztatás
a Búza Lakásszövetkezet gondokságán, 1033
Búza u. 16. Tel.: 367-1326, 06-20-311-1114
� Rómain 1,5 szobás, gázfûtéses, lakás, ga-

rázzsal v. anélkül kiadó. Tel.: 06(30)580-9815
� Kiadó lakásokat, házakat keresünk! Al-
bérletpont ingatlaniroda. Tel.: +36(70)383-
5004, 351-9578
� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy üzletház-
ban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Tört arany-ezüst felvásárlás a napi legma-
gasabb áron készpénzért. II. ker Margit krt.
51-53. (Louis Galéria). Tel.: 316-3651
� Horváth Mirjam készpénzért vásárol ha-
gyatékot, könyvet, festményt, porcelánt, kézi-
munkát, ezüstöt, kitüntetést, régi fegyvert,
hangszereket, bútort, szõnyeget, régi pénze-
ket, bronztárgyakat. Tel.: 06-20-488-2418
�� +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
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Folyamatosan üzemelõ 78 nm üzlet, jó
megközelítéssel, parkolással eladó. Tel.:
06(30)241-6243
� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában
eladó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-13-ig

� Készítsen DVD-t saját videó felvételeibõl!
Kis létszámú, hétvégi tanfolyamainkon köny-
nyedén megtanulhatja megvágni, zenével,
feliratokkal ellátni és DVD-re kiírni a felvéte-
leit. R-Stúdió: 388-2871
� Goldina a Tarot-mesterjó még rövid ide-
ig Magyarországon! Most használja ki a lehe-
tõséget. Tarot-jóslás, numerológia, konzultá-
ció. Bejelentkezés: 06(30)951-2843,
www.goldina-josda.hu

� 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; +36-20-575-7435
� Új munkalehetõség! Napi 4-8 órai munká-
val 50-200 ezer Ft havi jövedelem. Internet-
hozzáférés szükséges. Tel.: 06(20)323-3204
� Fodrászt, mûkörmöst, kozmetikust kere-
sünk békásmegyeri üzletünkbe. Tel.:
06(30)245-1051
� Csillaghegyi szépségszalonunkba fod-
rász, kozmetikus és mûkörmös munkatársat
keresünk. Tel.: 06(70)371-3121
� Társasház udvarának, garázsának heti
egyszeri takarítására keresek nyugdíjast vagy
egyetemistát. Tel.: 06(20)480-3987

Állás

Számítógép

� Mérlegképes könyvelõ vállalja egyéni
és társas vállalkozók teljes körû könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Elérhetõség:
06(70)345-9394, lirinzala@gmail.com

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

� 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
Ingatlan Kft. T: 316-9408; 06(20)971-3335

� 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

� 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

ÓBUDA SZÍVÉBEN
csendes utcában, a
Beszterce u. 3. sz.
alatti 11 lakásos
liftes társasházban
2010 áprilisi át-
adással Amfiteát-
rumra nézõ laká-
sok közvetlenül a
beruházótól el-
adók. Lakásmére-
tek: 43-209 m2.
Árak: 19,9 MFt-
tól. Szabadon választható autóbeálló és tároló, egyes lakásokhoz
ingyenesek. Ügyvédi munka ingyenes. 
Tel.: 06-20-944-8429, 06-20-40-52006.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Karának JFSZ Racing Te-
am nevû csapata, mely tavaly
részt vett a Shell Eco-maratho-
non, meghívást kapott a Design
Hét 2010 Budapest „Design Az Él-
hetõ Jövõért” címû kiállítására.

A z egyetem aerodinami-
kus jármûve a prototípus

kategóriában indult tavaly a
németországi Lausitzban ren-
dezett Shell Eco-Marathon
Europe versenyen. A csapatok
arra törekedtek, minél takaré-
kosabb üzemanyag-felhaszná-
lással tegyék meg a lehetõ leg-
nagyobb távot egy adott pá-

lyán. A verseny a technológia,
energia és közlekedés iránt ér-
deklõdõ fiatalok számára re-
mek lehetõség, hogy valós
környezetben teszteljék az
üzemanyag-takarékosság ha-
tárait.

A „Design Az Élhetõ Jövõ-
ért” kiállítás célja, hogy bemu-
tassa a design szerepét a kör-
nyezettudatos gondolkodás-
ban, fókuszba állítva azokat a
megoldásokat, melyek a fenn-
tartható fejlõdést segítik elõ.
Ennek kapcsán állították ki az
egyetem hallgatói által fejlesz-
tett jármûvet az Erzsébet téri
volt autóbusz-pályaudvar épü-
letében.

Design Héten az üzemanyag-takarékos autó„ÓBUDA - EGY VÁROS
HÁROM ARCA.” A meg-
újult Óbudai Múzeum új,
állandó kiállítása inte-
raktív elemekkel gazda-
gított tárlat, mely Óbuda
történetének három je-
lentõs korszakát, három
egymástól markánsan el-
különíthetõ arcát, a kö-
zépkori királyi, királynéi
székhelyet; a Zichy kor-
szaktól a szanálásig tar-
tó idõszakot; a városrész
mai arcát, a panelvilágot
eleveníti meg. (Nyitva
tartás: keddtõl vasárna-
pig 10-tõl 18 óráig, hét-
fõn zárva. Cím: Fõ tér 1.)

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges
ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Ta-

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

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

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

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

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

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

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

SVÉD, NORVÉG, DÁN, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND
tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

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

az Óbudai Társaskörben (Kiskorona u. 7.)
2010. november 9-én és 16-án, kedden 17-19 óráig.
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Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András (Lehet Más a Politika) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon.
Czeglédy Gergõ (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Kiss László (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Dr. Simonka Csaba (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 

Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét.  A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától szá-
mított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályá-
zati biztosítékot befizetik az önkormányzat leté-
ti számlájára, számlaszám: Raiffeisen Bank
Rt. 12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
2010. november 19-én 10 óráig, a pályázato-
kat zárt borítékban 2010. november 22-én 12
óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerületi Ön-
kormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán
(cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
A pályázat bontása 2010. november 22-én
12 órakor a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I/19. a
vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyi-
ségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-
körû licitet tartson, illetve a pályázatot in-
doklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatokkal kapcsolatban további fel-
világosítást lehet kérni a Bp., III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán 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

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

obuda_21.qxd  2010.11.03.  13:47  Page 25



2010/21. szám26
Hirdetés

Az MKB Bank a kisvállalati szolgálta-
tások rendkívül széles és folyamato-
san megújuló palettáját kínálja ügy-
feleinek. Az induló vállalkozásoknak
kialakított ajánlatoktól a dinamiku-
san fejlõdõ cégeknek szánt szolgál-
tatáscsomagokon, valamint az újdon-
ságnak számító vámszámlán át egé-
szen a kiemelkedõ vállalati betéti ka-
matokig minden vállalkozás
megtalálhatja a mûködéséhez
leginkább nélkülözhetetlen
megoldásokat - mondja Ecseri
Marietta fiókvezetõ, a bank bé-
kásmegyeri fiókjának vezetõje. 

E gy vállalkozás indulásakor
az ügyfeleknek különösen

fontos, hogy csökkentsék kezde-
ti kiadásaikat. Ehhez járul hozzá
az MKB 1×1 Dinamika szolgál-
tatáscsomag, amelyet a bank ha-
vi párszáz forintos számlaveze-
tési díj ellenében kínál kisválla-
lati ügyfeleinek. A csomaghoz
igényelhetõ kedvezményes vál-
lalati bankkártya, továbbá - stan-
dard kondíciók mellett - vala-
mennyi, a bank által kínált elekt-
ronikus banki szolgáltatás.

Az 1×1 Elektronikus Szolgál-
tatáscsomag - kedvezõ havidíján
túl - a standard feltételeknél ol-
csóbb internetes ügyintézést tesz
lehetõvé, olyan havidíjmentes
szolgáltatásokkal kiegészülve,
mint az MKB TeleBANKár, az
MKB NetBANKár, az MKB
MobilBANKár. A csomaghoz tartozik
egy díjmentesen vezetett forint bank-
számla, egy éves díj nélkül használha-
tó Visa Electron bankkártya, valamint
havi két ingyenes ATM készpénzfel-
vétel bármelyik belföldi automatából. 

A viszonylag rövid ideje létezõ MKB
1×1 Elektronikus szolgáltatáscsomagnál
folyamatos növekedést regisztrálunk
mind az ügyfélszámot, mind a tranzak-
ciók volumenét tekintve. Ez nem vélet-
len, hiszen a számokból kitûnik, egyre
többen „térnek át” a bankfióki ügyinté-
zésrõl az elektronikus csatornákra, ami
olcsó, kényelmes és biztonságos intézé-
si módot jelent a pénzügyi tranzakció

tetszõleges idõben és helyrõl történõ le-
bonyolításához. A költségtakarékossá-
got elõsegítik a kedvezõ csomagdíjak és
az elektronikus csatornák alacsonyabb
tranzakciós, például átutalási díjai. 

Azokról a vállalkozásokról sem fe-
ledkeztünk meg, amelyek eredményei
dinamikus növekedést mutatnak, illet-
ve jelentõs devizaforgalmat bonyolíta-

nak. Az õ igényeikre szabtuk az MKB
1×1 Flotta szolgáltatáscsomagunkat,
amely számos komparatív elõnyt kí-
nál. Ezek közül kiemelkedik az ingye-
nes bankon belüli átutalás, illetve in-
gyenes devizaszámla vezetés. A Flotta
csomagot használók havidíjmentesen
használhatják az elektronikus banki
csatornákat, a csomaghoz biztosított,
meghatározott bankkártyákat és jelen-
tõs kedvezményekben részesülnek a
forint és deviza átutalások költségei-
bõl. Kis- és nagykereskedelmi vállala-
toknak pénztárcakímélõ megoldást je-
lent a csomaghoz biztosított kedvez-
ményes zsákos befizetés is. 

Újdonságnak számít a 2010. nyarán
bevezetett vámszámla, ami a raktáro-
zásban, áruforgalomban résztvevõ ke-
reskedelmi vállalatok, speditõr, vala-
mint raktározási cégek munkáját egy-
szerûsítõ és felgyorsító elektronikus
csatornaszolgáltatás. Ennek során a
bank - az áruforgalom gyorsítása érde-
kében - valós idejû információkkal

szolgál a vámhivatalok felé az új
elektronikus csatornán keresztül.
Ha ügyfelünk a vámteher és egyéb
vámeljáráshoz kapcsolódó közter-
hek (például regisztrációs adó, jö-
vedéki adó, környezetvédelmi ter-
mékdíj) kifizetését elindította, a
bank az erre vonatkozó informáci-
ót, illetve bankigazolást egy órán
belül továbbítja az illetékes hiva-
talnak. Ezáltal az ügyfél szinte
azonnal hozzájuthat a vámeljárás
alatt álló árujához. 

Emellett azoknak a vállalatok-
nak, amelyek megtakarításaikból
rövidtávon szeretnének profitálni,
a banki versenytársakkal összeha-
sonlításban is kiemelkedõ vállala-
ti betéti kamatokat kínálunk. A
bank befektetési palettáját színe-
síti - a különösen alapítványok és
egyesületek, önkormányzatok va-
lamint ügyvédi irodák körében
népszerû - legújabb kombi termé-
künk, a Tartós kamatelõny 2013
kötvénnyel kombinált 1-3-6 hó-
napos akciós betét, amelynek
igénybevételével ügyfeleink egy-
aránt élvezhetik a rövid és hosszú

távú forráslekötés elõnyeit, továbbá
jelentõs kamatprémiumhoz is juthat-
nak. Ügyfeleink kisvállalati termék-
palettánk valamennyi elemét, komp-
lex kisvállalati megoldásaink mind-
egyikét elérhetik a bank teljes, 86
egységet számláló fiókhálózatában.

A vállalkozás elvárásaihoz és lehe-
tõségeihez leginkább igazodó megol-
dás megtalálásában személyes pénz-
ügyi tanácsadóink minden érdeklõdõ-
nek segítenek az MKB Bank Pün-
kösdfürdõ u. 52-54. sz. alatti fiókjá-
ban. A konstrukciókról további rész-
letek találhatók a www.mkb.hu hon-
lapon.

Az újdonság ereje - bõvülõ 
kisvállalati termékskála az MKB Banktól

Ecseri Marietta fiókvezetõ, 
a bank békásmegyeri fiókjának vezetõje
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1956 emlékei
Rejtvényünkben az 1956-os forradalom néhány
emlékével foglalkozunk. Beküldendõ a vízszin-
tes 1., 37. és a függõleges 54. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. A magát legtovább tartó budai el-
lenállási góc volt. 14. Õsi sumér város. 15. Könnyûvé
tesz. 16. Hangnélküli állapot. 17. Tunéziai helység. 19.
Kézzel jelez. 20. Cigarettázik. 21. Végek nélküli erõ-
szak. 23. Idegen Anna. 25. Kicsinyítõ képzõ. 26. Múlt-
idézõ irányzat névelõvel. 28. Közel-keleti étel. 31.
Medál. 32. Skála nagyobbik része. 34. E. O. L. P. 35.
Foszfor és uránium vegyjele. 37. Egy ideig így „be-
cézték” a Felvonulási teret. 40. Mutató szó. 41. Vé-
gek nélkül lóval teszi a kovács. 43. Zairei és spanyol
autók jele. 44. Kétféle nagy nemzetközi verseny rövi-
dítése. 45. Bolondságom. 47. Idegen belépés. 49.
Spielberg egyik sci-fi filmje. 50. Egyesült Arab Köz-
társaság. 52. Vajon elvisel? 53. Szántanak vele. 54.
Tengeri emlõs. 56. Sem ez, … 58. Horgász zsinórja.
60. Baranyai falu. 62. S-sel a végén erõt adó étel.
FÜGGÕLEGES: 1. Cserháti domb. 2. Kortyolja. 3.
Szenegáli, spanyol és olasz autók jele. 4. Réz és nitrogén
vegyjele. 5. K-val az elején: helység Kisújszállás közelé-
ben. 6. Luna egynemû betûi. 7. Last (utolsó) fonetikusan.
8. K. E. I. 9. … Regia, Székesfehérvár. 10. Eredeti
szleng. 11. Tantál vegyjele. 12. Fordított segédszó. 13. Amerikai autótí-
pus. 13a. Fordított hármas betû. 18. Fûszernövény. 22. Kocsiszín. 24.
Gyõzelemre vitet. 26. Orcáik. 27. Orosz folyó. 29. Görög betû. 30. Sváj-
ci Nobel-díjas író volt, Carl (1845-1924). 33. Becsap. 36. Túraelképzelés.
38. Zairei és spanyol autók jele. 39. Felébredvén. 42. Kála egynemû be-
tûi. 46. Álarc. 48. Tûzzel játszik. 49. Becézett Éva megfordítva. 51. Fel-
jövõ nap. 53. Spanyol, máltai és egyiptomi autók jele. 54. Aforradalmá-
rok két fontos harci központja. 55. T. O. I. 57. Félig mozdul! 59. …-
carte, étlap szerint. 61. Néma sün! 63. Visszaér! Ipacs László  

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon november 11-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
Az október 20-án megjelent, „Hiedelem” címû rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Egyesek azt hiszik, ha húzzák az idõt, akkor több
lesz belõle”.
Nyertesek: Szabó Kálmánné, Zrínyi utca 38.; Wanda Leach, Kis-
korona utca 10.; Gálosfai Jenõ, Toronya utca 9.

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

Az ajánlatnak tartal-
maznia kell a vételárat, a
fizetés módját (átutalás
vagy készpénz) és idejét.
A pályázó az ajánlatát a
benyújtástól számított
60 napig köteles tartani.
A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt,

akik a pályázati biztosí-
tékot befizetik az ön-
kormányzat letéti szám-
lájára. Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-
00100001. A pályázati
biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot

2010. november 19-én
10 óráig, a pályázato-
kat zárt borítékban, 1
eredeti példányban, hi-
vatalos cégszerû aláírás-
sal, az adott pályázatra
utaló jelzéssel, szemé-
lyesen, vagy meghatal-
mazott útján 2010. no-

vember 22-én 12 óráig
lehet benyújtani a Bp.,
III. kerületi Önkormány-
zat Vagyonhasznosítási
Osztályán. (1033 Bp., Fõ
tér 1. I/19.) 

A pályázatok bontása
2010. november 22-én
12 órakor, jogtanácsos

jelenlétében a Bp., III.
kerület, Fõ tér 1. I/19.
szám alatt, a vagyon-
hasznosítási osztály hi-
vatalos helyiségében tör-
ténik. A pályázaton
résztvevõket haladékta-
lanul írásban tájékoztat-
juk a pályázat eredmé-
nyérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a
legjobb ajánlattevõkkel a
tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zárt-
körû licitet tartson, illet-
ve a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcso-
latban további felvilágo-
sítást lehet kérni a Bp.,
III. kerületi Önkormány-
zat Vagyonhasznosítási
Osztály Vagyonkataszteri
Csoportjától a 437-8673-
as vagy a 437-8800-as te-
lefonszámokon. 

III. kerületi 
Önkormányzat

Vagyonhasznosítási
Osztály
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A 13 éves Gecsõ Tamás, a hazai ka-
jak sport egyik ígéretes tehetsége a
BKV Elõre vízitelepén készül a nagy
versenyekre. Kluka József mester-
edzõ szerint adottságai és szorgal-
ma révén eredményes sportpályafu-
tás elõtt áll.

T amás, mint a legtöbb gyerek
a focival ismerkedett meg

elõször az iskolában. Mellette
úszni is járt, a végleges szakág
választásban azonban kajakozó
testvére volt a meghatározó. Mi-
vel óbudai lakhelyétõl csak egy
ugrásra található a BKV Elõre ka-
jak-kenu vízitelep, természetes-
nek tûnt, hogy ebben az eredmé-
nyesen mûködõ szakosztályban
próbál szerencsét. Nem bánta
meg döntését, hiszen jó közös-
ségbe került és felkészítését ruti-
nos edzõk irányítják. Elsõ lépése-
it Kluka Rita egyengette, majd
amikor elérte a kölyök korosz-
tályt, a házaspár férfi tagja, Kluka
József vette szárnyai alá. Tamás
idén márciusban töltötte be 13.
életévét, ezért a K-1 férfi kölyök
III. korcsoportban versenyez. Idei
eredményei alapján akár a kor-
osztály királya is lehetne, hiszen
meggyõzõ fölénnyel nyerte ver-
senyeit. Íme a csodás lista: mara-
ton OB 10.000 méteren I. hely
(24 mp-es elõnnyel gyõzött); Or-
szágos Diákolimpia 2.000 méte-
ren I. hely; Budapest Bajnokság
4.000 méteren I. hely (67 mp-es
elõny); gyermek, kölyök, serdülõ
OB 4.000 méter I. hely (46 mp-es
elõny); K-1 kölyök IV. (egy évvel
idõsebbek) 1.000 méteren IV.
hely.

Kluka József véleménye tanít-
ványáról: - Ilyen tehetség jó, ha
minden 10 évben születik. Tamás
magas, nyúlánk kölyök, ha meg-
áll a növésben, szélesedni fog a
rárakott izmoktól. Kivételes  eré-
nye, hogy állóképes és gyors, ez a
két tulajdonság ritkán jelenik
meg együtt. Edzésmunkája, hoz-
záállása példás, minden feladatot
megcsinál, sosem ellenkezik. Ki-
egészítésként részt vesz a saját

harcmûvészeti klubomban
tartott speciális edzéseken,
ahol komplett mozgásokat
gyakorol, ügyesedik és men-
tálisan erõsebb lesz

Úgy tûnik, Tamás megtalál-
ta azt a helyet, ahol valóra
válthatja sportolással kapcso-
latos céljait: - Jól érzem ma-
gam a klubban, egyelõre azt
kaptam, amire mindig is szá-
mítottam. A természet és a víz
közelsége, a kajakozás élve-
zete és a baráti közösségben
eltöltött kellemes órák miatt
szívesen járok edzésekre és
mivel az eredményeim is elég
jók, már kezdek magam elé
tûzni merészebb célokat. A
sportolás mellett az ELTE
Radnóti Miklós gyakorló is-
kolában is igyekszem helyt-
állni, kedvenc tárgyaim a ké-
mia és a fizika. Egyelõre arra
törekszem, hogy hosszú távon
megõrizzem a mostani 4,8-as
tanulmányi átlagomat, utána
pedig valamelyik egyetemen
szeretnék diplomát szerezni.
A sportolók között nincs pél-
daképem, de õszintén csodá-
lom azokat, akik a tanulás

mellett érnek el világhírû ered-
ményeket. 

Amennyiben Tamás továbbra is
teljes odaadással készül a verse-
nyekre és a tanulásban is tartja kitû-

nõhöz közeli eredményét, évek múl-
tán csatlakozhat a két fronton helyt-
álló világklasszis sportolókhoz.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Kölyök kajakosok királya

Minden mozogni vágyónak
remek programlehetõsé-
get nyújt a 3. Intersport
Túranap november 6-án. 

E zen a szombaton ki-
csik és nagyok, fu-

tók és túrázók együtt jár-
hatják be a Csillaghegyi

Általános Iskolától az
ürömi kõbányába, a
Nagy-kevélyi kõfülké-
hez, az egri vár filmdísz-
letéhez és a Kõ-hegyi
bányához vezetõ ösvé-
nyeket. A futóbarát túra-
nap útvonalai végig kije-
lölt turistautakon halad-

nak Budáról a Pilisbe.
Az erõnlétüknek megfe-
lelõen a túrázók választ-
hatnak a 10,1, 18,33 és a
29,36 kilométeres távok
között. A várnál 10 és 15
között, óránként közép-
kori lovagi játékok vár-
ják a résztvevõket.

A 3. Intersport Túranap
középsõ, 18,33 kilométe-
res távján rendezik a BSI
terepfutó kupasorozatá-
nak, a BSI TerepMánia
sorozat harmadik forduló-
ját. A szintemelkedés 612
méter, a résztvevõk egyé-
nileg rajtolnak 8 és 12 óra
között. (Bõvebb informá-
ciók: www.futanet.hu)

Harmadik Intersport Túranap

Szertornászt
keres a BASE

A Budai Akrobatikus Sport
Egyesület (BASE) orszá-
gos és nemzetközi ver-
seny elõtt álló, serdülõ I.
nõi hármas csapatába ke-
res "felsõnek" 9-11 év kö-
zötti, szertornász múlttal
rendelkezõ, vagy ügyes
mozgású bógnit, flikket,
ülõtartást tudó, szaltót (le-
het segítséggel) ugró le-
ányt azonnali kezdéssel.
(Érdeklõdni lehet Szücsi Il-
dikó szakedzõnél a 06-20-
983-1741-es, Mester Gá-
bor elnöknél a 06-20-311-
1919-es telefonszámon.
www.akrobatikustorna.hu)

Busszal edzésre
Az óbudai általános is-
kolákból és óvodákból
busszal szállítják dzsú-
dóedzésekre a jelentke-
zõket. Várják a dzsú-
dózni vágyó gyermekek
szüleinek hívását a 06-
30-209-8182-es tele-
fonszámon. (Cím: Sa-
saki Óbuda Dojo Sza-
badidõ Sportcentrum,
1037 Budapest, Far-
kastorki út 21.)
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából, a

3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdá-

ján (legközelebb december 1-jén) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást

tart a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7.Tel.:

367-8791.)

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd

minden hónap elsõ hétfõjén (most halottak napja miatt november 8-án) 17-

tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.), min-

den hónap második hétfõjén (legközelebb november 15-én) 17-tõl 19 óráig a

Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.), dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-

véd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb november 17-én) 16-tól

19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban tart ingyenes jogsegélyt. (Beje-

lentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodá-

jában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-

házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-

meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-

adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-

ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Polgármesteri 
fogadóóra

Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlé-
si képviselõ elõzetes
bejelentkezés alapján
tartja fogadóóráját. To-
vábbi információért hív-
ja a polgármesteri tit-
kárságot a 437-8696-
os telefonszámon.

Országgyûlési
képviselõk 
fogadóórái

• Menczer Erzsébet ön-
kormányzati és ország-
gyûlési képviselõ fogadó-
órája megváltozott. Tisz-
telettel kérjük a kedves
polgárokat, hogy a Fidesz
03. valasztókerületi irodá-
ján (367-8791) egyeztes-
senek idõpontot, mivel a
parlamenti munka miatt a
szokásos, minden hónap
elsõ hétfõi fogadóóra az
Árpád Gimnáziumban a
jövõben nem tartható
meg.
• Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlé-
si képviselõ fogadóóráját
minden páros hét pén-
tekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alat-
ti Jobbik irodában, illetve
külön idõpont egyezte-
tésére is mód van:
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

A Szent János Kórház idén
ünnepli fennállásának
300. évfordulóját. A Széna
téren mûködött 1710-ben
az elõdjének tekinthetõ
intézmény, melynek orvo-
sai 1898-ban költöztek át
az akkor újonnan épült há-
zakba. 

A z évforduló tiszte-
letére múzeumot

rendeztek be az azóta
összegyûlt, s ma már or-
vostörténeti kuriózum-
nak számító mûszerek-
bõl. Helyet kaptak itt ré-
gi sterilizátorok, fogók,
sztetoszkópok, fecsken-
dõk, gyógyszerek,
gyógyszeres dobozok,

lázmérõk, sõt még egy
szétszedhetõ mûtõasztal
is. Az eszközök össze-
gyûjtésében óriási sze-

repet vállalt dr. Katona
József fõorvos, aki 1973
óta dolgozik a kórház-
ban. 

S mivel a kórházi be-
tegápoláshoz 1948-ig
hozzátartoztak a segítõ
rendek is, a kiállításból
ezek sem maradhattak
ki. A magyarországi ápo-
lórendek öltözetét 23 bá-
bun tekinthetik meg a lá-
togatók. A Szent János
Kórházban - és további
37 intézményben - a
Szent Vince apácarend
nõvérei dolgoztak. Egyik
képviselõjük, a 92 éves
Visy Klára személyesen
is részt vett a múzeum
megnyitóján.

Domi Zs.

Múzeum a kórházban

A MESÉK BIRODALMÁBAN. Rényi Krisztina grafikusmû-
vész meseillusztrációit a Békásmegyeri Könyvtárban ál-
lították ki

ÉVADZÁRÓ A VÍZITELEPEN. Szabad sportnappal tartottak
évadzárót a Rozgonyi Piroska utcai vízitelepen az Óbuda
Sportegyesület tagjai október 3-án. (A sportegyesület
kérése: támogassa adója 1 százalékával a gyermekek in-
gyenes evezés oktatását! Adószám: 19802783-1-41.)

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!

FOTÓK: 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 december 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

November 13.,
szombat 

az Ön szerencsenapja.
Szolgáltatásainkat 

ingyen
kipróbálhatja!

Szombat: 10-18-ig

December 5-én 16 órára beje-
lentkezett a Mikulás is!
Ha szeretnék, hogy gyermekü-
ket néhány személyes szóval,
dicsérettel, ajándékkal lepje
meg. Jelentkezzék szalonunk-
ban november végéig.

Masszázsok: Hullám,
Svéd,
Lélek.

Hypoxi Trainer
Infraszauna
Izomstimulátor

Cím: 1036 Lajos utca 105.
Tel.: 06-1-240-35-89
www.tltszalon.hu

Testnek Léleknek Titkai
A Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület 

2009. évi közhasznúsági jelentése
2009. június 3. - 2009. december 31.

Bevétel (támogatás, pályázat) 3.650 e Ft
Kiadás 1.078 e Ft
Átvitel 2010. évre 2.572 e Ft 
Budapest, 2010. október 15.

Szücs János
elnök

1 % 1 % 1 %. Az Óbuda-
Békásmegyer Mentõalapít-
vány köszöni a 2009. évben ka-
pott 1 százalékos támogatást, a

292 ezer 857 forintot, melyet az
OMSZ Csillaghegyi Mentõál-
lomás felújítására és jubileumi
rendezvényre fordítottak (cím:
Mátyás király út 52.). Adó-
szám: 18081864-1-41.
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Mozaik – Hirdetés

Invitálás
Ismét itt van november és Márton-napja, ebbõl
az alkalomból szeretném figyelmükbe ajánlani 
a Hullám vendéglõben tartandó hagyományos
LIBANAPOKAT, melynek programja novem-

ber 11-tõl 21-ig, csütörtöktõl vasárnapig tart. 
November 12-én pénteken és 13-án szombaton zenés, táncos mulatság!

ÉTLAP:
Libatál házi libatöpörtyûvel és libamájpástétommal, 

friss  zöldségekkel

***
Liba erõleves macesz gombóccal

Tárkonyos libaragu leves
***

Ropogós libacomb hagymás törtburgonyával, 
almás párolt káposztával

Hízlalt libamell krémmártással, zsemlegombóccal
Kemencében sült libamell, meleg erdei gyümölcsökkel, 

hercegnõ burgonyával
Hízlalt libamáj (rántva vagy roston) mézen grillezett almával, 

tejszínes burgonyapürével
Sólet töltött libanyakkal és tojással

***
Libák tava képviselõ módra

Gesztenyés-meggyes palacsinta, forró csoki öntettel,

November és december hónapban lehetõség van céges évzáró partik 
megrendezésére kedvezményes ajánlattal, várjuk a cégvezetõket!

TÉLI NYITVA TARTÁS:
Hétfõ, kedd: szünnap

Szerda, csütörtök, péntek: 17-tõl 21 óráig
Szombat, vasárnap: 12-tõl 22 óráig

Cím: 1039 Királyok útja 307., tel.: 243-89-67, ill. 06-70-333-1062

Könyvek cicákról
Aki szereti az állatokat, különösen a cicákat, feltétlenül olvassa el
az Óbudán élõ Bozsoki Nagy Edith: Bárányfelhõk és Cilamila és
a többiek avagy a macska lelke címmel megjelent macskatörté-
neteit. A kötetek - DVD-melléklettel együtt - közvetlenül is meg-
rendelhetõk az Almandin Books könyvkiadótól. (Cím: 1064 Bp.,
Vörösmarty utca 55. Tel./fax: 302-3510; www.almandin.hu)

Tárlaton a Kísérleti lakótelep
A Kiscelli Múzeumban az úgynevezett Kísérleti lakóteleprõl (a
Váradi utca-Bécsi út-Reménység utca-Zápor utca által határolt te-
rület) rendeznek kiállítást. A múzeum munkatársai kérik azokat,
akik a lakótelep felépítése óta itt élnek, segítsék munkájukat emlé-
keik felidézésével, korabeli fényképekkel. Szívesen találkoznak
azokkal is, akik gyermekkorukat töltötték a lakótelepen. (Az ügyben
keressék Tóth Esztert a 06-30-600-52-99-es és a 368-1416-os te-
lefonszámon, vagy a fermina33@gmail.com e-mailen.)

Múzeumok õszi fesztiválja
A Kiscelli Múzeum is csatlakozott idén a Múzeumok Õszi Feszti-
válja programsorozathoz, melyen november 15-ig színes progra-
mokkal várják a látogatókat. (A részletes programról a
www.btm.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklõdõk.)

Város és falu határán
Kitekintés: új idõszaki kiállítás nyílt a szentendrei Skanzenben
„Város és falu határán” címmel. A tárlat a Felföldi mezõváros táj-
egységének állandó kiállításához kapcsolódóan mutatja be a
XIX. századi polgárosodás folyamatát, a bevándorlók, a vásáro-
zók viseleteit, színházi életképeket, kocsmatörténeti jeleneteket.
A Skanzen egyébként idéntõl nem zár be télre, így egész évben
látogatható. (Az új kiállítás 2011. április 26-ig látható.)

A Világ-Kép Kulturális Egyesület
vezetõi Megyeri András és TJ
Yulka megkeresése alapján vá-
rosszépítést támogató pályázat
után kutattak. 

E nnek során bukkantak rá a
Norvég Civil Alap által

kiírt pályázatra, melynek té-
mája a kulturális örökségvéde-
lem volt. A koncepcióban Vic-
tor Vasarely Színes Város ne-
vû, elképzelt projektjét fûzték
tovább. A világhírû magyar

mûvész nevével fémjelzett öt-
let szerint a város tulajdonkép-
pen egy mûvészeti kiállítótér,
melyben kortárs alkotók mu-
tathatják meg munkáikat. A
tervezést, pályázaton való in-
dulást siker koronázta. Az el-
nyert összegbõl több fõvárosi
teret is színesbe boríthattak a
mûvészek. A Flórián téri alul-
járó Árpád híddal párhuzamos
kijárata Melka Gábor irányítá-
sával újulhatott meg. 

(sz. cs.)

Vasarelyt idézõ színek, minták, formák

Szürkébõl színesebb 
a Flórián téri aluljáró környéke

Decemberig szerdánként 15-tõl 18 óráig ingyenes nyílt napokat tarta-
nak a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskolában, ahol pályázati pénzbõl mászófalat állítottak fel. (Cím:
Hatvany Lajos utca 7.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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