
XIV. évfolyam 3. szám   2008. február 1. 

Gyermekintézményekbe vásárolna új játéko-
kat a márciustól pénzforgalomból kivonandó
egy és kétforintosokból az önkormányzat.

Hamarosan elkezdõdik az északi összekötõ
vasúti híd felújítása. Év végére tervezik az át-
adást. Nyáron hónapokra lezárják a hidat.

Március második vasárnapjára írta ki a vi-
zitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíjról
szóló népszavazást a köztársasági elnök.2 7

Gyûjtik az 1 és 2 forintosokat Népszavazás március 9-én

4
Megújul az északi összekötõ vasúti híd

R égi vágya teljesült a
Pók utca és Aquin-

cum környékén élõknek,
amikor január 22-én
megnyitotta kapuit Buda-
pest és egyben a III. kerü-
let legújabb postája a Ró-
mai tér 3. szám alatti
szolgáltatóházban. A leg-

közelebbi, Keve utcai fi-
ókot bezárták. Az új pos-
tahivatal rendkívül kor-
szerûen mûködik, hiszen
a nyitottpultos rend-
szerben minden ablak-
nál minden szolgáltatás
igénybe vehetõ. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

T öbb mint félmillió
forintot gyûjtöttek

össze debreceni diákok az
óbudai székhelyû Magyar
Hospice Alapítvány
„Méltóság mezeje” prog-
ramja javára. Az iskolák
ezzel járulnak hozzá a
gyógyíthatatlan betegség-

ben szenvedõk ápolását
segítõ programhoz. 

BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Posta nyílt a Római téren

Szivi László, a Magyar Posta Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese és Bús Balázs polgármester a megnyitón átvágja a nemzeti-
szín szalagot. A kép jobboldalán Bor Sándor, a társaság területi igazgatója és Csordás Gabriella, az új postahivatal vezetõje

KIGYULLADT A BÍBIC CSÓNAKHÁZ A RÓMAI-PARTON. A tûzhelyen felejtett ételmaradék
gyulladt meg és okozott tüzet január 15-én a kora délutáni órákban a Bíbic csó-
nakházban, a Római-parton                                                              FOLYTATÁS A 11. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Adomány a Hospice Alapítványnak 

Lapunk következõ száma
február 15-én, pénteken
jelenik meg! Újságunk ol-
vasható a www.obuda.hu
honlapon.

A III. kerületben ismét
lehetõség nyílt gyerme-
kek szemészeti vizsgá-
latára. A rendelés hely-
színe a Csobánka téri
szakrendelõ szemé-
szeti osztálya.
Telefonos elõjegyzés a
454-7516-os telefon-
számon.
Felnõtt betegek szemé-
szeti ellátását is korszerû
diagnosztikai és terápiás
mûszerekkel végzik.
Az ellátás ingyenes, ér-
vényes taj-számmal
bárki igénybe veheti,
akár területen kívüli bete-
gek is beutaló nélkül.
Nyitva tartás: hétfõ-csü-
törtök 8-tól 12 és 14-tõl
18 óráig. Pénteken 8-tól
13 óráig.

Dr. Szentkirályi Béla
részlegvezetõ 

szemész orvos

Gyermekek
szemészeti
vizsgálata
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Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester hétfõnként 16-
tól 18 óráig tartja foga-
dóóráit a polgármesteri
hivatal I. emeletén, a
23-as szobában. (Beje-
lentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os

számon.) 

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármester
minden hónap elsõ hét-
fõjén (február 4-én) 15-
tõl 18 óráig tartja foga-
dóóráját a polgármeste-
ri hivatal II. emeletén, a
37-es szobában. (Elõ-
zetes bejelentkezés a
437-8583-as telefon-
számon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden hétfõn 16-tól
17.30 óráig a polgár-
mesteri hivatalban fo-
gadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ hétfõjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Szentendrei út 85.
szám alatti Fidesz iro-
dában. Észrevételeivel
e-mail-en is megkeres-
heti a képviselõt:
lindasz@obuda.hu

Gyûjtik az 1 és 2 forintosokat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank
10/2007.(X.1.) MNB rendeletével 2008. március 1-
jén bevonja az 1 és 2 forintos címletû érméket.
Kerületi gyermekintézményeink játékállományának
gyarapításához önkormányzatunk szívesen fogad-
ná a kivonásra kerülõ pénzérméket.
Az adományokat a polgármesteri hivatal épületé-
ben, az ügyfélszolgálati irodában, az okmányirodá-
ban, az Óbudai Mûvelõdési Központban, a Békás-
megyeri Közösségi Házban, valamint a kerületi in-
tézményekben kihelyezett gyûjtõdobozokba várjuk.
Támogatásukat köszönettel fogadjuk a kerületi
gyermekek nevében.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Új játékokat vásárolnának

A 2008-as esztendõ beszá-
moló közgyûléseinek meg-
felelõ elõkészítése és le-
bonyolítása érdekében az
önkormányzat idén is fóru-
mot szervez a társasházi
közös képviselõknek és
lakásszövetkezeti elnö-
köknek.

A fórum idõpontja:
február 12-én 17

órától.
Helye: Óbudai Mûve-

lõdési Központ színház-
terme (San Marco utca
81.).

A fórum témái
1. A lakásfelújítási

program 2008. évi pá-
lyázatai.

Elõadó: Csider Lász-
ló, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Mi-
nisztérium lakásügyi tit-
kárságának vezetõje.

2. Tájékoztató a FÕ-
TÁV Zrt. ÖKO-pro-
gramjáról, a költség-
csökkentést eredménye-
zõ korszerûsítési mun-
kák megvalósításának
lehetõségeirõl.

Elõadó: Balogh Ró-
bert, a FÕTÁV Zrt. osz-
tályvezetõje

3. Tájékoztató a La-
káskódexrõl. 

Elõadó: dr. Bék Ágnes,
a Társasházak és Társas-
házkezelõk Országos
Egyesületének elnöke.

Társasházi közös képviselõk, 
lakásszövetkezeti elnökök fóruma

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-
testületének 39/2007.(VI. 29.) rendelete újra szabá-
lyozta az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitünte-
tõ cím alapításának és adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar vagy külföldi sze-
mélynek adományozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tu-
dományos, vagy mûvészeti életében maradandót
alkotott;
b) egész életmûvével, kiemelkedõ munkásságával
olyan országos vagy nemzetközi elismerést szer-
zett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hír-
nevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományozására indítványt tehet:
a)  a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely
tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ
választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhellyel rendelkezõ
- civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható.
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó indítvá-
nyokat az úgynevezett Javaslattevõ Testület vizs-
gálja meg, melynek tagjai:
a) a polgármester;
b) Óbuda-Békásmegyer díszpolgárai;
c) a képviselõ-testületben mandátummal rendelkezõ
képviselõcsoportok által kijelölt egy-egy személy.
A Javaslattevõ Testület javaslatát a polgármester
terjeszti be a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a képviselõ-testü-
let 2008. március 31-ig dönt.
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet 2008.
május 4-én, a kerület napja alkalmából rendezendõ
központi ünnepségen adják át.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosul-
takat, éljenek a lehetõséggel, és legkésõbb 2008.
március 1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-
Békásmegyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel ar-
ra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait
(név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló
érdem részletes ismertetését.
Az indítványt a Javaslattevõ Testületnek címezve,
zárt borítékban, a polgármesteri hivatal 1033 Bp.,
Fõ tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) le-
het - ügyfélfogadási idõben - benyújtani, vagy pos-
tai úton megküldeni.

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának

polgármestere

Javaslattétel Óbuda-Békásmegyer
Díszpolgára kitüntetõ címre 

A képviselõ-testület szán-
déka szerint mindinkább
vonzó közösségi térré ala-
kítják a Fõ teret. 

A múlt évben számos
változtatást hajtot-

tak végre. Átszervezték
a környék forgalmát:
egyirányúsították a Híd-
fõ és a Vöröskereszt ut-

cát, illetve a Kórház és a
Vöröskereszt utca közöt-
ti szervizutat. Behaj-
tásgátlókkal kiiktatták az
autóforgalmat a Szentlé-
lek térrõl és a Fõ térrõl,
ezzel egy idõben 55 par-
kolóhelyet létesítettek a
már említett szervizúton
és a Vöröskereszt utcá-
ban. 

Közösségi tér Óbuda szívében

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Testületi ülés
Lapzártakor érkezett:
az I. féléves munkaterv-
ben rögzített január 30-
ai dátum helyett a kép-
viselõ-testület február
6-án 10 órától tartja so-
ron következõ rendes
ülését a Városháza ta-
nácskozótermében.

Iskolabörze
február 7-én
III. kerületi iskolák mu-
tatkoznak be a leendõ
elsõsök szüleinek azon
az iskolabörzén, melyet
február 7-én 10-tõl 18
óráig rendeznek a Bé-
kásmegyeri Nevelési
Tanácsadóban. (Cím:
Bebó Károly utca 13.)

Ügyfélfogadás 
a hivatalban
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje:
hétfõn 14-tõl 18, szer-
dán 8-tól 16.30, csütör-
tökön 8-tól 12 óráig.
Kedden és pénteken
nincs félfogadás.

Megújult honlap
Korszerûsítették Óbuda
Békásmegyer Önkor-
mányzatának honlapját.
Több és jobban átte-
kinthetõ információ vár-
ja az olvasókat, a
www.obuda.hu oldalra
kattintókat.

ÚJ JÁTSZÓTEREK. Múlt év végére befejezõdött a Búza és az Apát utca közötti kis ját-
szóterek felépítése. Az önkormányzat a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektet a gyer-
mekek biztonságára, ezért kijavíttatták, illetve lecseréltették a szabványoknak nem
megfelelõ játszóeszközöket és a parkok berendezéseit

A III. kerületi önkormányzat
hagyományteremtõ szándék-
kal kérte fel Héja Domonkos
zenekarát, az óbudai
Danubia Szimfonikus Zene-
kart, hogy ünnepi hangver-
sennyel köszöntse az új esz-
tendõt a Kiscelli Múzeum-
ban. A január 9-ei  (újságunk
elõzõ számának lapzártájá-
val egybeesõ - a szerk.) kon-
certen Brahms és Strauss
kompozíciók hangzottak el. 

B ús Balázs Óbuda-Bé-
kásmegyer polgár-

mestere hangverseny elõt-
ti, újévi köszöntõjében a
megosztott közélet arány-
talanságairól szólva úgy
fogalmazott, rendkívüli
helyzet van. Olyan gyöke-
res változások, átalakítá-
sok folytatódnak az elõt-
tünk álló esztendõben is,
amelyre az elmúlt évtize-

dekben nem volt még pél-
da. Hozzátette: rendkívüli
helyzetre rendkívüli vála-
szokat kell adnunk. 

A polgármester sze-
rint a legnagyobb érték
és erõforrás az óbudai

közösség egysége és
azonosságtudata. Mint
mondta: a nehézségeken
csak egységesen, a helyi
társadalom érdekét min-
denkor szem elõtt tartva
tudunk úrrá lenni. Ter-

mészetes, hogy sokfélék
vagyunk, és különbözõ
módon gondolkodunk,
de erõinket az összefo-
gásra, a közös célok el-
érésére kell összpontosí-
tanunk. 

Hagyományteremtõ koncert a Kiscelli Múzeumban

Összefogásra szólított fel újévi 
köszöntõjében a polgármester

Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcso-

latos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a 267-

0525-ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-os tele-

fonszámon. E-mail címünk: obudaujsag@ecom.hu

és obudaujsag@freemail.hu

Ha nem kapja a lapot!

Apolgármesteri hivatal oktatási és kulturális fõosztálya fel-
hívja a nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy a Fel-

sõoktatási Törvény 1993. LXXX tv. 100§ (4) bekezdése szerint
óvónõképzõt, illetve tanítóképzõt végzett és diplomáját
• 50 éve szerzett pedagógus arany,
• 60 éve szerzett pedagógus gyémánt,
• 65 éve szerzett pedagógus vas, illetve
• 70 éve szerzett pedagógus rubin

díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet eredményesen dol-
gozott pedagógusként. (Külön méltánylást érdemlõ esetekben
25 év munkaviszony felett is adható jubileumi diploma, kellõ in-
doklással alátámasztott kérésre.)

A kérelem az önkormányzat oktatási és kulturális fõosztályán
nyújtható be. Ehhez csatolni kell elsõ igénylés esetén a diploma
másolatát (a másolást és hitelesítést az fõosztályon végzik), vala-
mint a 30 év pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra
vonatkozó igazolást, erre a munkakönyv szolgál (arról is fénymá-
solatot készítenek az fõosztályon). Magasabb fokozatú jubileumi
diploma igénylése esetén csak az elõzõ jubileumi diploma fény-
másolatát szükséges benyújtani a kérelemhez csatolva.

Az igényléseket február végéig az oktatási és kulturális fõosz-
tályra kérik bevinni vagy beküldeni. (1033 Budapest, Laktanya
utca 4. II. em.). A kérelem tartalmazza a kérelmezõ lakcímét, a
telefonszámát, adószámát, taj-számát is.

A diplomákat ünnepélyes keretek között adják majd át, illet-
ve egyes esetekben a fõiskolákon rendezett ünnepségeken vehe-
tik át az érintettek.

(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kulturális fõosztályon ad-
nak, vagy hívják a 437-8896-os illetve a 437-8653-as telefonszá-
mot.) Atanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a fõisko-
lán, illetve egyetemen (jogutódján) kérhetik jubileumi diplo-
májukat, nem az önkormányzaton keresztül.

Díszoklevelek pedagógusoknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Nyáron a régi hídszerkeze-
tet elbontják, az újat pe-
dig úszódaruk segítségé-
vel emelik a helyére. Lát-
ványosnak ígérkezik tehát
ez a szakasz. 

E bben az idõszakban
tervek szerint a vo-

natokat átkötnék a
szentendrei HÉV-vonal-
ra, így azok a Margit
hídhoz futnának be. Ezt
egy kishajó-szolgáltatás
egészítené ki a Duna két
partja között. A pesti ol-
dalon a Marina Part ki-
kötõje (Fóka-öböl) vagy

a Népsziget öble, a bu-
dai oldalon a Római-
partnál vagy a „Hable-
ány” kikötõnél köthetne
ki a kishajó. 

A híd 1892-tõl épült,
1896. november 3-án ad-
ták át a forgalomnak. A
II. világháború alatt,
1944 karácsonyán a
visszavonuló német ka-
tonák felrobbantották.
Az újjáépítés 1953 õszén
kezdõdött, a híd próba-
terhelését 1955-ben tar-
tották (négy 424-es moz-
donnyal), az átadás
1955. május 21-én volt. 

Azóta jelentõsebb fel-
újítás nem történt a hí-
don, ennek következté-
ben az egyik oldalon a
gyalogos járdát életve-
szélyessége miatt koráb-
ban már lezárták. A vo-
natok 30 kilométeres se-
bességgel haladhatnak.
Mindezek miatt a híd
megszüntetése is felme-
rült, de végül a felújítás
mellett döntöttek. 

A Nemzeti Infrastruk-
túrafejlesztõ Rt. és a
Hídépítõ Zrt. konzorciu-
ma végzi a kivitelezést,
mintegy 14 milliárd fo-

rint értékben. Nem csak
a híd, hanem a felvezetõ
szakaszok és a vasúti sí-
nek is megújulnak. 

Az új híd megõrzi jel-
legzetes szerkezetét, de a
jelenleginél karcsúbb
lesz. A vonatok 30 he-
lyett 80-nal mehetnek
majd rajta, így néhány
perccel rövidülhet a me-
netidõ Esztergom felé. A
híd északi oldalán egy
nagyméretû villamos
távvezeték is fut, ezt el-
rejtik a járdák alá. A híd
déli oldalán járda, északi
oldalán kerékpárút épül.

Gyorsabban haladhatnak majd a vonatok?

Megújul az északi összekötõ vasúti híd

Jövõre Óbudára költözik a
Magyar Televízió. Az új
székház és televízió-központ
építését tavaly májusban
kezdték a Bojtár utcában,
ahol nyár végén a meglévõ
stúdiók felújításához is hoz-
záfogtak. 

A társaság költözte-
tését évek óta ter-

vezik, mivel a Szabad-
ság téri központban
nincs elegendõ hely.
Már így is legalább húsz
egység mûködik szerte a
fõvárosban. A Bojtár ut-
cai új székhelyen hat
modern stúdiót, számos
szerkesztõségi helyisé-
get, irodákat és raktára-
kat létesítenek a jelenle-

ginél jóval nagyobb te-
rületen. Az irodák és a
stúdiók között zöld sáv
húzódik majd, az utca
felõli végén vízfelület-
tel. 

Az építkezést tavaly
májusban kezdték, a
meglévõ stúdiók felújí-
tásával idén tavasszal
végeznek. A raktárépü-
letek bontásához né-
hány hete láttak hozzá.
Ezekben a hetekben az

új iroda és stúdióépület
szerkezetének építése
folyik. A gyártóbázist
ellátó hõközpontot is
létesítenek, amelyet
nyár közepén adnak át.
A televízió teljes dísz-
let, jelmez és bútortá-
rának raktárépületei az
év végéig készülnek el.
A létesítmény egészét
az elképzelések szerint
jövõ év végén adják át. 

A telephelyet az MTV
Zrt. a Millenniumi Mé-
dia Kft.-tõl bérli 2009-
tõl, 22 plusz 18 évre,
havonta közel 1 millió
euróért. 

Jövõ év végére készül el az épületegyüttes

Új MTV-székház Óbudán

HELTAI BANK CENTER NYÍLIK BÉKÁSMEGYEREN. Tavaly október közepe óta tart a volt Divex
sportáruház átalakítása Békásmegyeren. Tervek szerint február 29-én fejezik be a munká-
latokat a szakemberek, márciusban nyit a Heltai Bank Center (HBC) szolgáltatóház

Egy-két év múlva Óbudá-
ról Albertirsára költözik a
Buszesz Zrt. A cég helyi
részlege a kiegyezés évé-
ben, 1867-ben jött létre.
A telephelyet tavaly, az
akkori osztrák tulajdonos
eladta.

Másfél évtizednyi
osztrák tulajdonlás

után tavaly újból magyar
kézbe került a társaság.
Legfontosabb tevékeny-
sége napjainkban az ecet-
gyártás és palackozás,
szénsavas üdítõitalok
gyártása, bérpalackozás,
továbbá márkás termékek
forgalmazása. 

Óbudáról azért költöz-
tetik el az üzemet, mert
„kinõtték” a telephelyet,
és a III. kerületi központ
már régen nem ipari terü-
let. Ettõl függetlenül a
legsürgetõbb beruházá-
sokra még mintegy 250
millió forintot költenek
Óbudán. 

Nagy szerencse, hogy
Óbuda és Albertirsa alatt -
a Duna medre alatt átnyúl-
va - ugyanaz a vízréteg ta-
lálható, ezért folyamatos
lesz az ásványvíztermelés.
A közkedvelt Óbudai
Gyémántot az albertirsai
áttelepülés után Gyémánt-
víz néven dobják piacra. 

Költözik Óbudáról
a Buszesz

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A kivitelezõ Romulus
Kft. tavaly októberben
adta át az épületet, a bel-
sõépítészeti munkálato-
kat Csontos Hilda tervei
alapján a nyíregyházi
Villép 90 Kft. végezte.
Az informatikai és biz-
tonságtechnikai berende-
zések beszerelése után a
környék lakói korszerû
körülmények között, lé-
nyegesen magasabb szín-
vonalon vehetik igénybe
a sokoldalú postai szol-
gáltatásokat.

100 milliós beruházás
Bor Sándor, a Magyar

Posta Zrt. központi terü-
leti igazgatója mutatta be
a 31-es számú postafió-
kot a január 22-ei avatón.
A közel 200 négyzetmé-
teres helyiségben mind a
hat pultnál igénybe vehe-
tõ az összes szolgáltatás,
így remények szerint rö-
vidülhet a sorbanállással
töltött idõ. Újdonságnak
számít, hogy a fõpénztári
kezelõtérben egy levá-
lasztott szobában bonyo-
líthatók a nagyobb össze-
gû be- és kifizetések. 

Az ügyfeleket hétfõtõl
péntekig 10-tõl 18 óráig
fogadják. A közel 60 fi-
ókbérlõ a nap 24 órájában
hozzáférhet küldeménye-
ihez az épület oldalában
kialakított, zárható reke-
szekbõl. A postát úgy ala-

kították ki, hogy minden
helyisége megközelíthetõ
legyen kerekesszékkel is.
A beruházás több mint
100 millió forintba került.

Bús Balázs Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
köszönetét fejezte ki
azoknak a jelenlegi és az
elõzõ testületekben dol-
gozó képviselõknek, akik
erõfeszítéseket tettek a
posta megnyitásáért.
Hangsúlyozta: az új in-
tézmény tökéletesen
megfelel a kor követel-
ményeinek. A békásme-
gyeri postáról szólva em-
lékeztetett arra a lakossá-
gi kezdeményezésre,
melyhez kapcsolódva az
önkormányzat szakem-
bereinek többfordulós
tárgyalás után sikerült el-
érniük, hogy a nyitva tar-

tási idõt a helyi lakosok
igényeihez igazítsák. 

„Végre van postánk!”
- Ezt is megéltük,

végre van postánk! - só-

hajtott fel egy idõs néni,
látva az ünnepi készülõ-
dést. Öröme érthetõ, hi-
szen oly régen várták a
postafiók nyitást az itt
élõk, hogy az akkoriban

született gyermek mos-
tanra már leérettségiz-
hetett. A huzavona
ugyanis 1990 óta tart,
de csak most került pont
a „történet” végére. A
legközelebbi, kétabla-
kos kisposta Római-
fürdõn volt, az ellenke-
zõ irányban pedig a
„madaras” üzletköz-
pontban található, min-
denütt kígyózó sorok-
kal. Az említett Keve
utcai fiókot nemrégiben
bezárták. 

A Római téri megnyi-
tó végén két középkorú
hölgy ennek a kispostá-
nak az újranyitását kérte
a társaság képviselõitõl.
Bor Sándor válaszában
kifejtette: ezt egyelõre
nem ígérheti, azonban
kezdeményezni fogja,
hogy az új postától távo-
labb élõ idõs, vagy moz-
gásképtelen lakosokhoz
házhoz menjenek a jö-
võben. 

Sz. Cs.

Minden ablaknál minden szolgáltatás 

Posta nyílt a Római téren

Pályázaton nyert pénz
felhasználásával,

öszszesen 17 millió 500
ezer forintból végezteti el
az önkormányzat egyes
P+R parkolók felújítását,
illetve az önkormányzati
intézményekhez vezetõ
balesetveszélyes járda-

szakaszok kijavítását.
Kerékpárutak fejleszté-
sére nyújtott be pályáza-
tot az önkormányzat a
Bogdáni út - Mozaik ut-
cai aluljáró - Kaszásdûlõ
- Kazal utca, illetve a
Zsófia és a Pünkösdfürdõ
utca közti szakaszokra. 

A III. kerület úthálózatát folyamatosan karbantartja Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata. A tavalyelõtti önkor-
mányzati választások napjától, azaz október 1-jétõl 21
ezer 800 négyzetméter útfelületet hozattak rendbe.Múlt
évben 246 millió 350 ezer forintot fordítottak az útbesza-
kadások, süllyedések, kátyúk megszüntetésére.

Százmilliók útkarbantartásra

Parkolóhelyeket, járdákat újítanak fel

A január végi fagymentes napokat kihasználva, járdát javítottak a Zápor utcában az
Ambíció Kft. dolgozói

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Használtruha-vásár 
A Magyar Vöröskereszt III.
kerületi Szervezete hasz-
náltruha-vásárt rendez a
Vihar utca 31. szám alatti
általános iskolában febru-
ár 22-én 8-tól 17 óráig és
február 23-án 8-tól 12
óráig. (Az iskola megköze-
líthetõ a 6-os, 86-os autó-
busz óbudai végállomásá-
tól. Innen körülbelül 100
méter távolságra található
az intézmény.) 

DélUtán
Idõsek és 45 év felettiek
díjmentes lelkisegély
szolgálata a 06-80-200-
866-os számon naponta,
hétvégén és ünnepnap is
18-tól 21 óráig hívható. *
Orvosi tanácsadás min-
den második szerdán. *
Jogi és betegjogi tanács-
adás minden hónap elsõ
és harmadik csütörtökén.
* Családi, párkapcsolati,
szomszédsági konfliktus-
kezelés (mediáció) a 06-
30-377-9030-as számon
vagy e-mail-en: media-
cio@delutan.hu.

Lakásügyek
Ingyenes jogi tanácsadás
a Menhely Alapítványnál
lakással, lakhatással kap-
csolatos ügyekben, a la-
kásvesztés megelõzésé-
ért. Lakáscsere és adás-
vétel feltételei, ügymene-
te; lakhatást érintõ kérdé-
sek (adó, illeték, haszonél-
vezet, öröklés); lakásel-
adás, -vétel, -csere bukta-
tóinak kikerülése; adásvé-
teli, csere, ajándékozási,
bérleti szerzõdések véle-
ményezése. (Telefonos ta-
nácsadás, idõpont-egyez-
tetés hétköznap 12-tõl 14
óráig. Tel.: 06-20-269-
9838-as telefonszámon.)

Állás
Az Óbudai Szociális Fog-
lalkoztató Központ Fej-
lesztõ Napközi Otthona
megváltozott munkaké-
pességû, nem foglalkozta-
tott III. kerületi lakosok je-
lentkezését várja. A nap-
pali ellátás mellett szociá-
lis foglalkoztatást is bizto-
sítanak 4 és 6 órában.
Varrónõi szakképesítés-
sel 3 fõt.Takarításra 3 fõt.
(Jelentkezni elõzetes tele-
fon megbeszélés után
Lehoczky Endrénénél le-
het a 388-7530-as telefon-
számon.)

Zsadányi Antalné, született
Sattler Ilona 1908. január
25-én született a Bécs mel-
letti Mariazell-ben. A csa-
lád hat gyermeke közül már
csak õ él. 

Anegyven éve Óbu-
dán élõ, szellemileg

teljesen friss, érdeklõdõ
idõs asszony a mai napig
korához képest jó egész-
ségnek örvend, önállóan
ellátja magát, fõz, mos,
takarít. Unokahúga Hor-
váth Sándorné - aki maga
is nyugdíjas - és férje se-
gítségét természetesen
örömmel fogadja. Õk
nyolc éve állandó és
megbízható támaszai él-
tes rokonuknak, intézik
ügyes-bajos dolgait, be-

vásárolnak neki, karban-
tartják otthonát. Ilonka
néni kedvenc idõtöltése a

rejtvényfejtés, amit azért
ma már csak szemüveg-
gel és nagyítóval, de fo-

lyamatosan ûz, és a tévé-
csatornák kínálta mecs-
cseknek is lelkes nézõje. 

Négy évtizede él a kerületben

100 éves óbudait köszöntött a polgármester

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere köszöntötte Ilon-
ka nénit 100. születésnapján, január 25-én Váradi utcai otthonában 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az adományt dr. Bölcskei
Gusztáv, a Református
Egyház Zsinatának lelké-
szi elnöke és Porkoláb
Gyöngyi, a program deb-
receni vezetõje január 14-
én adta át dr. Muszbek Ka-
talinnak, a Magyar
Hospice Alapítvány or-
vos-igazgatójának a Ke-
nyeres utcai Budapest
Hospice Házban. A gyûj-

tést az iskolák közös ad-
venti ünnepségén rendez-
ték, itt jött össze a több
mint félmillió forint.

A „Méltóság Mezeje”
program alapvetõ üzenete,
hogy már gyermekkorban
el kell kezdeni egy olyan
tudatos nevelést, amely az
elmúláshoz, a betegséghez
és a halálhoz való viszonyt
természetessé teszi. Fej-
leszti a szenvedõ emberrel

való együttérzést, a gon-
doskodás, a segítségnyúj-
tás iránti nyitottságot a ma-
gyar társadalomban. 

Az akció során szeret-
nék ráirányítani az embe-
rek figyelmét az egészség-
ügyi támogatás fehér folt-
jára, és az emberi élettel
szembeni felelõsség terüle-
tén jelentkezõ haszonelvû
szemlélet elhatalmasodá-
sának jelenségére.

A program nyitó ese-
ményeként 2007 októbe-
rében Budapest és Debre-
cen egy-egy kiemelt köz-
terén, továbbá a fõváros-
ban öt iskola, két óvoda,
valamint Debrecenben öt
iskola udvarán nárcisz-
hagymákat ültettek. Anár-
cisz a rákbetegek és a hal-
doklókat gondozó szerve-
zetek szimbóluma, az
életnek, a reménynek, a
szeretetnek, a ragaszko-
dásnak a kifejezõje. 

A második szakaszban,
2008 tavaszán, vagyis a vi-
rágzással egy idõben a
résztvevõ általános isko-
lákkal közösen a gyere-
keknek és felnõtteknek
elõadásokat, rendezvénye-
ket szerveznek. Ezeken
„megfogható”, érthetõ pár-
huzamot kívánnak mutatni
egy növény fejlõdése és az
emberi élet folyamata,
méltósága között.

(Budapest Hospice
Ház: Kenyeres utca 18-
22. Tel.: 388-7369. * Ott-
honápolási csoport: te-
l.fax.: 250-5513. E-mail:
info@hospicehaz.hu,
www.hospicehaz.hu)

Pénzt gyûjtöttek a Magyar Hospice Alapítvány programjához 

Debreceni gyerekek az élet méltóságáért

Berényi Györgyné, a Debreceni Református Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, dr.
Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány orvos-igazgatója, dr. Bölcskei Gusztáv, a
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Porkoláb Györgyi, a program debreceni
vezetõje az adomány átadón, a Kenyeres utcai Budapest Hospice Házban
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K onstruktív ellenzéki
szerepre töreked-

nek, mely kritikus, de a
városrész érdekeit min-
den esetben
szem elõtt tartó
politizálást je-
lent - hangsú-
lyozta lapunk-
nak adott nyilat-
kozatában az új
képviselõcso-
port vezetõje
Mihalik Zoltán,
aki az elõttük álló legfon-
tosabb önkormányzati
feladatnak az idei költ-
ségvetési rendelet-ter-
vezetével kapcsolatos
egyeztetéseket említette.

Elöljáróban elmondta,
a választóktól kapott
megbízatásuk alapján, es-
küjüknek megfelelõen
pártatlanul, lelkiismere-
tük és legjobb tudásuk
szerint járnak el a jövõben
is a lakosok képviseleté-
ben, érezve egyéni fele-
lõsségüket a döntésekben.
Folytatják választási
programjuk, „Az Össze-
fogó Önkormányzat”
megvalósulásáért tett lé-
péseket. - Abaloldali poli-
tizálás - mint a konzerva-
tív is - sokszínû. Ezért
szemléletbeli és stílusbeli
eltérések mindig is voltak,
vannak és lesznek, de va-
lójában nem ez a lényeges
kérdés. Az MSZP és az
MSZDP tavaly decem-
berben számos dologra
kiterjedõ együttmûködést
kötött. Célunk, hogy egy
új baloldali alternatívát
tudjunk a választók szá-
mára bemutatni. Ennek
alapján kívánunk együtt
dolgozni a velünk hason-
ló szerepet vállaló politi-
kai erõkkel - mutatott rá a
frakcióvezetõ.

Fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy a 2006-os
õszi önkormányzati vá-
lasztáson a kilenc képvi-

selõ közül né-
gyet egyéni kör-
zetben válasz-
tottak meg a
polgárok. Már-
kus Andrást a
6., Merkl Gá-
bort az 5., Mé-
száros Györgyöt
a 13., míg Szabó

Magdolnát a 19. számú
egyéni választókerület-
ben.

Az önkormányzati té-
mákra áttérve Mihalik
Zoltán kifejtette: örven-
detes, hogy a városrész
jól zárta a tavalyi évet.
Annak ellenére, hogy a
2007-es, közel 20 milli-
árd forint fõösszegû költ-
ségvetést több, mint 400
milliós mûködési forrás-
hiánnyal fogadták el,
mégis 2008. január 1-jén
az önkormányzat egyen-
legének nyitóállománya
458 millió forint volt. Ez
jó lehetõséget kínálhat az
új fókuszok kialakításá-
ra. Mint mondta, a koráb-
biakhoz hasonlóan idén
is két fordulóban tárgyal-
ja a költségvetés-terveze-
tét a képviselõ-testület.
Elõször február 6-án,
majd a hónap végén. Ter-
mészetesen a szakbizott-
ságok is megvitatják az
egyes fejezeteket és a
pártfrakciók is érdemi vi-
tát folytatnak majd az
üléseken. Sokszereplõs,
több körös egyeztetési
folyamat során készítik
elõ a mindenki számára
elfogadható végleges
költségvetési rendeletet.

- A fentiekkel legin-
kább csak a döntési me-

chanizmusra kívántam
utalni, mintsem elõre
megjósolni egy lehetsé-
ges költségvetési szava-
zásról szóló döntést.
Mint a legnagyobb ellen-
zéki frakciónak az a dol-
gunk, hogy a választási
programunkban leírtak
közül minél több tételt
érvényesítsünk az idei
költségvetésben is -
hangsúlyozta az MSZDP
-frakció irányítója. -
Gondolok itt játszóterek
felújítására, újak létesíté-
sére, hogy még nagyobb
figyelmet fordítsanak a
zöldfelületek gondozásá-
ra, a lakosság sport és
szabadidõs tevékenysé-
gére. Igaz ugyan, hogy
az újonnan alakított
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. újra-
szervezte és koordinálja
az intézményrendszert,
azonban az épületek álla-
ga többnyire rossz, a jö-
võben sokhelyütt felújí-
tások szükségesek.

Bizottsági elnökként
érint, hogy az önkor-
mányzat az évek során
számos együttmûködési
megállapodást kötött ci-
vil szervezetekkel, ta-
valy például hetet. A
mintegy harminc szerve-
zet támogatására közel
131 millió forintot köl-
tött 2007-ben a város-
rész. Szerintünk újragon-
dolandók az átutalandó
összegek, mérlegelni
kellene egy kidolgozan-
dó értékelési rendszer
alapján, hogy melyik ci-
vil szervezet mit végzett
az elmúlt évben, és eh-
hez köthetnénk a támo-
gatás összegét. Ne auto-
matikusan történjék a fo-
lyamat.

Mihalik Zoltán az idei
költségvetés elõkészítése
kapcsán összefoglalásul
elmondta: fõ szempont
az egyensúlyhoz való kö-
zelítés, minél kisebb
vagy minimális hiány
tervezése az önkormány-
zat hosszú távú pénzügyi
stabilitásának záloga.

Klug M.

Átalakult a képviselõ-testület

Mit terveznek a szociáldemokraták?
A híradásokból ismeretes, jelentõsen átalakult a múlt hó-
nap közepén az óbudai képviselõ-testület. Kilenc önkor-
mányzati képviselõ kilépett a Magyar Szocialista Pártból
és a korábban megalakult Magyarországi Szociáldemokra-
ta Párt III. kerületi alapszervezetébe belépve létrehozták az
MSZDP helyi frakcióját. Az elmúlt egy év során az MSZP III.
kerületi szervezetében olyan személyi változások, és ehhez
kapcsolódóan olyan politikai stílusváltozás következett be,
amely nem egyeztethetõ össze a demokráciáról és a balol-
dali politika lényegérõl vallott eddigi elveikkel. 

Tájékoztatjuk a III. kerületi választópolgárokat, hogy
a 2008. március 9-ére kitûzött országos ügydöntõ
népszavazás névjegyzékének közszemlére tételi
idõpontja:

2008. február 20-tól 27-ig.
(Budapest, III. kerület Fõ tér 3. fszt. 2.)

A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy
a névjegyzékbe való felvétel miatt a névjegyzék
közszemlére tételének idõtartama alatt, legkésõbb
2008. február 27-én 16 óráig lehet kifogást benyúj-
tani a Helyi Választási Iroda vezetõjénél (Budapest,
III. kerület Fõ tér 3. fszt. 2.)
A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt
legkésõbb 2008. február 22-ig küldjük meg a vá-
lasztópolgároknak

Helyi Választási Iroda

Tájékoztatás szavazókör kijelölésérõl
Budapest III. kerületében figyelemmel a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. § (2) bekez-
désére a 3. sz. OEVK, illetve a 2. sz. egyéni válasz-
tókerület

9. sz. szavazókörét 
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.)

jelöltem ki, ahol azok a választópolgárok szavazhat-
nak, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatko-
zó jogszabály értelmében csak az adott (Budapest
III.) település megnevezését tartalmazza, továbbá
azok, akik Budapest III. kerületében - a lakóhelyük
választási irodájától kapott - igazolással kívánnak
szavazni.

A Helyi Választási Iroda vezetõje

Szavazás csak érvényes okmánnyal
Tisztelt Választópolgárok!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2008. március
9-ei országos ügydöntõ népszavazáson az alább
felsorolt, a magyar hatóság által kiállított érvényes
igazolvány(ok) bemutatásával lehet szavazni:
• a lakcímet tartalmazó érvényes személyazono-

sító igazolvány vagy
• lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány;
• lakcímigazolvány és útlevél;
• lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét követõ-

en kiállított vezetõi engedély.
Annak érdekében, hogy a népszavazás napján él-
hessen választójogával, kérem idõben ellenõrizze
okmányainak érvényességét, mert érvényes okmá-
nyok hiányában nem tud élni állampolgári jogával!

A Helyi Választási Iroda vezetõje 

Névjegyzék közszemlére tétele

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata lakossági fó-
rumot nyitott vállalkozóknak.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés ke-
retén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön
keresztül a pályázati lehetõségekrõl és feltételekrõl.
Ha igénylik az önkormányzat új szolgáltatását, ezt szíves-
kedjenek jelezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõ-
ségi referensnek a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címre.
Az eu-s pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel he-
ti egy napon, elõre egyeztetett idõpontban ingyenes
tanácsadást biztosítunk a pályázatíró csoport mun-
katársai segítségével.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Szolgáltatási fórum vállalkozóknak
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Környezetünk – Egészségügy

A lakóközösségeknek, in-
gatlantulajdonosoknak
minden évszakban akad
tennivalójuk házuk táján.
Errõl mégis sokan elfeled-
keznek. A hosszú téli hó-
napok valóban embert
próbálónak bizonyulnak,
azonban ez senkit nem
mentesít az alól, hogy
közvetlen környezetében
eltakarítsa a havat, a bal-
esetek elkerülése végett
gondoskodjon a síkosság-
mentesítésrõl. 

A l e g g y a k r a b b a n
használt jégolvasz-

tó anyag ma még a só,
melynek számos káros
hatása van: szétmarja az
aszfaltot, a gumiabron-
csot, tönkreteszi a növé-

nyeket. Az önkormány-
zat szakemberei gyöke-
res változást szeretné-
nek elérni ezen a téren,
só helyett ásványi alapú
szóróanyag használatát
szorgalmazzák. Szak-
emberek szerint csak a
fõvárosban évente 400-
500 fa pusztul ki a föld-
be jutó, maró só miatt,
és akkor még nem be-

széltünk az utak, járdák
szerkezetében, jármûve-
ken keletkezõ károkról.  

Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter kérdésünkre
válaszolva ki-
fejtette: Az ön-
kormányzatnak
határozott szán-
déka, hogy fel-
vegye a harcot a
környezetkáro-
sító sózással
szemben. Elsõ-
ként a Fõ téren és kör-
nyékén, majd az önkor-
mányzati intézmények-
hez vezetõ utakon, jár-
dákon próbálnak ki egy
környezetkímélõ, ásvá-
nyi tartalmú síkosság-
mentesítõ szert. A be-

szerzést alapos tájéko-
zódás elõzte meg. A
szakvélemények alátá-
masztják: a szóróanyag
használata gyorsabban
és hosszabb idõre szün-
teti meg a csúszásve-
szélyt, káros hatása nem
ismert, sõt talajjavító
hatású, a növényzet ta-
vaszi fejlõdését inkább
serkenti. 

- Karthágót azért hin-
tették fel a rómaiak an-
nak idején sóval, hogy
az élet írmagját is kiírt-
sák, mi pedig önként

használjuk a
maró anyagot,
t ö m e g e s e n
pusztítva ezzel
a fákat, növé-
nyeket. Ezen
változtatnunk
kell! Kérem a
lakosságot, a
közös képvise-

leteket, hogy a környe-
zet védelme érdekében
sómentes szóróanyagot
használjanak! Bízunk
benne, hogy az általunk
alkalmazott új síkosság-
mentesítõ és jegesedést
gátló anyag beválik, és
az alkalmazása széles
körben elterjed - tette
hozzá az alpolgármester. 

Az alternatívákról fel-
világosítást kaphatnak
az önkormányzat szak-
embereitõl. (Bõvebb in-
formáció kérhetõ Szabó
Magdolna titkárságán,
a 437-8583-as telefon-
számon.)

Szeberényi Csilla

A házak körüli járdákért a tulajdonosok felelnek

Só helyett ásványi anyag

„Az ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használója) kö-
teles gondoskodni: az ingatlan elõtti járda, továbbá
a járda és a kocsiút között kiépített, vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítésérõl, hó-eltakarításáról és síkos-
ság-mentesítésérõl.”
A társasházak kötelessége a jégcsapok eltávolítá-
sa, a járókelõk figyelmeztetése a tetõrõl várható
hócsuszamlásra.

Emlékeztetõ 

Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület köszöni pártolóinak a 2006.
évi személyi jövedelemadójukból felajánlott 1 százalékokat, a 406 ezer 441
forintot. Az egyesület az összeget a Gladiátor utcai családi pihenõpark állag-
megóvására és fejlesztésére fordította. Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú
Egyesület a kultúrált, tiszta, biztonságos lakóhelyért dolgozik, fenntartja és
mûködteti a Gladiátor utcai családi pihenõparkot.
Felhívják támogatóikat, hogy 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
az egyesület számára kérjék átutaltatni. (Adószám: 18099445-1-41.)

A családi pihenõparkra fordították az 1 százalékokból befolyt pénzt

Szabadon látogatható tu-
dományos ülést tartanak
február 15-én 19.30 órai
kezdettel az Óbudai Tár-
saskör kamaratermében
az Óbudai Orvosklub, az
Ó b u d a - B é k á s m e g y e r
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. és a Nemzetközi
Gyógyászati Szerviz (IMS)
együttmûködésével.

Program
Találkozás, kötetlen

beszélgetés 19.30 órától.
Ezt követõen az alábbi
továbbképzõ elõadások
hangzanak el, körülbelül
20 órai kezdettel.

1. A „célszerû” véde-
lem központjában a ve-
se. Elõadó: dr. Polner
Kálmán osztályvezetõ

fõorvos (Szent Margit
Kórház).

2. A hypertonia keze-
lése angiointensív-
receptor blokkolóval.
Elõadó: dr. Varjú Fri-
gyes fõorvos (Szent
Margit Kórház).

3. Felkért hozzászóló:
prof. Dr. Kékes Ede
(IMS).

Az elõadásokhoz bár-
ki hozzászólhat. Az elõ-
adók 3, a résztvevõ or-
vosok 2 kreditpontot
kapnak. Az ülést a
Boehringer Ingelheim
Pharma (Dutka Ágnes és
Hegedûs Erika tudomá-
nyos munkatársak) tá-
mogatja.

(A Társaskör címe:
Kiskorona utca 7.)

Nyilvános tudományos
ülés a Társaskörben

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. Vörösvári úti szakrendelõjében két, üzleti te-
vékenység végzésére alkalmas helyiséget ad
bérbe.
A helyiségek egyenként 20 négyzetméter alapterü-
letûek, melyeket kizárólag egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódó tevékenységre lehet használni.
Az üzlethelyiségek használatba vételének ideje:
2008. márciusától.
A pályázat benyújtásának határideje:2008. február 10.
Eredményhirdetés: 2008. február 20. A pályázat-
nak tartalmaznia kell a pályázó cég bemutatását, a
végzendõ tevékenységet és a fizetendõ bérleti díj
összegét, valamint egyéb, az elbírálás szempontjá-
ból fontosnak ítélt információt.
A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani
postai úton vagy személyesen az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. címére: 1032
Budapest, Vörösvári út 88-96, igazgatói titkár-
ság.
Sikeres pályázat esetén az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató Kht. egy éves bérleti
szerzõdést köt a pályázóval.

Óbuda-Békásmegyer 
Egészségügyi Szolgáltató Kht.

Pályázat a Vörösvári úti rendelõintézet 
két üzlethelyiségének bérlésére

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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N agy Judit pszicho-
lógus, kinezioló-

gus az általa alkalmazott
gyógymód lényegérõl,
hatásairól számolt be.
Mint megtudtuk, 1998
óta használja munkájá-
ban a kineziológiát,
mely fantasztikus mó-
don egészíti ki a pszi-
chológia módszerét.
Hitvallása szerint az
emberekkel való foglal-
kozás soha nem irányul-
hat egyetlen megközelí-
tésre. Szakmai tapaszta-
lata, hogy a testet és a
lelket együttesen kell
kezelni. Psychoconsult

Tanácsadó rendelõjében
egy ajurvédikus és egy
gyógymasszõr dolgozik
mellette, akik a terápia
mellett életviteli taná-
csokkal látják el a páci-
enseket.

A módszer bizonyítot-
tan eredményes többek
között a stressz okozta
problémák széles skálá-
ján: allergiák, fóbiák,
félelmek, szenvedélybe-
tegségek, pánikbetegsé-
gek, tanulási nehézsé-
gek, kapcsolati problé-
mák, traumák, szexuá-
lis, vagy éppen önérté-
kelési zavarok esetén is.

A módszer a neurológia
tudománya segítségé-
vel, a test energiáinak
mozgósítása révén, ho-
lisztikus gyógyítás al-
kalmazásával fejti ki jó-
tékony hatását. A név az
agy mûködésének azon
elméletén alapul, misze-
rint a bal és jobb agyfél-
teke életünk különbözõ
területeit irányítja. Ami-
kor érzelmi stressz hatá-
sa alatt vagyunk, nem
tudjuk az agy teljes ka-
pacitását kihasználni,
„pánik üzemmódba”
kapcsolunk. Ebbõl az
állapotból szabadíthat-
juk ki magunkat a
kineziológiával. A prob-
léma feltárását követõ-
en, pozitív célok megfo-
galmazásával, az érzel-
mi blokkok korrekciójá-
val, utólagos feladat-
megoldásokkal elérhet-
jük, hogy óriási erõ,
életenergia szabaduljon
fel bennünk. Amit a

stressz lekötött, újra
szabadon felhasználhat-
juk: növekszik teljesítõ-
képességünk, kreativitá-
sunk, önbizalmunk, éle-
tünkbe vetett hitünk. 

(A konzultáció helye:
az Amphiteátrumnál, a

Pacsirtamezõ utca 5.
számban. Bejelentkezés:
Nagy Juditnál, a 06-30-
500-8058-as telefonszá-
mon, illetve a nagyju-
dit11@t-online.hu e-
mail címen.)

(szeberényi)
A mókuskerék pörgetése közben szemünket lezárjuk,
„fejünket homokba dugjuk”, hiszen nincs rosszabb an-
nál, mintha szembesülnünk kell megoldatlan gondjaink-
kal. Pedig a magunkba zárt problémák elõbb-utóbb meg-
bosszulják önmagukat. Egy életet is leélhetünk úgy,
hogy nem érezzük jól magunkat a bõrünkben. De nem
kell ennek így lennie! A kineziológia módszerének segít-
ségével megszabadulhatunk azoktól a negatív érzelmek-
tõl, amelyek birtokában tudattalanul is létrehozzuk ku-
darcainkat, sikertelenségeinket.

Testünk energiájának felszabadításával gyógyulhatunk

Kineziológiával a stressz ellen

Dr. Beer Miklóst, a váci
római katolikus egyház-
megye  püspökét látják
vendégül február 11-én 18
órától az Óbudai San
Marco Szabadegyetem so-
ron következõ elõadásán,
a rendezvénysorozat már
jól megszokott helyszí-
nén, az Óbudai Mûvelõdé-
si Központban.

D r. Beer Miklóst
1966-ban szentelték

pappá Esztergomban,
majd Zuglóban és Kõbá-
nyán lett káplán. Négy év
múlva Márianosztrán
önálló lelkipásztorként te-
vékenykedett. Az Eszter-
gomi Szemináriumban
1979-tõl filozófiát tanított.
Az Esztergom-Belvárosi
plébániára kapott beosz-
tást 1997-tõl, majd két év
múlva Paskai László bí-
boros kinevezte a Szemi-

nárium rektorává, és egy-
ben a Hittudományi Fõis-
kola fõigazgatójává. II. Já-
nos Pál pápától 2000 ápri-
lisában címzetes püspöki
és esztergomi segédpüs-
pöki rangot kapott, majd
ugyanezen év májusában
püspökké szentelték az
Esztergomi Bazilikában.

Dr. Beer Miklós
2003 májusától a
váci egyházme-
gye püspöke, a
Magyar Katoli-
kus Püspöki
Konferencia tag-
jaként az egész-
ségügyért, pap-
nevelésért és az
egyházi zenéért
felelõs. 

A mosolygós,
rendkívül köz-
vetlen, sportos,
igazán modern
gondolkodású

egyházi vezetõ Don
Bosco szellemiségét kö-
vetve hivatásának fõ fel-
adatának tartja a gyerme-
kekkel való foglalkozást,
a papnevelést, de nevéhez
fûzõdik a váci egyházme-
gye területén a kifejezet-
ten egészségügyi célzatú
kórházi lelkigondozói

szolgálat elindítása is, ille-
tõleg ennek a kezdemé-
nyezésnek kiterjesztése az
ország több kórházára. A
püspök folyamatosan
hangsúlyozza a betegek
testi gyógyításán túl a lel-
ki gondozás fontosságát
is. Tapasztalata szerint ez
nem csak kizárólag a be-
teg embereknek, hanem a
rendkívül túlhajszolt
egészségügyi dolgozók-
nak és az aggódó hozzá-
tartozóknak is óriási segít-
séget nyújt.  

Ebben a témában jelent
meg nemrégiben a nagy
sikert aratott, „Élet, hit, lé-
lek” címû könyve, melyet
a közelmúltban elhunyt
Polcz Alaine-nel és Sajgó
Szabolccsal közösen írt. 

Pásti Andrea
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Óbudai San Marco Szabadegyetem dr. Beer Miklós váci püspökkel 

Lelki gyógyítás és gyógyulás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Ha érdekli Önt egészsé-
ge,ha aggódik a jövõért,
családjáért, hozzátarto-
zóiért, az orvosi ellátás
színvonaláért, akkor vár-
juk február 7-én 18 órára
az Óbudai Mûvelõdési
Központban tartandó la-
kossági fórumra.
A fórumon részt vesz Bús
Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere, dr.
Pesti Imre országgyûlési
képviselõ, egészségpoliti-
kus, Puskás Péter egész-
ségügyért felelõs alpolgár-
mester, Szepessy Tamás
polgármester-helyettes.
Meghívtuk a fórumra Bel-
sõ-Óbuda parlamenti kép-
viselõjét, dr.Orosz Sándor
országgyûlési képviselõt
is, aki reményeink szerint
az ügy fontosságára való
tekintettel elfogadja meg-
hívásunkat és megtiszteli
választóit jelenlétével és
aktív közremûködésével.
Óbudai Cívis Klub Egyesület

Lakossági fórum az
egészségbiztosításról
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Hirdetés

Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával
- Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan állami
nyelvvizsgát tenni, méghozzá elõtanulmányok nélkül. Kérem, mondja el,
hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt!  
- Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelv-
vizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig gyûjtögettem a tudást s a bátor-
ságot, mielõtt belevágtam.
- Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidõszak után, július elején egy
egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?
- Valóban így történt. Egy ismerõsöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új
nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével õ néhány hónap alatt le-
vizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklõdésemet, és vásároltam egy
tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál
Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon. 
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis megtalál-
ható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fõiskolán, a világbajno-
ki és olimpiai ezüstérmes nõi kézilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a
magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint pl.
Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom,
miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tud-
tam magamat. A gyakorlatok, csak a tárgyalt szó-
kincsre és nyelvtanra épülnek, így minden külsõ se-
gítség nélkül megoldottam õket. Az anyanyelvi lek-
torok által készített hanganyag a kiejtés tökéletes el-
sajátításában segített. Nem volt stressz, de volt he-
lyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem
az anyagon, mintegy kettõszáz órát beszéltem cél-
nyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, rá-
adásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócso-

mag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelmé-
nyeit veszik célba. Én szeretnék további nyelveket is ezzel a módszerrel el-
sajátítani - és belõlük nyelvvizsgázni.
- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült
tananyag. Sõt a szerzõ gondolt azokra is, akik már megtanultak angolul, néme-
tül vagy franciául, ugyanis elkészült az úgynevezett Kikérdezõ CD-Tár ezen a
három nyelven. Ez az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartalmaz-
za írásban és 15 CD lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a nehéz, össze-
tett mondatokig. Nagyon jól használható a megszerzett tudás szintentartásában
és a reakcióidõ csökkentésében, de nem része a tananyagnak.
- Ön szerint mennyi idõ szükséges a tananyag elvégzéséhez?
- Nekem a nyári szünetben sok idõm volt, s gyorsan haladtam, de tud-
tommal a tanulók többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drá-
gának, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy
tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelv-
vizsgát! 
- Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelv-
vizsgát! 
(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után
pár nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvta-
nulási Módszerrel, ezúttal angolból.)
Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

GAÁL OTTÓ NAGYSIKERÛ 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

tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

az Óbudai Társaskörben (Kiskorona utca 7.)
2008. február 4-én és 11-én hétfõn, 17-tõl 19 óráig.
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben
ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A 20x30 méter alapterü-
letû, 300 négyzetméte-
res csónakház hosszab-
bik oldalán kialakított
helyiségek egyikében
csaptak fel a lángok,
ahonnan a tûz átterjedt a
tetõszerkezet egy részé-
re is. A tûzoltók hármas
fokozatú, azaz kiemelt
riasztással érkeztek a

helyszínre. A huszonkét
jármûvel kiszálló het-
venkét tûzoltó több víz-
sugárral rövid idõ alatt
eloltotta a tüzet. Egy
tûzoltóhajót is bevetet-
tek a lángok megfékezé-
sére. A csónakházból
több értékes hajót mene-
kítettek ki. Személyi sé-
rülés szerencsére nem
történt.

S zolgáltat, biztonsá-
got és védelmet kí-

nál. Fenntartja az ország
törvényes rendjét, õrzi a
polgárok biztonságát. E
folyamatban óriási mér-
földkövet és egyben óri-
ási kihívást jelentett
2007-ben hazánk csatla-
kozása a schengeni meg-
állapodáshoz,
ami az unió felé
nyíló határaink
kinyitását jelen-
ti, valamint két
nagyszerû testü-
let, a rendõrség
és a határõrség
szervezeti ösz-
szevonása. E
nemzeti intézmény ezzel
nem csak Magyarország
legnagyobb munkáltató-
jává vált, hanem az
egyik legfontosabb uniós
szervezetté is, mely

2007. december 21-e óta
az Európai Unió külsõ
határainak jelentékeny
szakaszaiért is felel. 

„Védõbástya”
program

Mindebbõl az állam-
polgárok annyit már na-
gyon hamar érzékelni

fognak, hogy
gyakrabban lát-
nak járõrözõ
rendõrt, javul
az általános
közbiztonság,
és miközben õk
a határokon
megállás nél-
kül suhanhat-

nak át, a rendõrség
olyan mélységû ellenõr-
zéseket végez, amelyek-
kel kiszûri a nyitott ha-
tárokon hazánkba érke-
zõ bûnözõket. A meg-
újuló rendõrségre az ed-
digieknél tehát nagyobb
felelõsség hárul, melyre
felkészült. Az új felada-
tokra és a megváltozott
mûködésünkre készített
„Védõbástya” elnevezé-
sû programunk éssze-
rûbb, hatékonyabb szer-
vezetet, rugalmasabb,
szakszerûbb munkára
képes testületet eredmé-
nyez. Két patinás szer-
vezet, a rendõrség és a
határõrség „jó házassá-
got” kötött. Hozomány-
ként mindkét fél magá-
val hozta tapasztalatait,
felkészült, világszínvo-
nalú állományát. A szer-

vezeti átalakítás aránya-
iban olcsóbb de hatéko-
nyabb mûködést tesz le-
hetõvé, amibõl az embe-
rek, szándékaink sze-
rint, annyit fognak érzé-
kelni, hogy magasabb
színvonalú és látványo-
sabb lesz a rendészeti
munka, a rendõrség jól
és olcsón szolgáltat. Ezt
várják el tõlünk az adó-
fizetõk, akiknek a bizal-
ma elengedhetetlen a
testület jó mûködéséhez.
Az Európai Unió is bi-
zalmat szavazott ne-
künk, miután meggyõ-
zõdött arról, hogy felké-
szültünk a feladatokra, s
képesek vagyunk meg-
védeni közös, keleti ha-
tárainkat, és persze ben-
ne saját magunkat. Eu-
rópa védõbástyájának
szerepe nem ismeretlen
történelmünk során. Há-
lás, de leginkább fontos
szerep, mely hazánkat
újra felértékeli a közös-
ségen belül. 

Túl a fõpróbán
Színházi hasonlattal

élve a próbákon, fõpró-
bán túl vagyunk. A pre-
mier decemberben
nagyszerûen sikerült, ta-
lán érzékelhették is a
hangos sikert, az ünnep-
lést, a tûzijátékot. 2008-
tól azonban már min-
dennap van elõadás, s a
publikum mindennap a
legmagasabb színvona-
lat várja el a jegye árá-
ért. Nos, ez a társulat, ez
a testület felkészült, s
ráadásul még tapsot sem
vár el a teljesítményért.
Nekünk éppen elég, ha
javul a közbiztonság, s
ezt az állampolgárok is
így gondolják.

dr. Bencze József
országos 

rendõrfõkapitány

Az országos rendõrfõkapitány a rendõrség és a határõrség összevonásáról

Szolgáltató, biztonságot, védelmet adó szervezet
Nincs talán még egy olyan szervezet Magyarországon,
amely akkora változáson ment keresztül az elmúlt két
évtizedben, mint a magyar rendõrség. Nem terhelném az
olvasókat e folyamat valamennyi állomásával. A legfon-
tosabbat azonban mindenképpen kiemelném, amely
meghatározza e testület életét és tevékenységét: a
rendõrség a demokratikusan mûködõ társadalomban ma
azt a helyet foglalja el, melyet a közösség elvár tõle, s
szerepét nem egy hatalmi gépezetnek, hanem az õt fenn-
tartó adófizetõk elvárásainak megfelelõen tölti be. 

A folyóba zuhant egy sze-
mélygépkocsi január 13-
án kora délután a budai al-
só rakpartról, nem messze
a szentendrei HÉV Árpád
hídi megállójától. 

A z Audi A3-ast ve-
zetõ nõnek sike-

rült kiúsznia a partra,
de rendkívül zavart ál-
lapota miatt nem tudta
megmondani, más uta-

zott-e vele. A tûzoltó-
ság búvárának sikerült
megtalálnia az elme-
rült autót, majd daru-
val partra emelték a
jármûvet. Ekkor tisztá-
zódott, nincs más a ko-
csiban. 

A mûszaki mentés mi-
att a rakpartot a Hajó-
gyári-sziget magasságá-
ban két és fél órára telje-
sen lezárták.

Dunába hajtott az Audi 

Kigyulladt a Bíbic csónakház

A Lánglovagok Egyesület az „Év tûzoltója” elnevezéssel
pályázatot hirdet. A nem csupán szakmai, hanem társa-
dalmi elismerésre bárki jelölhet olyan hivatásos, létesít-
ményi vagy önkéntes tûzoltót, akit alkalmasnak talál a
megtiszteltetésre. A részletes indoklás alapján három
helyezett lesz jogosult a cím viselésére. A kiválasztottak
értékes, tûzoltómunkával kapcsolatos nyereményekben
is részesülnek. (A pályázatot február 21-éig lehet benyúj-
tani a www.langlovagok.hu oldalon található címre.)

Pályázat az „Év tûzoltója” címre
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Kultúra

Kovács Melinda 
fényképei
A Budapest Galéria Ki-
állítóházában Kovács
Melinda fotográfus alko-
tásaiból nyitott meg tár-
latot Jász Attila költõ ja-
nuár 18-án. (A fotók
február 24-én láthatók,
hétfõ kivételével napon-
ta 10-tõl 18 óráig. Cím:
Lajos utca 158.) 

Irodalmi estek
a Duna-parton
Jókai Anna íróval és
Szalay Károly íróval, iro-
dalomtörténésszel talál-
kozhatnak február 14-én
18 órakor a Rozmaring
vendéglõ különtermé-
ben, az „Irodalmi estek a
Duna-parton”címû, nagy-
sikerû sorozatban. Az est
háziasszonya: Csikósné
Mányi Júlia önkormány-
zati képviselõ. (Helyszín:
a Rozmaring vendéglõ
különterme, a Tímár ut-
cai HÉV-megállónál, a
Duna-parton.) 

Krúdy Kör
Györgypál Katalin költõ-
vel, az Uránusz Kiadó
alapító fõszerkesztõjé-
vel Király Lajos, a Krúdy
Kör elnöke beszélget
február 14-én 16.30
órától az irodalmi kör
estjén, a Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonjában.
(Cím: Mókus utca 22.) 

Textilmunkák
Müller Rita textil iparmû-
vész kiállítását Kondor
Katalin nyitja meg febru-
ár 15-én 18 órakor az
Óbudai Mûvelõdési Köz-
pont San Marco Galériá-
jában. Közremûködik:
Szederkényiné Horváth
Márta hárfán. (A kiállítás
február 29-ig, hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig
látogatható. Cím: San
Marco utca 81.)

Irodalmi teadélután 
Beszélgetés Szarka Ist-
ván költõvel, Sándor
Éva grafikus kamara-
kiállítása a költõ versei-
nek illusztrációiból feb-
ruár 19-én 18 órakor a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobán-
ka tér 5.).

Februártól 3-ától vasárna-
ponként görög táncokkal,
dallamokkal ismerkedhet-
nek az óbudaiak, mivel az
Óbudai Mûvelõdési Köz-
pontban lelt új otthonra a
Sirtos együttes.

A csoport 1980 õszén
alakult, és rövid

idõ alatt igen népszerû-
ek lettek. Alig egyéves
volt az együttes, amikor
már saját táncházat indí-
tott a Danuvia Mûvelõ-
dési Házban. Akkoriban
élte fénykorát a táncház
mozgalom, a görög dal-
lamok sokakat vonzot-
tak a népzenét szeretõk
körében. Megdolgoztak
a sikerért, görögországi
vendégszerepléseik so-
rán új dalokat gyûjtöttek
autentikus helyi népze-
nészektõl, a repertoár
mellett folyamatosan
gazdagodott hangszer-
készletük is.

Ismertségüket elõször
országjáró turnéval szé-
lesítették, majd 1986-tól
Nyugat-Európa meghó-
dítását tûzték ki célul.
Hat éven át ingáztak a

hazai táncházak, vala-
mint Hollandia, Belgi-
um, Ausztria és Német-
ország színpadai kö-
zött. Elismertségüket
bizonyítja, hogy Mikis
Theodorakis sport-
csarnok-beli koncertjén
rájuk osztották az elõ-
zenekar szerepét.

Hosszabb turnékat
1993 óta nem vállalnak,
a nyugati országok he-
lyett, nyaranta inkább
mediterrán területeken
szerepelnek.

Rádiófelvételek és le-
mezek õrzik mûködésük
27 esztendejének törté-
netét. Jelentõs állomás-
nak számít, hogy 2000-
ben közremûködtek a
Magyar Operaház Ba-
lettkarának „Zorba” cí-
mû darabjában, ezzel is
bizonyítva, nem véletle-
nül választották a nép-
szerû táncra utaló nevet. 

Pályafutásuk során
tíz évet töltöttek a
Danuviában, tizenhetet
az Almássy téren, s re-

mélhetõleg legalább eny-
nyit ideig lesznek majd az
Óbudai Mûvelõdési Köz-
pontban, ahol február 3-
án este mutatkoznak be,
és ettõl kezdve minden
vasárnap 18-tól 22 óráig
lépnek fel. Az elsõ órában
tánctanítás a program,
majd a tanultak gyakorlá-
sa, tökéletesítése immár
szabadon. A népszerû
együttes így már a farsang
idején „felforrósítja” a
hangulatot. (További in-
formáció: www.omk.hu)

Mediterrán hangulat az Óbudai Mûvelõdési Központban

Hetente görög táncház a Sirtos együttessel

Mint arról elõzõ számunkban hírt adtunk, „Kötelék” címmel kortárs kárpitmûvészek
munkáiból nyílt kiállítás az Óbudai Textilmúzeumban, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatásával. Képünkön: Szabó
Veronika „Most és mindörökké” címû alkotása. (A tárlat megtekinthetõ: március 1-
jéig, hétfõtõl-csütörtökig 9-tõl 16 óráig, pénteken és szombaton 9-tõl 14 óráig a Lajos
utca 138. szám alatt.)

A világhírû argentin zene-
szerzõ mûveit tûzi mûsorára
a négy fiatal mûvész által
2002-ben alapított Quartett
Escualo február 9-én 19
órakor az Óbudai Társas-
körben (Kiskorona utca 7.). 

A harmonika, akuszti-
kus gitár, hegedû,

nagybõgõ hangszer-ösz-
szeállítás különösen al-
kalmas az argentin tangó
világának megjelenítésé-
re, saját hangszerelésük
kiteljesíti a mûvek külön-
leges hangulatát.  A kon-
certen közremûködnek
még: Szoucsek Szilvesz-
ter (klarinét), Váczi Dá-
niel (szaxofon), Kovács
Tamás (Tobzi) és Schlan-
ger Tamás (ütõhangsze-
rek). (Belépõjegy: 1200
forint.)

Kárpitmûvészek a Textilmúzeumban Piazzolla-est

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskolanaptár
Február 8.: a központi
vizsgát szervezõ iskolák a
teszt eredményeirõl érte-
sítik a felvételizõket. Feb-
ruár 15.: jelentkezési ha-
táridõ a középiskolákba, a
felsõoktatási intézmé-
nyekbe, illetve az érettségi
vizsgákra..Február 18-tól
március 7-ig: középfokú
általános felvételi eljárás.

Számítógépes 
tanfolyam 
A „Braunhaxler” Egyesület
a  február 5-én induló, „Is-
merkedés a számítógép-
pel és az internettel: idõ-
sebbek is elkezdhetik” cí-
mû tanfolyamára várja az
érdeklõdõket. (Jelentke-
zés Neubrandt Olginál a
06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.)

Iskolaelõkészítõ
a Harrerben 
Az Óbudai Harrer Pál Ál-
talános Iskola februárban
5-tõl folytatja iskolaelõ-
készítõ foglalkozásait,
melyet kéthetente ked-
den 16.30 órai kezdettel
tartanak. A programokra
minden leendõ elsõst
szüleivel együtt várnak.
(Cím: Harrer Pál utca 7.) 

Alapoktól az internetig 
Idõseknek indul a fenti
címmel számítógépes
tanfolyam február 11-tõl a
Békásmegyeri Közösségi
Házban. Kezdõk jelentke-
zését is várják a 243-
2432-es telefonszámon.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Nyílt órák a Krúdyban
Nyílt órákat tartanak a
Krúdy Gyula Általános Is-
kolában február 21-én és
március 3-án. Az órák cél-
ja az iskolában folyó peda-
gógiai munka és a tanítók
személyes megismerteté-
se a leendõ elsõ osztályos
gyermekek szüleivel.
(Cím: Gyógyszergyár utca
22-24.Tel.: 250-2724.)

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak februártól
általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekap-
csolódási lehetõséggel a Thalész-Körben, a Vörösvári
úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett, a szóbelin a
jókból a legjobbakat választja ki a középiskola.)
Lehetõség van általános- és középiskolások matematika-
fizika-kémia, magyar-történelem korrepetálására. Érettsé-
gizõk felkészítését vállalják az elégséges szint elérésétõl
az emeltszintû érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukás-
megelõzés bármilyen tantárgyból a tanév végéig.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kis-
csoportban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért napo-
kon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. További
tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

Elõkészítõk iskolásoknak, 
korrepetálás érettségizõknek

A z iskola február 15-
én 17 órakor várja az

érdeklõdõ szülõket és leen-
dõ elsõ osztályos gyerme-
keiket, akik tanítóikkal is-
merkedhetnek játékos fog-
lalkozáson a farsang jegyé-

ben. * A szülõk a tanítók
munkáját nyílt napon, már-
cius 18-án 8-tól 10 óráig is-
merhetik meg. (Bõvebb in-
formáció: 368-6651,
368-0082. Cím: Dó-
zsa György utca 42.)

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Iskolanyitogató a Csillaghegyi
Általános Iskolában 

1 % 1 % 1 %. A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kura-
tóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával segítették
az intézmény munkáját. A befolyt összegbõl folytatják a
gyermekek öltözõszekrényeinek cseréjét.

M int arról elõzõ
számunkban ol-

vashattak, az Óbudai
Harrer Pál Általános Is-
kola bekapcsolódott az
Országos Citibank Isko-

latámogatási Program-
ba. Ennek eredménye-
ként, múlt év végén szá-
mítástechnikai eszközö-
ket kaptak ajándékba a
Junior Achievement

Magyarország Alapít-
ványtól. A diákok nagy
örömmel vették birtok-
ba a laptopot, a személyi
számítógépet és az öt-
ven oktató DVD-t.

Ajándék számítástechnikai eszközök
Az Óbudai Nagy László
Általános iskola rajzpá-
lyázatot hirdet óvodá-
soknak, „Csudás me-
sevilág” címmel, Illyés
Gyula születésének
105. évfordulója alkal-
mából.
Pályázni lehet szabadon
választott technikával
készült meseillusztráci-
ókkal. Az illusztrációkat
A/3-as vagy A/4-es mé-
retben kell elkészíteni.
A mûveken szerepeljen
a gyermek neve, életko-
ra, lakcíme, valamint
óvodájának neve, pon-
tos címe.
A pályamunkákat az is-
kola címére kell eljuttatni
személyesen, vagy pos-
tai úton, a következõ cím-
re: Óbudai Nagy László
Általános Iskola, 1035
Budapest, Váradi út 15/b.
A pályázat beadási határ-
ideje: 2008. február 15.
Eredményhirdetés: 2008.
március 7-én 8 órakor, az
iskola nyílt napján.
Minden díjazott pályá-
zót írásban értesítenek
az elért eredményrõl.

Rajzpályázat
óvodásoknak 

A leendõ elsõsöket és szü-
leiket, színes programok-
ra várják a Bárczi Géza Ál-
talános Iskolába. 

E semények: farsangi
játszóház február

23-án 10-tõl 12 óráig. *
Gergely napi mûsor
március 5-én 10 órakor.
* Tehetségkutató ver-
seny testnevelésbõl a le-
endõ elsõsöknek márci-
us 19-én 16 órakor. *

Húsvéti játszóház márci-
us 29-én 10-tõl 12 óráig. 

Nyílt napok: február
19-én és március 12-én
8-tól 11 óráig. 

(Cím: Bárczi Géza ut-
ca 2. Telefonszám 243-
1509. Honlap: www.bar-
czigai.sulinet.hu)

• Kerületi rajzpályá-
zat óvodásoknak „Csu-
dás mesevilág” címmel,
Illyés Gyula születésé-
nek 105. évfordulója al-

kalmából. A rajzok le-
adási határideje: febru-
ár 15. 

• Nyílt nap március 7-
én a leendõ elsõ osztá-

lyosoknak és szüleik-
nek, óralátogatások, a
rajzpályázat eredmény-
hirdetése. 

(Bõvebb információ
az iskola honlapján:
w w w . n a g y l a s z l o -
obuda.sulinet.hu, illetve
a 388-7747-es telefon-
számon.) 

Suliváró a Bárcziban

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola várja a leendõ elsõ
osztályosokat és szüleiket a következõ programokra:
szerdánként 16-tól 17 óráig iskolacsalogató foglalkozások
a következõ tanévben elsõsöket tanítók vezetésével. 

Iskolacsalogató, rajzpályázat, nyílt nap a Nagy LászlóbanF ebruár 8-án alsós, feb-
ruár 22-én pedig fel-

sõs farsangra hívják az ér-
deklõdõket a Krúdy Gyula
Általános Iskolába. Töb-
bek között henna-festéssel,
álarckészítéssel, jósdával,
jelmezversennyel és a taná-
rok jelmezes felvonulásá-
val várják a szórakozni vá-
gyókat. (Cím: Gyógyszer-
gyár utca 22-24.)

Farsang 
a Krúdyban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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TANFOLYAMOK a személyes fejlõdésért,
testi-lelki gyógyulásért, az eredményes tanulásért

Helyszín: ÓBUDAI TÁRSASKÖR, Budapest III., Kiskorona u. 7.

ZSENIKET NEVELÜNK! Február 9.
Szülõknek, pedagógusoknak az érzelmi intelligencia alkalmazásáról a tanulásban

Elõadó: Pétercsák Maxim agykontroll oktató, NLP master practicioner
Jelentkezés: 20-551-3079; remc@kabelnet.hu

*
R.A.I. Reiki - I. Április 12-13.

Az univerzális gyógyító energia megtapasztalására és alkalmazására

AFT - I. Április 18-20.
VONZÁSI MEZÕTERÁPIA

Magyarországon elõször magyar nyelven!
Az egészség helyreállítása a visszatérõ testi-lelki problémákat fenntartó 

specifikus energiamintázatok felderítésével, korrekciójával 
Dr. Kurt Ebert Ph.D. amerikai pszichiáter egyedülálló módszerével.

Elõadó: Dr. Reif Éva orvos-természetgyógyász,
kineziológus, AFT practicioner,Reiki Mester-Tanár
Jelentkezés: 30/932-7611; eva.reif64@gmail.com
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CASABLANCA TÁNCLÁZ Jó lesz ismét
a zene és a hangulat is a február 8-án
20-tól 24 óráig tartó programon. Itt a lehe-
tõség a társastánc tanfolyamon megta-
nult lépések és kombinációk ismétlésére,
gyakorlására, újabb figurák elsajátításá-
ra, a haladókkal és a klubvezetõvel való
konzultációra. (Belépõdíj: 900 forint.)
BÁBSZÍNHÁZ-JÁTSZÓHÁZ „Az en-
gedetlen kiscica” címû bábjátékot lát-
hatják a gyerekek a Szivárvány Báb-
színház elõadásában, február 17-én
10 órától a Családi vasárnapok az
ÓMK-ban elnevezésû sorozatban. (A
jegyek ára: 600 forint. Családi jegy 5
személy részére: 2400 forint.)
VARÁZS STÚDIÓ Sziasztok skacok!
Tartsatok velünk, jelenítsünk meg

együtt színeket-formákat, fényeket-ár-
nyékokat, gondolatokat-sugallatokat,
érzékeket-érzékleteket, meséket és
mítoszokat a képzõmûvészet nyelvén.
Várjuk péntekenként 16 órától az álta-
lános iskolásokat képzõmûvészeti
szakkörünkbe. (Jelentkezzetek be elõ-
re Liszka Andrea rajztanárnál a 06-20-
639-7254-es vagy Jenei Gabriella gra-
fikusnál a 06-20-380-4059-es telefon-
számon.)
KREATÍV RAJZ ÉS MANDALAFESTÕ
SZAKKÖR Azt gondolod, nem tudsz
rajzolni? „Nem jön át” a rajzodon, amit
szeretnél? Ebben tudok segíteni hét-
fõnként 18.30-tól 21.30 óráig. (Vezeti
Jenei Gabriella grafikus 20-380-4059,
jegabu@gmail.com)

Óbudai Mûvelõdési Központ
(San Marco utca 81. Tel./fax: 388-7370, 388-2373. E-mail: info@omk.hu, honlap: www.omk.hu)

Mímelt világ - Karsai János pantomimmûsora febru-
ár 3-án 15 órai kezdettel. * Szophoklész: Antigoné
február 4-én és 5-én 19 órától. * Csokonai Vitéz Mi-
hály: Karnyóné február 7-én és 8-án 19 órakor. *
Slawomir Mrozek: Vatzlav február 10-én és 11-én 19
órai kezdettel. * Czakó Gábor: Disznójáték (XX. szá-
zad bérlet) február 14-én és 15-én 19 órától. (A je-
gyek ára: 1800 forint, gyerekelõadásokra 800 fo-
rint. Jegyrendelés: Zanotta Veránál a 226-2918-
as vagy a 06-30-327-8791-es számon, valamint
terszinhaz@mail.datanet.hu)

Térszínház 
(Fõ tér 1. Tel.: 388-4310, www.terszinhaz.hu)

SVÁB BÁL Hagyományos
farsangi batyus bál február
9-én 19 órától. (Elõzetes je-
lentkezés szükséges a fen-
ti telefonszámon.)
VILÁGJÁRÓ Kiss Imre
Károly tanár, idegenvezetõ
vetített képes elõadása és
élménybeszámolója a riói
karneválról február 13-án
17 órától. (A belépés díjta-
lan.) 
FARSANGI APRÓK TÁN-
CA Táncház kicsiknek és
nagyoknak, a talpalávalót
Kiss László és barátai húz-
zák február 15-én 16.30-tól
17.30 óráig. (A jelmezben
érkezõ táncos lábú aprósá-
gokat külön díjazzák. Belé-
põ: 500 forint.)
VALENTIN NAPI KON-
CERT Az est mûsora kó-
rusmûvekbõl és prózai
részletekbõl áll február 16-
án 17 órakor. A Homo
Cantans kórus elõadásá-
ban elsõsorban madrigálo-
kat hallhatunk. (A belépés
díjtalan.)
BABABÖRZE KISMA-
MÁKNAK Alig használt, ki-
nõtt, megunt ruhák, játékok
adásvétele, csereberéje

február 16-án 8-tól 13 órá-
ig. (Asztalár: 1500 forint.
Asztalok február 11-tõl fog-
lalhatók.)
VASÁRNAPI MESESZÍN-
HÁZ - FARSANG A Kerek-
erdõ lakói a farsangra ké-
szülnek. Mindenki énekel,
verset tanul, jelmezt készít,
mindenki készülõdik az ün-
nepségre. A farkas és a ró-
ka gonosz terveket szövö-
get. A mesébõl kiderül, ho-
gyan végzõdik a farsang. A
Budai Bábszínház elõadá-
sa február 17-én 11 órakor.
(Belépõ: 900 forint.)
NOSZTALGIA MOZI -
BOB HERCEG Rendezõ:
Keleti Márton. Szereplõk:
Nagy Gábor, Tordai Teri,
Szerencsi Éva, Bánki Zsu-
zsa, Bárdy György, Páger
Antal, Somogyvári Rudolf,
Ernyei Béla, Rátonyi Ró-
bert, Márkus László.A vetí-
tés február 23-án 16 órakor
kezdõdik. (Belépõ: 500 fo-
rint.)
ÉLJ FÁJDALOM ÉS
GYÓGYSZER NÉLKÜL!
Molnár Albina elõadásso-
rozata hétfõnként 17 órától.
(A részvétel ingyenes.)

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Csobánka tér 5., Tel.: 243-2432,

bkhouse@axelero.hu, web.matavnet.hu/bkhouse) A már télen is nyitva
tartó Aquincumi

Múzeum elsõ idei ren-
dezvényét január 22-én,
a magyar kultúra napján

tartotta az intézmény új,
Szentendrei út 135.
szám alatti épületében.

A látogatók orgona kon-
certtel egybekötött elõadást

hallhattak. A víziorgonán
Kemény Kinga orgonamû-
vész játszott, a hangszer
történetét Kaba Melinda
régész ismertette.

Megszólalt a víziorgona

Téltemetõ farsangi mulat-
ságra hívja a lakosokat a
Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület. A színes prog-
ramokat tartalmazó ese-
ményt február 2-án rende-
zik a Csillaghegyi Közös-
ségi Házban és környékén,
minden korosztálynak re-
mek szórakozást ígérve. 

A már hagyományos
k o l b á s z k é s z í t õ

versennyel indul 10 óra-
kor a nap. Ez idõ alatt a
gyermekek farsangi
maszkokat, álarcokat,

fejdíszeket készíthetnek
a CSIPKE Mûhely kéz-
mûves foglalkozásán. 

Kora délután, 15 óra-
kor kezdõdik a jelmezes
felvonulás a kisze bábu-
val. A menetet lovas be-
tyárok teszik látványos-
sá.

A délután folyamán,
16 órától néptánccal és
szórakoztató progra-
mokkal kedveskedik a
Csillaghegi Közösségi
Ház és a CSIPKE Mû-
hely kicsiknek és na-
gyoknak. Nem csak a lé-

lek kap táplálékot a far-
sangi mulatságon. For-
ralt bor és fánk várja a
közönséget. 

Dõreégetéssel temetik
a telet 18 órakor. 

A farsangi bálon élõ-
zenére táncolhatnak a
párok 22 óráig, aki pe-
dig úgy érzi, hogy nem a
parkett ördöge, lehetõ-
sége van tánctanulásra
is ezen az estén. 

(A programok ingye-
nesek. Cím: Mátyás ki-
rály út 13-15.)

Kozma Diána

Téltemetés Csillaghegyen

A Görömbõ Kompánia
elõadásai valójában

közös játékok a közönség-
gel, kicsik és nagyok aktív
szereplõivé válnak a me-
séknek a játékban felol-
dódva. S hogy a mesékben
fontos szerepet játszó du-
dát, tekerõt és egyéb zene-
szerszámokat megismer-

jék, a muzsikusok bemu-
tatják hangszereiket. A
résztvevõk február 6-án 10
és 14 órától a meséknek,
beléjük szõtt népi gyer-
mekjátékoknak lehetnek
szereplõi, hõsei, táncosai,
kik a Görömbõ Kompániá-
val töltenek egy mesés,
táncos, víg órát a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban. (Belépõ: 1000 forint.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

ERKEL: BÁNK BÁN. Erkel Ferenc teremtette meg ha-
zánkban a nemzeti operát a Hunyadi Lászlóval, de még
inkább a Bánk bánnal, mely Katona József drámája alap-
ján készült. Katona és Erkel mûvének legszebb részletei
hangzanak el február 4-én 19 órától az Óbudai Társas-
körben Csák József, Pánczél Éva, Pánti Anna, Sárkány
Kázmér elõadásában. Az est házigazdája Baranyi Fe-
renc. (Belépõjegy: 1500 forint. Cím: Kiskorona utca 7.)

Bonbon matiné
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-,videó-,távirányító szerviz. Javításnál in-
gyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával, 15%
kedvezmény. Új készülékek nagykereskedelmi
áron kaphatók. III.ker. hívjon telefonon! (A mi
szervizünk cégtáblájának színe piros.) Tel.:
243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991

� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� KERÜLETI GYORSSZERVIZ, víz, gáz,
fûtés, villanyszerelés, vízórák kiépítése, csõrepe-
dések megszüntetése, teljes körû gázkészülék ja-
vítás, garanciával 0-24 hétvégén is. Gépi
duguláselhárítás. Tel.:321-3174, 06(20)342-
5556

� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:292-
1612, 06(30)944-3717, www.bauerteher.hu   
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítá-
sa. Tel.:251-4912  
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 

� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.:349-3918,
06(30)948-2715, www.betoresvedelem.com 
� Társasházak közös képviseletét, leinfor-
málható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vál-
laljuk. 06(70)701-3186; 302-8673
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� Szõnyeg, kárpittisztítás, atkátlanítás, szõ-
nyegtisztító gép kölcsönzés házhoz szállítás-
sal. Tel.:06(20)9815-412
� Megbízható szakember burkolást, javí-
tást, kisebb kõmûves munkát vállal. Tel.:
06(70)272-9438
� Fürdõszobák-konyhák felújítása, átalakí-
tása. Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.:
06(20)961-6153
� Vízvezetékszerelés-Nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások-
felújítások! Tel.: 06(30)954-9554
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Kertgondozó vállalkozó munát keres.
Tel.: 06(70)213-7336
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, új
tetõk építése, régi tetõk javítása, télen is. Tel.:
06(20)323-3900
� Tapasztalt mérlegképes könyvelõ, adóta-
nácsadó vállalja gazdasági társaságok könyve-
lését, bérszámfejtését. Tel.: 06(70)636-1002
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, 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
� Ezermesterfiai.hu néven a Huszti út 1. alatt
megnyitottunk! Cipõ, bõrdíszmû javítás, kulcs-
másolás, késélezés, zárszerviz, PC szerviz!
Mindent megjavítunk! Tel.: 06(20)344-5431
� Régi, stíl és modern bútorok áthúzását, ja-
vítását rövid határidõvel vállalom. Nagy Imre
kárpitos  Tel.: 06(70)410-5346
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Kõmûves munkát, felújítást, házépítést,
kulcsátadásig vállalok. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075

�Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere, heve-
derzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása, szerelése.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075; 06(20)953-5200
� Tapétázás, festés, mázolás árengedmény-
nyel! Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is.
Tel.: 359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-4175
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Mindenféle gépi és kézi kerti munkát,
metszést, permetezést vállalok, vidéken is.
Tel.: 06(30)682-4431
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, rako-
dással, lomtalanítás kedvezményekkel! Tel.:
06(30)948-4000; www.kontenerexpressz.hu
� Redõny,-reluxa,-harmonikaajtó,-szalag-
függöny-,roletta-,szúnyogháló-szerelés, javí-
tás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Kertészmérnök metszést, permetezést
vállal. Tel.: 06(20)480-6813
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat.
Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés, bojler
vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075, 06(30)251-8862
� Automata mosógépek, mosogatógépek, szárí-
tók, villanybojlerek, villanytûzhelyek javítása. Hét-
végén is hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
�Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást, zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703

� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
�Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebésze-
ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén

áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (Egy alkalom elé.), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Belgyógyászat holisztikus szemlélettel.
Homeopátia, fülakupunktúra. III. ker. Ta-
vasz u. 7. Dr. Bor Márta fõorvos. Bejelent-
kezés: 06(20)481-4646
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrende-
lés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei
út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig, illetve
igény szerint. Bejelentkezés tel.: 06(30)201-9198
� 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
� Téli megújulás, bõrfiatalítás! Újra meg-
nyílt a kozmetika: HAIR LINE szalon, Ányos
u. 13. Orsi Tel.: 06(30)221-1807

�ATI® Autós-Motoros Iskola. A vezetés iskolá-
ja. Kedvezményes tandíjak. Kamatmentes részlet-
fizetés! 1035 Bp., Szentendrei út 34. Tel/fax: 368-
6299,  430-0909, OKÉV: 07-0610-03. www.ati.hu
�KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayautos
iskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.

� Angol magánórák, nyelvvizsgára felké-
szítés a Rómain, délelõtt és délután. Tel.:
06(30)461-0855
�Történelembõl közép- és emeltszintû érettsé-
gire felkészítést, korrepetálást vállalok évtizedes
szakmai tapasztalattal. Tel.: 06(20)945-8456
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043

� Magán tanodánk felkészítést vállal min-
den szinten matematikából, fizikából, nyel-
vekbõl, több évtizedes referenciával. Tel:
250-2003; 06(20)934-4456
�Korrepetálás! Általános iskolásokat minden
tantárgyból, gyakorlattal, egyénileg korrepetál
megbízható diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.:06(20)9590-134
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angoltanítás Békásmegyeren, nagy ta-
pasztalattal, érettségi, vizsgafelkészítés, kor-
repetálás. Tel.: 06(20)439-6410
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angol tanítás, nyelvvizsga elõkészítés
(üzleti és pénzügyi is) 5 éves angliai tartózko-
dás után, Cambridge Proficiency Exam vizs-
gával sok éves szakmai tapasztalattal. Tel.:
436-7454 (m.i.)06(30)232-2531
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Általános iskolások magyar és matematika
korrepetálása a Flóriánnál. Tel.: 06(30)664-6904
� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészí-
tés minden szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� Német tanítás, érettségire, nyelvvizsgára
felkészítés, beszédcentrikus módszerrel, se-

� Matematika-fizika, magyar, történe-
lem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetá-
lás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés,
középiskolai és érettségi elõkészítõk, hi-
ánypótlás minden délután 06(20) 946-2027

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is. Tel: 06(30)964-5331

Oktatás

�Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

� Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat, kozme-
tológia, pszichoterápia, pszichodematológia,
tanácsadás, pszichoszomatikus betegségek ke-
zelése. Rendel: 1033 Tavasz u. 7. 06(30)954-
0942, e-mail:vojczekeva@freemail.hu,
honlap: www.vojczek.hu

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolitása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit-körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek át-
kódolása. Fõkulcsos rendszerek. Heveder-
zárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!

�Társasházak, Lakásfenntartó Szövetkeze-
tek teljeskörû képviselet, üzemeltetése. Kizáró-
lag könyvelés is! Referenciák, 19 éves mûkö-
dés a III. kerületben. Tel.: 367-1373; 367-1853

� Személy- és vagyonvédelmi Kft.õrzési
feladatokat vállal fõ- vagy alvállalkozás
formájában. Üzletek, magánlakások, panzi-
ók, hétvégi nyaralók õrzése, mobiltelefo-
nos távriasztásos biztonsági rendszer, járõr-
szolgálat! Tel.: 06(20)216-2338; 243-2876

� Bútorkárpitozás ingyenes szállítással,
garanciával, komoly referenciákkal. Óriási
szövetválaszték! Tel.: 06(20)943-5434

�Redõny, reluxa szerelés, garantáltan leg-
olcsóbban! Kiszállás, felmérés ingyenes!
Tel.: 06(20)341-0043; 06(70)513-9222

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári kony-
hák felújítása és egyedi bútorok készítése
ingyenes felméréssel. Tel.: 250-5518,
06(20)318-8409

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépesített ipari technológiá-
val, falbontás nélkül a hét minden napján,
garanciával a lakosság és közületek szolgá-
latában. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

� S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

Szolgáltatás
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gédanyagokkal, tapasztalt nyelvtanárnál. Tel.:
240-3907; 06(30)302-1551
� Kémia, biológia érettségi-felvételi elõké-
szítés, korrepetálás gyakorlott tanároknál.
Tel.: 06(30)264-5648
� Angol beszédcentrikus nyelvoktatás, kor-
repetálás precíz tanárnõtõl Óbudán, a Vihar
utcában. Tel.: 06(30)952-3691
� Német nyelvtanítás, minden szinten fran-
cia korrepetálás, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241

� Eladó a Belgrád-rakparton, Budára nyíló
panorámával, felújított, 84 m2-es, 2 szoba +
étkezõ-konyhás lakás, 800 ezer forint/m2-es
irányáron. Tel.: 06-70-941-3511
� Feng Shui ingatlaniroda keres, kínál ügy-
felei részére ingatlanokat. Tel.: 06(30)520-
1133; 368-4167
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Kispesten jó állapotú I. emeleti 53nm-es,
1+2 félszobás önkormányzati lakást elcserél-
nék 1 szobás önkormányzati lakásra Óbudán.
Tel.:06(70)516-2333

� III. 2007-ben épült Sun Palace 5. em-i, 60
nm-es nappali+1 hálós dunai panorámás laká-
sa, garázzsal (+ 3 Mft) eladó. Irányár: 35MFt.
Tel: 06(30)960-8862, 316-9408
� Õrs vezér tértõl 5 percre eladó egy másfél
szobás 9. emeleti, felújított panellakás.
Ir.ár:10 mFt. Tel.:06(30)287-7085,06(30)472-
1259,06(20)476-5583
� III. Rómaifürdõn eladó 2000-ben épült,
újszerû állapotú 310 nm-es, 3 szintes ikerház
fél. 2 garázzsal, intim zárt kertben.Irányár:
109 MFt.  Start Ingatlan Tel: 06(20)935-0018
� III. Seregély utcában 2002-ben épült, 2.
emeleti tetõtéri, 65 nm-es, fiatalos, 1 nappali
+ 2 hálós luxuslakás eladó. Irányár: 42,9 MFt.
Tel.: 06(20)932-5005, 316-9408
� Garzon a kertben! Belsõ-Óbudán, 33 m2-
es, gázfûtéses téglalakás, azonnal költözhetõ-
en eladó. Ir.ár: 10 m. Tel.: 06(20)450-8507
� 3 szobás a központban! De csendes környé-

ken, hegyekre nézõ, gardróbos, hallos, jó
állapotban.. Ir.ár: 11,5 m. Tel.: 06(20)450-8507
� Ha szeretné eladni vagy kiadni lakását
forduljon hozzánk bizalommal. III. Pacsirta-
mezõ u. 45. Tel.: 242-4188
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó
ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-
0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Békásmegyeren 32 m2-es ikergarázs (4,8
millió Ft)  eladó. Tel.: 06(20)376-1950
� Déli teraszról a hegyeket … a Flórián mö-
gött, 2 szobás, felújított szép konyhával, ára:
10,5 m Tel.: 06(20)450-8507
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Wellnesspark mellett! Új építésû lakások,
60 m2-tõl, kulcsrakészen eladók, budai panorá-
mával. 340 ezer/m2-tõl Tel.: 06(20)450-8507
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� III. Testvérhegyen, 1991-ben épült 360 nm-
es, háromszintes, úszómedencés családi ház.
250 nöl panorámás telken, garázzsal eladó. Ára:
128,9 MFt. Tel.:06(20)971-3335, 316-9408
� Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és ki-
adó ingatlanokat, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
� III. Mátyás Király úton 1987-ben épült
248 m2-es 7 szobás ház 435 m2-es teleken
69,0 mFt-ért eladó. Tel.: 06(30)520-1133
� Miklós u. 9. 52 m2, bútorozott lakás 70
eFt/hó kiadó. Nem dohányzóknak. Tel:
06(30)316-5164
� Óbudán 36 m2-es önkormányzati, tégla-
építésû, egyedi fûtésû lakásomat öröklakásra
cserélném. Ráfizetek. Tel.: 06(20)515-2919
� Kiskorona utcában 66 m2-es háromszo-
bás, világos konyhás, beépített loggiás, felújí-
tandó, tehermentes lakás tulajdonostól eladó.
Iár.: 12,8 mill.. Tel.: 06(30)483-6963
� Garázs eladó Kétbeállásos garázs ajtófelõ-
li helye eladó a III. Raktár u. 10-18. sz. ház
alagsorában. Tel.: 06(30)459-4711
� Flórián térnél Szentendrei úton 69 nm-es
3 szobás+gardrob szoba  V. emeleti, hegyekre
nézõ, felújítandó panellakás, tulajdonostól el-
adó. 11.500.000 Ft-ért.  Tel.: 06(20)256-1925;
� Vásárolnék házat, házrészt magánsze-
mélytõl készpénzfizetéssel. Felújítandó lehet,
hitelt átvállalok. Tel.: 06(30)214-6309
� Eladó tulajdonostól Békásmegyeren hegy-
oldali 34 m2 felújított garzon, beépített erkély,
fa konyhabútorral, gardrob-szekrénnyyel. Á:
8,5 mFt. Tel.: 06(30)837-0114; 207-5467
� III. Kecske utcában 2006-ban épült 345 m2-
es 3 szintes 6 szobás, rendelõnek is alkalmas csa-
ládi ház 129 mFt-ért eladó.Tel.: 06(30)520-1133
� III. Vörösvári úton 3 szobás, világos
konyhás, felújítandó lakás 11,9 mFt-ért eladó.
Tel.: 06(30)520-1133,368-4167
� III. Tavasz u. 7-ben mûködõ egészségügyi
centrumot bõvítjük. Orvosi rendelõk (irodák)
bérelhetõk kedvezõ feltételekkel. Információ
és szaktanácsadás: 06(20)967-3922

� Ikergarázs (33 m2) eladó a Matróz utcá-
ban. Tel.: 06(20)361-9025

� 600-1500 Ft óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918
�Megbízható profi gépírót, számlázót érettségi-
vel felvesz Temetkezési Iroda. Tel.:06-1-322-7078

� Igényes, megbízható bejárónõ munkát
vállal Óbudán. Tel.: 06(70)207-1864
� Biztonsági õrök jelentkezését várom, al-
kalmi és fõállásos munkahelyekre. Személyi-
és vagyonvédelmi Kft. Bejelentett munka.
Bérkifizetés minden hó 5-ig. Tel.: 06(20)216-
2338; 243-2876
� Asztalost gyakorlattal felveszünk Buda-
kalászon. Tel.: 06(20)932-4244
� Szórólapterjesztõt keresünk. Tel.: 243-
0082
� Szentendrei szállítmányozó cég, irodájá-
ba keres szállítmányozó munkatársat. Elvárá-
sok: pontosság, megbízhatóság, alaposság,
kommunikációképes angol, felhasználó szín-
tû számítógépismeret. Jelentkezés, rövid ön-
életrajzzal, allas@globalshipping.t-online.hu
� Igényes, megbízható bejárónõ munkát
vállal Óbudán. Tel.: 06(70)207-1864
� Római-parti szálloda gyakorlott szobaasz-
szonyt keres. Tel.: 06(20)949-4099 napközben
� Békásmegyeren borozó-játékterembe
gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszolgálót
keresek . Érd.: 06(30)341-2350
� Felnõtt szakápolónõ 20 éves kórházi gya-
korlattal  munkát keres.  Autóval rendelke-
zem. Tel.: 06(20)397-3934

� Családokhoz közvetítünk megbízható,
lelkiismeretes babysittereket, idõsgondozó-
kat, bejárónõket. Empátia: 336-1094,
06(20)465-8458, 06(70)380-5620
� Hitelek, biztosítások, befektetések gyors,
korrekt ügyintézését vállalom, OTP-s. Díj-
mentesen tájékoztatom, házhoz megyek. Hív-
jon bizalommal: 06(30)225-1015
� Eltartási szerzõdést kötnék idõs hölggyel.
Házimunkáit igényesen elvégzem, nem lesz
magányos, gondozom, segítek. 50-es nõ va-
gyok. Tel.: 06-30-317-5097

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
� Brendon komplett babaszoba bútor (külön
is) eladó.Tel.: 06(20)207-0905; 250-7021

� San Marco u. 28-30. alatt 15 m2 zárt ga-
rázs kiadó. Tel.: 368-6702, 15 óra után.
� Viharhegyi úton azonnal kiadó 50 m2-es
helyiség, garázzsal. Tel.: 06(20)981-6705

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, csillárt, szobrot, porcelánokat, ékszere-
ket, varrógépet, írógépet, zongorát, hagyaté-
kot díjtalan kiszállással. Tel.:06(20)446-5536
� Régi fém és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Érmegyûjtõk Boltja. V. Petõfi S u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849
�Tanári diplomával rendelkezõ fiatalember ré-
gi bútorokat, tárgyakat vásárol. Padláson kallódó,
rossz állapotú is érdekel. Tel.: 06(20)924-4123
� Ószeres Fricinél azonnali készpénz! Fest-
mények, antik órák, ezüsttárgyak, vitrintár-
gyak, porcelánok, régi bizsuk, képeslap, kaca-
tok, teljes hagyaték vétele! Üzlet: Óbuda Zá-
por u. 10/b. Tel.: 240-7044, 06(20)977-2695
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Szõnyegbecsüs vásárol régi, keleti szõ-
nyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjta-
lan. Tel.: 06(30)456-3938
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron vá-
sárol festményeket, akvarelleket, grafikákat,
ezüsttárgyakat, dísztárgyakat, szobrokat, per-
zsaszõnyegeket, órákat, teljes hagyatékokat,
bútorokat mindenféle régiséget. Hét végén is.
Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339

� Mindenféle építõipari (felújítás, átalakí-
tás, tervezés, kivitelezés, víz, gáz, föld, ács,
burkoló, kõmûves) munkákat vállalunk. Dõl-
jön hátra, mi dolgozunk, profin, olcsón. Tel.:
06(20)980-5432, 06(20)333-3339

Az építõipari hirdetések a lap alján
közölt weboldalon is olvashatók. 

Építés

Régiség

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

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határ-
idõvel! Leveleket, könyveket, dip. munká-
kat, költségvetéseket, kézíratokat számító-
gépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� Budakalászon nyíló exkluzív szépség-
szalonunkba keresünk vállalkozói alapon:
fodrász, masszõz, pedikûrös, manikûrös,
kozmetikus munkatársakat. Kiváló munka-
feltételek, elegáns vendégkör, forgalmas fõ-
úton! Tel.: 06(30)250-7598; 06(30)948-7885

� Szeretne pénzt keresni? Karriert építe-
ni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koor-
dinátor vagy tanácsadó. Regisztráció in-
gyenes 15-25-35 % kedvezmény.Hölgyek
és Urak jelentkezését várom. Tel.: 243-
2593, 06(20)388-2034, 243-2593

�� Csillaghegyi barkácsboltba, nemdo-
hányzó, szakképzett eladó munkatársat
keresünk. Tel.: 368-8699/114 Fehérné

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban TB ügyintézõt, azonnali kezdés-
sel. Feltétel: középfokú társadalombiztosí-
tási ügyintézõ végzettség. Pályakezdõk je-
lentkezését is várjuk.Érdeklõdni a 06-26-
546-514-es telefonszámon, munkaidõben

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõ-
állásban árufeltöltõket, pénztárosokat, hente-
seket, áruátvevõket és targoncavezetõket,
azonnali kezdéssel.Érdeklõdni a 06-26-546-
514-es telefonszámon, munkaidõben.

� Óbudai, angyalföldi szervizünkbe
autószerelõ munkatársat keresünk, zöld-
kártya tanúsítványadói vizsgával. Y2000
Kft. Tel.: 240-5700

� SZENTENDREI ÉTTEREM panzió
keres felszolgálót, szakácsot, recepcióst és
szobaasszonyt, állandó munkára. Tel.:
06(30)536-1380

Állás

�Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatla-
nok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar
u. sarok, faépület: 439-1999; EuroCenter, ga-
lériaszint: 242-5599; www.oi.hu

�� START Ingatlan iroda külföldi és bel-
földi ügyfeleinek részére keres eladó és
kiadó ingatlanokat. Tel: 316-9408;
start@hungary.net www.startingatlan.hu

� A Családi Ingatlan Centrum keres és
kínál eladó és kiadó ingatlanokat a III. ke-
rületben és vonzáskörzetében. Vevõknek
ingyenes, eladóknak 3 % sikeres közvetí-
tés esetén. www.csic.hu Tel: 06(20)520-
3140, 06(30)210-5979, csic@t-online.hu

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-564-8326, 06-26-395-213

Ingatlan

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

Az építõiparban tevékenykedõ hirdetõinket  megtalál ja  az  Építõipari  Katalógusban is!

www-epitoiparikatalogus.hu •  www.iparos.hu
Minden ami építõipar  -  kivitelezõk -  gyártók -  kereskedõk szakl istája
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Pályázat – Hirdetés

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.:  06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu
� Magányosok, társkeresõk figyelem! Sze-
mélyiség központú társkeresés minden korosz-
tálynak. Közel 4000 társkeresõ közül választ-
hat. Rendezvények, kirándulások. Idõpont-
egyeztetés: 06(30)586-1123; 335-0897
� Színvonalas társ és szabadidõpartner köz-
vetítés. Diszkréció, siker, megbízhatóság.
Kiss Etelka Tel.: 269-4589

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

adatmentés, újratelepítés, optimalizáció, hardver-,
szoftvertanácsadás. Tel.: 06(20)377-0951 E-mail:
gwsolutions@t-online.hu Honlap: www.gws.hu

� Bérelnék klub céljára alkalmas helyiséget.
Tel.: 06(70)281-6454
� Békásmegyeren (jelenleg állateledel) üz-
let bérleti joga eladó. Tel.: 06(30)850-8477
� Szentendre Ipari Parkban új építésû, mo-
dern, közel 1000 m2 alapterületû, minden
igényt kielégítõ irodaház tulajdonostól eladó.
Tel.: 06(30)381-1604
� Békásmegyeri vállalkozók piacán beveze-
tett rövidárus pavilon árukészlettel átadó.
Tel.: 06(20)323-7522
� 44 m2 üzlethelyiség, 40+26 m2 iroda Hévízi
úton kedvezõ áron kiadó. Tel.: 06(30)265-6390
� Kolosy üzletházban 21 m2-es üzlet és 27
m2-es teljesen berendezett fodrászat kiadó.
Érdeklõdni: 06(20)942-6883

Üzlet

Számítógép

Társkeresõ Szentendrén 
a Mathias Rex panzió és étterem 

egész évben várja vendégeit. 
60 fõ részére középkori hangulatú éttermünk, 

és 12 szobában 24 személy fogadására alkalmas panziónk 

áll a vendégek rendelkezésére. 

Családi és céges rendezvények, esküvõk 

ideális helyszíne szolid árakkal.

Továbbképzésekhez 24 fõs termünk vehetõ igénybe.

Cím: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 16.

www.mathiasrexhotel.hu, tel./fax: 06-26-505-571

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizott-
sága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultságnál az egy fõre jutó havi nettó jövedelem a bérbeadást
megelõzõen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének két és félszeresét.

Pályázati úton bérbe adandó lakások:

1. Bécsi út (fsz.) 2. Juhász Gy. u. (IV. em., lift nincs)
47 m2, 2 szoba komfortos 32 m2, 1 szoba összkomfortos

Lakbér és kapcs.szolg.díja:  12.288 Ft Lakbér és kapcs.szolg.díja:8.193 Ft

3. Madzsar J. u. (VIII.em., liftes) 4. Szindbád u. (II.em., liftes)
31 m2, 1 szoba összkomfortos 32 m2, 1 szoba összkomfortos

Lakbér és kapcs.szolg.díja:  8.296 Ft Lakbér és kapcs.szolg.díja: 8.913 Ft

5. Szindbád u. (X.em., liftes) 6. Szilke u. (I.em., liftes)
32 m2, 1 szoba összkomfortos 56 m2, 1+2 szoba összkomfortos

Lakbér és kapcs.szolg.díja: 8.913 Ft Lakbér és kapcs.szolg.díja: 14.313 Ft

A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fõ-
városi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módo-
sulhatnak.
A pályázat benyújtásának feltételei a III. kerületi polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.) továbbá a CELER Kft. köz-
pontjában (Bp., III. Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ je-
lentkezéshez nyomtatványok az ügyfélszolgálati irodában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 22-én 12 óra.

Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.
A pályázat eredményét 2008. március 20-án függesztik ki a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. központjában.

CELER

Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
beköltözhetõ lakások szociális alapú bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizott-
sága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultságnál az egy fõre jutó havi nettó jövedelem a bérbeadást
megelõzõen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének két és félszeresét.

Pályázati úton bérbe adandó lakások:
1. Lajos u. (fsz) 2. Juhász Gy. u. (I. em. liftes)
32 m2, 1 szoba komfortos 50 m2, 1+2 szoba összkomfortos
Lakbér és kapcs.szolg.díja:  8.135 Ft Lakbér és kapcs.szolg.díja: 12.963 Ft
Helyreállítás költsége: 853.000 Ft Helyreállítás költsége: 962.000 Ft

3. Madzsar J. .u. (IV.em., liftes) 4. Margitliget u. (VI.em., liftes)
31 m2, 1 szoba összkomfortos 32 m2, 1 szoba összkomfortos
Lakbér és kapcs.szolg.díja:  8.296 Ft Lakbér és kapcs.szolg.díja: 8.913 Ft
Helyreállítás költsége: 563.000 Ft Helyreállítás költsége: 674.000 Ft

5. Margitliget u. (VIII.em., liftes)
32 m2, 1 szoba összkomfortos

Lakbér és kapcs.szolg.díja: 8.913 Ft
Helyreállítás költsége: 548.000 Ft

A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fõvárosi
Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.
A pályázat benyújtásának feltételei a III. kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.) továbbá a CELER Kft. központjá-
ban (Bp., III. Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ jelentke-
zéshez nyomtatványok az ügyfélszolgálati irodában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 22-én 12 óra.
Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.
A pályázat eredményét 2008. március 20-án függesztik ki a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. központjában.

CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Ágoston Mûvészeti
Óvodája (1032 Budapest, Ágoston utca 2/a) állás hirdet: 1 fõ 8 órás
kertész-karbantartó munkakör betöltésére, határozatlan idõre.
Szükséges okmányok: önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai vég-
zettséget igazoló bizonyítvány (min. 8 általános + szakmunkás bizo-
nyítvány). Elõnyt jelent a munkakör betöltéséhez szükséges egyéb
szakmai képzettség. Egészségügyi könyv. (Érdeklõdni lehet
Szalontai Edit óvodavezetõnél a 388-7776-os telefonszámon.) A pá-
lyázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 15 nap.

Feltételek: lakatos; villanyszerelõ szakmai; famegmunkálási, bar-
kácsoló jártasság; kertészeti munkák vállalása. (Részletes tájé-
koztatás a Búza Lakásszövetkezet gondnokságán, 1033 Búza ut-
ca 16. Tel.: 367-1326.) 

Állás óvodában

Álláspályázat fõállású mûszaki gondnoki feladatra
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Itt a farsang!
Három, a farsanggal kapcsolatos dolgot talál a rejt-
vényben. Beküldendõ a vízszintes 6., valamint a függõ-
leges 1. és 22. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Nagy zenei díj. 6. Nagyon kedvelt far-
sangi étek (zárt betûk: R. I. S.). 12. Óceániai fõváros. 13.
Duplázva dobfajtát jelent. 14. Nagy eszû. 15. Mezei rág-
csáló. 16. Á. E. 17. Orosz repülõgép betûjele. 15. Idegen
só. 20. Eme betûi keverve. 21. Egyik pilisi helység. 22a.
Keleti autómárka. 24. K. Á. A. 25. Nitrogén, hidrogén és
ozmium vegyjele. 27. Egyik eposz jellegû mû. 29. Holland
autók jele. 30. Futok. 32. Álomba ringatta. 34. C. H. U. R..
35. Lengyel bíboros. 36. Tellúr és ezüst. 37. Somogyi fele-
sége. 39. Periódus periódusa! 40. Régi hosszmérték. 41.
Díszesség. 42. Tisztítja, régiesen. 43. Mobil üzenet. 45. Fi-
atal vulkáni kõzet. 47. Pofon része! 49. Pázsit kétharmada!
51. Idegen helyeslés. 52. Némán zár! 53. Idézé. 54. Egyik
leszármazott. 56. Becézett Teodor. 58. Ábel testvére, név-
elõvel. 59. Néma kosok!
FÜGGÕLEGES: 1. Befõttek és aszalt gyümölcsök fel-
használásával készült fõétel (zárt betûk: Ö. L. Y. A.). 2.
Régebbi könyvsorozat neve (regénytár). 3. Ezüst. 4. M. E.
E. 5. Mangán vegyjele. 6. Növényfajta. 7. Csomózott csip-
ke. 8. Sós Antal szignója. 9. Ezüst és kén. 10. Fejtartó. 11.
Egyfajta népi táncok. 13. Idegen tea. 16. Mélyítsd a földet! 18.
Angol terv fordítva. 21. Mók párja. 22. Magyar turisták kedvelt
farsangi célpontja. 23. Tat betûi keverve. 26. Halfogók használ-
ják. 28. … Joyce, amerikai, XX. századi író. 31. K-val az elején
egyfajta rágalom. 32. Kezdi, régiesen. 33. Gyógymódok. 35. Nyo-
mozati alátámasztásra szorul. 38. G. L. A. 39. Tartalék. 42. Orosz
ûrállomás volt. 44. Rákap. 46. Ízesits sóval, fordítva. 48. Óvodá-
ba jár. 50. Megkevert kas! 53. Hidrogén és kálium vegyjele. 555.
Osztrák, norvég autók jele. 57. Erbium. 58. AAAA.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levele-
zõlapon február 11-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A január 15-én megjelent, „Tél” címû rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Azt a tüzet, ó jaj meg kéne rakni, hogy felengednének az em-
berek”.
Könyvjutalmat kapnak: özv. Tóth Béláné 1035 Budapest, Szent-
endrei út 36.; Vajda Lászlóné 1039 Budapest, Hímzõ utca 10.
III/18.; Sánta János 1033 Budapest, Polgár utca 3. II/12.

A z ajtón belépve
igazolva látjuk:

igazi kuckóba tértünk,
ahol egy kedves ember,
a láthatóan nagy empá-
tiával megáldott üzlet-
tulajdonos fogad ben-
nünket. Bakonyi László
családja teljes egzisz-
tenciáját fektette a kis
gyógynövényüzletbe,
és mindezt azért fontos
megjegyezni, mert

részben emiatt - szó
szerint - lesi a leendõ
vásárlók igényeit. A
polcokon áttekinthetõ
rendben sorakoznak a
gyógytermékek, gyógy-
teák, diétás készítmé-
nyek, táplálék-kiegészí-
tõk és szellemi táp-
lálálék utánpótlásként
napilapok, hetilapok,
magazinok is. Ezek
mellett többek között

kaphatók a rendkívüli
gyógyhatása miatt egy-
re népszerûbb pecsétvi-
aszgomba-termékek,
valamint a helyszínen
elõállított, jótékony ha-
tásáról már sokak által
ismert PI-víz és optima-
lizált PI-víz, azaz oxi-
génnel, koralkalcium-
mal, negatív ionokkal
dúsított természetes
tisztaságú, kiváló minõ-
ségû ivóvíz. Az üzlet
vezetõje azonban ígére-
te szerint bármilyen
gyógyterméket besze-
rez, amire a vevõk
igényt tartanak. 

A boltban hétfõ dél-
utánonként biorezonan-
cia-vizsgálatot végez-
nek elõzetes bejelentke-
zés alapján, igen kedve-
zõ áron. Ennek röviden
az a lényege, hogy az
emberi szervezetben lé-
võ sejtek rezgéseinek
mérésével ki tudják mu-
tatni a már alakulóban
lévõ, de testi tüneteket

még nem produkáló be-
tegségeket is. A vizsgá-
lat végén - ha szükséges
- a szakember gyógyha-
tású készítményeket
ajánl a pácienseknek.

(A Fagyöngy Egész-
ségkuckó címe: Kiskoro-
na utca 14., az Óbudai
Társaskörrel szemben.
Telefonszám: 06-30-
362-7336. Nyitva tar-
tás: hétfõn 12-tõl 19,
kedden és csütörtökön
10-tõl 17, szerdán és
pénteken 10-tõl 18,
szombaton 10-tõl 13
óráig.)

Sz. Cs. 

Fûben-fában orvosság a Fagyöngy Egészségkuckóban

Legyen szebb, fittebb, egészségesebb! - ezekkel a
szavakkal invitál a Fagyöngy Egészségkuckó „cégtáb-
lája” az óbudai Kiskorona utcában. Kíváncsiságunk ál-
tal vezérelve körbenéztünk: milyen termékeket talá-
lunk a polcokon, melyek segítségével javíthatunk köz-
érzetünkön, egészségi állapotunkon. És nem utolsó-
sorban megtudtuk: mire is jó az a bizonyos biorezo-
nancia-készülék?

Az Óbudai Mûvelõdési Központban (ÓMK) „Bibliai
életutak” címmel februárban folytatódik a közked-
velt sorozat. Az érdeklõdõket keddenként várják az
ÓMK-ba. „Újszövetség” címmel hallhatnak elõ-
adást, tehetnek fel kérdéseket február 12-én, 19-én
és 26-án. Nagy bibliai személyek életével ismerked-
hetnek Kecskeméti János, Kulcsár Attila és Filep
György elõadásain. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõ-
jegy: 70 forint. Cím: a San Marco utca 81.)

Nemzetek öltözékét vise-
lõ, zenélõ bohócok, az
adott ország jellegzetes-
ségének kiemelésével
lépnek színpadra február
3-án 10 órától az Óbudai
Mûvelõdési Központban.
Egy órás koncertprogram,
varázslással, a Bolond
Gombák kórusával és sok
minden mással. Fõbohóc:
Tihanyi Zsike, a Budapest
Ragtime Band énekesnõ-
je. (Az elõadás után ferge-
teges farsangi forgatag és
jelmezverseny. A jegyek
ára: 1000 forint. Cím: San
Marco utca 81.)

Bibliai életutak

Európai 
bohócválogatott
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Önkormányzati képviselõk fogadóórái

Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont: 17-18 óra

Dr. Badacsonyi Szabolcs listás egészségügy Tímár u. 2. minden hónap 1. szerda

Páll Attila listás tulajdonosi kérdések, építés Tímár u. 2. minden hónap 2. csütörtök

Hoffman Iván listás oktatás Tímár u. 2. minden hónap 3. csütörtök

Kozma János önkormányzati képviselõ
(Óbudáért-Békásmegyerért-Egye-
sület) fogadóórát tart a Fõ tér 2. szám
alatti képviselõi irodában. Elõzetes idõ-
pont-egyeztetéssel. Telefonon: 06-30-
326-9606, vagy e-mailen:obe@levele.hu.
Utóbbin lehet hiteles névtelen bejelenté-
seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

1 Fejes István minden páros hét keddjén 17 és 19 óra között a Tímár utcai Általános Iskolában

2 Laczkó Szilvia minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)

3 Désiné Németh Éva minden hónap utolsó keddjén 17 és 18 óra között a Szõlõ utca 5 -11. szám alatti  általános iskolában

7 Csikósné Mányi Júlia minden hónap elsõ csütörtökén 17 és 18 óra között  a  Fidesz irodában (Szentendrei út 85. I. emelet)

9 Menczer Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18.30 óráig az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

10 ifj.Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 18 óráig a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.)

11 Debreczeny István minden hónap második csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.)

12. Pauli Antal minden hónap elsõ csütörtökén 14 órától a képviselõi irodában (Fõ tér 2.), a 240-3152-es telefonszámon történõ egyeztetés alapján

14 Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig a Keve utca 41. szám alatti általános iskolában

15 Tolnai Zoltán minden hónap utolsó csütörtökén 15-tól 18 óráig a TIC áruház II.emeletén (Mátyás király út 24.)

16 Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

18 Kemény Krisztina minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

20 Laukonidesz Lilla minden hónap elsõ csütörtökén 18-tól 19 óráig a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában (Medgyessy F. u.2-4.)

listás Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között  a  Meggyfa utca 29. szám alatt (ingatlaniroda)

listás Dr. Horváth Csaba minden hónap második szerdáján 16-tól 18 óráig Fidesz Irodában (Szentendrei út 85.I.emelet)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

MSZDP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

alpolgármester Szabó Magdolna minden hónap elsõ hétfõ 15-18 óra   Polgármesteri Hivatal Fõ tér 3. II. emelet 36.
bejelentkezés alapján, tel.: 437-8583

listás Dr. Petõ György minden hónap elsõ kedd 17-18 óra bizottsági iroda Fõ tér 2. bizottsági iroda
5 Merkl Gábor minden hónap elsõ kedd 18-19 óra Óbudai Mûvelõdési Központ San Marco utca 81.
6 Márkus András minden hónap utolsó Kerék Általános Iskola  Kerék utca 20.

csütörtök 16-18 óra és Gimnázium
13 Mészáros György minden hónap második szerda 16-17 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
19 Szabó Magdolna minden hónap utolsó Medgyessy Ferenc Medgyessy F. utca 2-4.

csütörtök 17-18 óra Általános Iskola
listás Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Kurtán Pál minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Mihalik Zoltán minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
frakcióvezetõ
listás Pataki Márton minden hónap elsõ kedd 17-18 óra bizottsági iroda Fõ tér 2.  bizottsági iroda

MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

4 Bihary Gábor minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Óbudai Mûvelõdési Központ San Marco utca 81.

frakcióvezetõ

8 Rácz Béla minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Dr. Szent-Györgyi Albert Szérûskert utca 40.

Általános Iskola

17 Pauza Balázs minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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T isztelt sportbarátok
és természetjárók!

A Rokon Baráti Kör
idén is indítja egyna-
pos, buszos sítúráit
Ausztriába. 

Idõpontok, 
tervezett úti célok 

Február 10.: St.
Corona * február 24.:
Semmering/Stuhleck.
Indulás reggel 6 órakor
az I. kerületi Batthyány

térrõl, visszaérkezés kb.
22 órakor.

Részvételi díj: 4800
Ft/fõ, családoknak 10 %
kedvezmény.

Bõvebb felvilágosítás:
Rokon Sportszerbolt,
1039 Bp., Mátyás király
út 6.

Tel.: 250-3038,
www.rokonsport.hu 

Szeretettel várunk
mindenkit!

Egynapos sítúrák a Rokonnal!

A Gyepes Lajos által vezetett Ró-
mai Sportegyesület kiemelkedõ-
en jó évet zárt tavaly. A tehetsé-
ges fiatal úszók teljesítményének
év végi mérlege: 7 arany, 2 ezüst
és 1 bronzérem. 

M últ évi sikereiket fan-
tasztikus bankettel ünne-

pelték az egyesületi tagok a

szentendrei Szamos cukrászdá-
ban tavaly decemberben. Az if-
jú sportolók itt megmutathatták
zenei tehetségüket.

Irány München,
majd Bécs

Idén ismét nagy feladatok
várnak rájuk, egy nagy nem-
zetközi és egy világverseny
formájában. Az RSE csapata
negyedik éve vesz részt a Mün-

cheni Olimpia Uszodában az
Aréna Trophy versenyen, ahol
számos ország képviselteti ma-
gát március 8-án és 9-én. 

A másik kiemelkedõ meg-
mérettetés július 4-tõl 6-ig tart,
a bécsi World Sports Festival,
melyre az egyesület külön
meghívást kapott. Az esemé-
nyen 17 ország 3 ezer sportoló-

ja vesz részt. Az RSE úszóinak
azért különösen fontos ez a ní-
vós erõpróba, mert összemér-
hetik képességeiket az igen
erõs amerikai mezõnnyel. Je-
lentõs szempont az is, hogy a
„vizes fesztivált” éppen a pe-
kingi olimpia évében tartják,
ami egyben a legnagyobb kihí-
vásokra való ráhangolódást je-
lentheti a fiataloknak. 

(sz. cs.)

Kiváló évet zárt a Római Sportegyesület

Nívós erõpróbák elõtt

5-12 éves futballozni szeretõ fiúk és lányok jelentkezését várja a
Csillaghegyi Mozgás Futball Egyesület. Vezetõedzõ: Páling Zsolt.
Helyszín: Külker sporttelep, Márton utca 25., futballsátor. (Érdek-
lõdni Kelen Balázsnál lehet a 06-70-314-0021-es telefonszámon.)

Focisuli lányoknak is

SPORTBEMUTATÓ A ZIPERNOWSKYBAN. A szeptembertõl induló sportiskolai
képzésre irányították a figyelmet a január 24-ei sportbemutatóval.
Kosárlabda, foci, aerobik, dance és játékos foglalkozás szerepelt a sportdé-
lután programjában, melyen vidáman mozogtak a nagycsoportos óvodások is

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Vitafórum
A KDNP III. kerületi
Szervezete folytatja vi-
tafórumát a népszava-
zás kérdéseirõl.
• Dr. Surján László, a
KDNP alelnöke, az Eu-
rópai Parlament képvi-
selõje lesz a vendég
február 5-én 18 órától a
Selyemgombolyítóban.
• Elõzetes: Tarlós Ist-
vánt, a fõvárosi Fidesz-
KDNP frakciószövetség
elnökét, a Szociális
népszavazás 2008
kampányvezetõjét hív-
ták meg vendégnek
március 4-én 18 órára
szintén a Selyemgom-
bolyítóba. (Cím: Miklós
tér 1.)

Lakossági fórum 
A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom-Párt
február 13-án 18 órai
kezdettel lakossági fó-
rumot tart a Rozmaring
vendéglõben. Vendég:
Vona Gábor, a Jobbik
elnöke. (A vendéglõ a
HÉV Tímár utcai megál-
lójánál, a Duna-parton
található.)

Filmklub
A Fidesz filmklub kö-
vetkezõ mûsora, Mic-
hael Moore: Sicko címû
dokumentumfilmje az
amerikai egészségbiz-
tosítási rendszerrõl. A
vetítés idõpontja: febru-
ár 20-án 18.30 órától.
Helyszín: Csillaghegyi
Közösségi Ház (Má-
tyás király út 13-15.). A
vetítés ingyenes, mely-
re jelentkezni Kemény
Krisztinánál lehet a 06-
20-330-6865-os tele-
fonszámon, illetve a
k e m e n y k r i s z t a @
t-online.hu e-mail címen.

„Sport, politika, hit” címmel tartott elõadást Balczó András,
a Nemzet Sportolója az Óbudai Széchenyi Kör január 16-ai ren-
dezvényén, a Szalézi Rendház Bécsi úti Savio-házában

A z Óbudai Szalézi Szerzetesrend idén emléke-
zik a rendalapító, Bosco Szent János halálának

120. évfordulójára.
A rendalapító atya, Giovanni Bosco torinói lel-

kész elhagyott, szegény, fiatal fiúk nevelésére alapí-
totta a katolikus egyház második legnagyobb férfi
szerzetes rendjévé vált Szalézi Társaságot.

A szalézi család január 26-án az Óbu-
dai Mûvelõdési Központban (San
Marco utca 81.) emlékezik Don Bosco-
ra. Az ünnepi szentmisét 10.30 órakor
dr. Veres András megyéspüspök celeb-
rálja és mond ünnepi beszédet. 

A szentmisén részt vesz Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak polgármestere. 

A szentmisét ünnepi mûsor követi,
melyet a szalézi család fiataljai adnak
elõ. A rendalapító égi születésnapjának
megemlékezése agapéval („szeretet-
vendégség”-gel) zárul.

Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásmegyer-Csil-
laghegy) országgyûlési képviselõje minden hónap elsõ szerdáján
17-tõl 19 óráig várja fogadóórájára a lakosokat a Békásmegyeri
Közösségi Házba (Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor az óbudaiak országgyûlési képviselõje az or-
szággyûlés ülésezésének idõszakában minden héten csütörtö-
kön 17-tõl 19 óráig fogadóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista
Párt III. kerületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

� A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezete megbí-
zásából a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd
minden hónap elsõ szerdáján 16-tól 18 óráig (legközelebb
február 6-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. (Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 85. I. emelet.) 
� Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id.Vég Tibor és
dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok
mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom
február 7-én, majd február 21-én 18.30 órától lesz. Helyszín az
SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköz-
nap 16-tól 19 óráig a 240-4807-es telefonszámon.)
� A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb
február 21-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés
nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének
irodájában, a 453-2900-ás telefonszámon.) 
� Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület
Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18
óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 órá-
ig a 353-0624-es számon.) 
� Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-
tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-
nap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes jogi tanácsadások

A szalézi rend alapítójára emlékeznek

Szacsvay László, Hámori Ildikó, Fésûs
Nelly és Ozsgyáni Mihály énekli
Aznavour, Barrierre, Buday Dénes,
Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs,
Legrand, Seress Rezsõ, Horváth Jenõ
és mások szerzeményeit február 15-én
19 órai kezdettel az Óbudai Társaskör-
ben (Kiskorona utca 7.).Szilassy Nelly kí-
sér zongorán, Riha Emil dobol.

Sanzonok, dalok a szerelemrõl 

Fennállásának 25. évfor-
dulóját idén ünneplõ Óbu-
da Baráti Kör január 21-én
vezetõségválasztó közgyû-
lést tartott az Óbudai Tár-
saskörben. 

A jelenleg 114 tagból
álló egyesület meg-

jelent tagjai dr. Pintér
Endre elnök közel egy
órás beszámolóját hallhat-
ták az elmúlt 25 évrõl.
Szólt a nehézségekrõl, de
az eredményekrõl és a si-
kerekrõl is. A hozzászólá-

sokat követõen nyílt jelö-
lés és szavazás történt. A
tagság egyhangúlag vá-
lasztott új vezetõséget, dr.
Bókai Bátor, Dira Ferenc
(alelnök), Érsek Ivánné
(pénztárnok), Kiss Antal,
Népessy Noémi (elnök),
Ujváry György és Wang-
ler Gyula személyében.
Egyhangúlag tiszteletbeli
elnöknek választották dr.
Pintér Endrét. Köszönetet
mondtak dr. Berkes Illés
eddigi tiszteletbeli elnök
munkájáért is.

SZAKKÉPZÉS ROMÁKNAK. Az Arany Patkó
Egyesület szervezésében szakképzésen vehetnek
részt az óbudai romák, így nõhetnek munkaerõpiaci
esélyeik. Jelentkezési határidõ: 2008. február 15.
Feltétel: 8. osztály + munkaügyi regisztráció. Szak-
mák: bútorasztalos; szakács; épületasztalos; szellõ-
zõ-klíma szerelõ; kereskedõ-boltvezetõ; kõmûves;
burkoló. (Kapcsolat Farkas Vilmos munkaerõpiaci
mentor. Tel.: 06-20-341-5141.)

Óbuda Baráti Kör

Új vezetõséget választottak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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KKoonnyyhhaabbúúttoorrookk,, bbeeééppíítteetttt sszzeekkrréénnyyeekk,, ppoollccrreennddsszzeerreekk,, 
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aa SSTTAARRTT AASSZZTTAALLOOSSIIPPAARRII KKFFTT-ttőőll..

Gyors határidõ, pontos munka!

Cím: Bp., III. Raktár u. 21. 10-18 óráig Tel.: 368-2046.

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

TELJES FELELÕSSÉGGEL 
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333

LILA OPTIKA
SZEMÜVEG AZONNAL

AKÁR FÉLÁRON 
III. Vörösvári út 23. 

Tel.: 388-1013 
Békásmegyer Csobánka tér 2. 

(a rendelõvel szemben.

GARDÉNIA 
FÜGGÖNYSZAKÜZLET 

FÜGGÖNY, SÖTÉTÍTÕ,

LAPFÜGGÖNY, ROLÓ 

HELYSZÍNI 

FELMÉRÉS, SZERELÉS, 

VARRÁS RÖVID HATÁRIDÕVEL

1036 Bp. PACSIRTAMEZÕ U. 3.

(AMFI HÁZ)

TEL.: 240-4729, 

06-20-340-8315

Hitel    -     Biztosítás
Iroda

18 szerzõdött       6 szerzõdött 

bank                biztosító

közül választhat

Mi mindenre megtaláljuk
önnek a legmegfelelõbbett!

Cím: 1039 Batthyány u. 66.

(11-es fõút, Shell kút mellett)

Tel.: 06 20 9 860 525

06 30 9 812 400

06 70 7 748 497

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..

ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE
III. Lajos utca 142.

Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

50%-os kedvezmények 
március 4-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

– ÉJSZAKAI FOGFEHÉRÍTÉS 34.900 -Ft

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H
Medicina, MKB, OTP, Uniqa, Patika, Erste-Harmonia, Dimenzió,
Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészsé-
gért, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, panoráma
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.

Az ONKO-Cell Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni mindazok
támogatását, akik a 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 száza-
lékát, összesen 47 ezer 825 forintot az alapítványnak ajánlották
fel. Az összeget az alapító okiratnak megfelelõen, mûködési költ-
ségre és juttatásra használták fel. (Cím: Vörösvári út 88-96.
Adószám: 18104783-1-41.)

1 % 1 % 1 %
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Az „Óbuda Közbiztonságá-
ért” Közalapítvány a helyi
önkormányzat - polgárai
biztonságigénye iránt ér-
zett elkötelezettsége révén
- elhatározásából alakult
1994-ben. Fõként az alapí-
tó anyagi támogatásából
valamint szerény támogatói
felajánlásokból mûködik. 

A z alapítvány célja,
hogy a rendszerválto-

zást követõ megváltozott
körülmények okozta köz-
biztonság-érzet romlását, a
szûkülõ lehetõségû állami
szerepvállalást kiegészítve,
a maga eszközeivel támo-
gassa a közbiztonság hely-
zetének javítását. Ennek

keretében a kerületi rend-
védelmi szervek, és hason-
ló célfeladattal mûködõ
szervezetek, valamint tár-
sadalmi szervezõdések
mûködése hatékonyságá-
nak segítését, és önálló - a
helyi sajátosságok és igé-
nyek alapján megfogalma-
zódó - programokat kíván
megvalósítani. Évek során
alapítványunk - a körülmé-
nyek függvényében - en-
nek a célkitûzésnek haté-
konyan tett eleget.

Az elmúlt esztendõben a
közalapítvány pénzeszköz-
keretébõl finanszíroztuk a
közlekedési morál javítása
érdekében telepített, két
pszichikai sebességcsökken-

tõ berendezést, a kerületi ál-
talános iskolák tanulóinak
láthatósági mellénnyel való
ellátását, a rendészeti mun-
kát segítõ technikai eszkö-
zök beszerzését. A küszöbön
álló és folyamatosan fejleszt-
hetõ térfigyelõ-rendszert
szakmailag támogattuk. 

Az Óbudai Közbiztonsá-
gi Napon adtuk át a kerü-
letben tevékenykedõ rend-
védelmi szervek munkájá-
nak elismeréséül alapított
Óbuda Közbiztonságáért
Díjakat. A kerületi rendõr-
kapitányság és tûzoltó pa-
rancsnokság állományából
a felterjesztettek kiemelke-
dõ, eredményes munkájuk
elismeréseként a közalapít-

vány keretébõl pénzjutal-
mat vehettek át. A kerületi
rendõrkapitányság számá-
ra üdülési hozzájárulást
nyújthattunk. 

A közalapítvány kurató-
riumának szembesülnie
kellett azonban azzal a
ténnyel, hogy anyagi lehe-
tõségei gyors eredmények
elérését nem teszik lehetõ-
vé. A 2007-ben újonnan vá-
lasztott testület e felisme-
réstõl sarkallva, törekszik a

támogatói kör szélesítésére.
Ezzel egy idõben vált érzé-
kelhetõvé az is, hogy tuda-
tosítanunk kell kerületünk
polgáraiban: közösségi fel-
adataink ellátásához támo-
gatói segítségükre van
szükség erkölcsi és anyagi
értelemben egyaránt.

Biztosak vagyunk ab-
ban, hogy ezzel az együttes
áldozatvállalással megva-
lósíthatóvá válik az élhe-
tõbb és biztonságosabb la-
kókörnyezet.

„Óbuda 
Közbiztonságáért”

Közalapítvány

„Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány a polgárok szolgálatában

Összefogással az élhetõbb városrészért

Az „Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány címe:
1033 Budapest, Fõ tér 3. Adószám: 18063112-1-
41. Óbuda-Békásmegyer polgárainak biztonsága
szolgálatában. Kérjük, támogassa céljaink elérését
Ön is adója 1 százalékával!

1% 1% 1%

Lakossági bejelentésre in-
tézkedett az önkormány-
zat a múlt hónap közepén
a Királyok útján. A pa-
naszlevélben az áll, hogy
közel háromnegyed éve
szemetes a 176-os szám-
nál található buszmegálló.

K lug Lajos, a mûsza-
ki osztály vezetõje

lapunknak elmondta,
utánajártak a polgármes-
ternek címzett levélben
foglaltaknak. A helyszí-
nen szeméttel volt teli a
megálló környéke. Mint
hangsúlyozta, már csak
múlt idõben beszélhe-

tünk a szemetes környe-
zetrõl, mert a polgár-
mesteri hivatal tette a
dolgát: a bejelentés nyo-

mán összeszedette a hul-
ladékot. Tette ezt annak
ellenére, hogy a BKV
feladata a megállóhe-
lyek tisztán tartása. És
természetesen az utaso-
ké, akiktõl elvárható,
hogy a kihelyezett táro-
lóedénybe dobják a sze-
metet. Mert mindenhol
volt belõle bõven, csak a
szemetes maradt üre-
sen... K. M.

Takaríttatott az önkormányzat • Ne szemeteljünk!

Tiszta a buszmegálló a Királyok útja 176-nál A United együttes jellegze-
tes orgánumú és fantaszti-
kus elõadó képességgel
rendelkezõ szólistája, Pély
Barna lesz a Stúdió 11
könnyûzenei sorozatának
vendége február 2-án az
Óbudai Társaskörben. 

A fiatalok körében nép-
szerû énekes és a

Stúdió 11 közös koncertje
igazi zenei csemegének
ígérkezik, hiszen a swing-
tõl a funky-ig mindent ját-
szanak majd, ami a szí-
vükhöz legközelebb áll.
Igazi „örömzenélés” lesz,
melyet a közönség egy
csésze tea mellett hallhat
február 2-án 16 órától.
(Belépõjegy: 2000 forint.)

A III. kerületi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat
„Lengyel magyar két jó
barát” címmel, „Jelene-
tek az 1848-1849-es ma-
gyar szabadságharcból”
témakörben rajzpályázatot
hirdet két korosztályban a
III. kerületi általános is-
kolák alsó és felsõ tagoza-
tos tanulóinak. 

A pályamûvek tech-
nikai és formátum

megkötés nélkül készít-

hetõk el. Mindkét kor-
osztályban az elsõ há-
rom helyezett értékes
könyvutalványban ré-
szesül, és meghívást kap
az önkormányzat által
szervezett autóbusz ki-
rándulásra. A nyertesek
megtekinthetnek egy ka-
tonai hagyományõrzõ
csatabemutatót. 

A pályamûveket hát-
oldalán név, osztály,
életkor és elérhetõség
feltüntetésével kérik
2008. március 14-ig el-
juttatni az 1033 Buda-
pest, Fõ tér 2. szám alat-
ti képviselõ-testületi iro-
dába.

Rajzpályázat az 1848-1849-es
szabadságharc jeleneteirõl

Százegy épülettel bõvült a közel tizenkétezres ma-
gyar mûemléki állomány. Óbudán a Schmidt-kastély
történeti kertje kapott mûemléki védettséget.

Mûemléki védettség a kastélykertnek

A Stúdió 11 vendége: Pély Barna

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_03.qxd  1/30/2008  3:57 PM  Page 24


