
XIV. évfolyam 5. szám   2008. március 3. 

A legfontosabb elõterjesztés ismét a költ-
ségvetési rendelet-tervezet volt a képvise-
lõ-testület február 27-ei rendes ülésén.

Az Óbudaiak Egészségéért Közösen prog-
ramban vizitdíjmentes szûrõ- és prevenciós-
napokat indítanak a szakrendelõkben.

Óvodapedagógiai napokat rendez márci-
us 11-tõl 19-ig a PSZI. Téma ezúttal az
óvodai környezeti nevelés lesz.2 12

Ismét napirenden a költségvetés Kisgyerekek környezeti nevelése

6
Szûrõ szerdák, prevenciós péntekek

Bús Balázs polgármester cinikusnak és elfogadhatatlannak tartja a Fõvárosi Önkormányzat azon indokát, miszerint a január 1-jén megvalósult
észak-budai kórházintegráció miatt nem lehet átadni a Margit kórházat a III. kerületnek.                                                              CIKK A 3. OLDALON

Nem adja át a fõváros a Margit kórházat

Ügydöntõ népszavazás március 9-én.  Közszolgálati tájékoztató a 9. oldalon

Ó buda egyike azon
kerületeknek a IV.

és a XVII. mellett, me-
lyet legnagyobb mér-
tékben érint a fõváros
közlekedési-hálózatá-
nak átszervezése - töb-
bek között ez derül ki a

BKV-paraméterkönyv
tervezetébõl. 

BÕVEBBEN ÉS ÖNKORMÁNYZATI

ÁLLÁSPONT A 4. OLDALON

BKV-paraméterkönyv tervezet

Megszûnõ buszjáratok, rövidített útvonal?A z óbudai polgárok
körében egyre is-

mertebb, hogy tavaly
szeptembertõl a Vö-
rösvári úti szakrendelõ-
ben egynapos sebészeti
ellátásra van lehetõség.
Hat hónap alatt 250 si-
keres mûtétet végeztek
az orvosok. A betegek

nagy száma miatt növe-
lik a mûtéti napok szá-
mát: a jövõben a hét
négy napján operálnak. 

RÉSZLETEK A 7. OLDALON

Iskolaátszervezésekkel kapcsolatos döntések sorát
hozta az önkormányzat a közelmúltban. A szülõk
tisztánlátása okán közöljük a határozatokat.

FOLYTATÁS A 13. OLDALON

Átszervezések a diákok érdekében

Bõvül az egynapos sebészet 

Lapunk következõ száma
március 17-én, hétfõn je-
lenik meg! Újságunk olvas-
ható a www.obuda.hu
honlapon.
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Önkormányzat

Lapzártakor érkezett: Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete február 27-én tartotta
soron következõ rendes ülé-
sét. A tanácskozás lapunk
nyomdába adásának napjá-
ra esett, ezért alábbiakban
csak a meghívóban szereplõ
napirendi pontokat áll mó-
dunkban közreadni.

A2008. évi költségvetési
koncepció II. forduló;

Óbuda-Békásmegyer Egész-
ségügyi Szolgáltató Kht.
2008. évi mûködési és esz-
köztámogatási igénye, vala-
mint a kht. idei ingatlan-fel-
újítási terve; a 2007. évi költ-
ségvetés december 31-ei ha-
tárnappal történõ módosítása. 

Elõzetes kötelezettségvál-
lalás a 2008., 2009., 2010.
évekre a Balatonszabadi-sós-
tói Gyermektábor és Üdülõ-
ben a közétkeztetés biztosítá-
sára indítandó közbeszerzési

eljáráshoz. * A polgármesteri
hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselõk és ügykeze-
lõk illetménykiegészítésérõl
szóló rendelet módosítása. *
A személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális
szolgáltatásokról, azok
igénybevételérõl, valamint a
fizetendõ térítési díjakról
szóló rendelet módosítása. *
A rendszeres és rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás-
ban való részesítés feltételei-
rõl, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátásról, azok
igénybevételérõl és a fizeten-
dõ térítési díjról szóló rende-
let módosítása. * Rendelet-
tervezet sportkitüntetések
alapításáról és adományozá-
sának rendjérõl (II. forduló). 

A Mozaik utca-Óbudai
rakpart- HÉV-vonal által ha-
tárolt terület Kerületi Szabá-
lyozási Terve. * Aranyhegy-
Ürömhegy-Péterhegy Kerü-

leti Szabályozási Tervének
korrigálása. * A volt Budai
Nagy Antal laktanyára vonat-
kozó Fõvárosi Szabályozási
Keretterv (vissza) módosítá-
sa. * Kötvénykibocsátások-
kal kapcsolatban beérkezett
ajánlatok elbírálása. 

Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi
Központ szervezeti és mûkö-
dési szabályzatának (szmsz),
az Óbudai Gondozási Köz-
pont, az Óbudai Egyesített
Bölcsõdék, valamint az Óbu-
dai Szociális Foglalkoztató
Központ szakmai programjá-
nak valamint szmsz-ének
módosítása. * Az Anziano
Alapítvány ellátási szerzõdés
megkötésére irányuló kérel-
me. * A Vargabetû Klub-
Mûhely Egyesület által
együttmûködési megállapo-
dás keretében vállalt munka-
erõ-piaci szolgáltatásokért
nyújtott önkormányzati tá-
mogatás mértéke. 

Általános iskolák körzet-
módosítása. * Közoktatási
megállapodások felülvizsgá-
lata. * Az önkormányzat há-
roméves informatikai straté-
giája és akcióterve. * Az Eu-
rópa Kht. által kiadott „Óbu-
dai Monitor” címû kiadvány-
nak korábban biztosított
„Óbuda” elnevezés használa-
tának megvonása. * Az ön-
kormányzat 2007. évi va-
gyonhasznosítási beszámoló-
ja, 2008. évi ingatlanhaszno-
sítási listája és helyiséghasz-
nosítási irányelvei. * A
Kiscelli utca 94. számú lakó-
épületben lévõ önkormány-
zati ingatlanok elidegenítése.
* ABudai Gyermekkórház és
Rendelõintézet Kht. beszá-
molója a 2005. június 10-én
megkötött együttmûködési
megállapodás szerint kapott
támogatási összeg felhaszná-
lásáról. * Az önkormányzat
és a Diamond Sport Egyesü-
let között kötendõ együttmû-
ködési megállapodás. * A
Celer Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. 2008. évi üz-
leti terve. (Tudósítás követke-
zõ számunkban.) 

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 (március 3-án)
15-tõl 18 óráig tartja fo-
gadóóráját a polgár-
mesteri hivatal II. eme-
letén, a 37-es szobá-
ban. (Elõzetes bejelent-
kezés a 437-8583-as
telefonszámon.) 
• 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

Képviselõ-testületi ülés

Ismét napirenden a költségvetés

Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere üd-
vözli Fodor Gábor környe-
zetvédelmi miniszter és
Demszky Gábor fõpolgár-
mester február 14-ei saj-
tótájékoztatóján tett kije-
lentését, mely szerint zöld
zóna kialakítását tervezik
a fõvárosban. 

Ó buda polgármestere
maga is szûkebb

pátriánk, a Budapest jobb
levegõjéért, a már meglé-
võ zöld területek megóvá-
sáért, rendben tartásáért és
jobb kihasználtságáért
szállt síkra néhány nappal
korábban, a február 6-ai
képviselõ-testületi ülésen
tett elõterjesztésében, a
III. kerületben lévõ Hajó-
gyári-sziget elhanyagolt-
ságát bírálva. Kezdemé-
nyezte a jelenleg „senki
szigeté”-nek óbudai tulaj-
donba kerülését - ezzel is
kifejezve azt a meggyõzõ-
dését, hogy a kerület jobb

és felelõsebb gazdája le-
hetne Budapest már meg-
lévõ zöld zónájának. 

Bús Balázs úgy gondol-
ja, a szaktárca és a fõváros
kezdeményezése idõszerû
és kívánatos, de Demszky
Gábornak és Fodor Gá-
bornak elsõsorban a még
meglévõ, ám elhanyagolt
területeken kellene felelõs-

ségteljesebb magatartást
gyakorolniuk, a belváro-
son kívülesõ kerületekben
pusztuló zöld területek vé-
delmével és fejlesztésével,
újabb zöld zóna kialakítása
pedig nem történhet más
kerületek kárára. 

Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere egyúttal kéri,
hogy a Flórián téren is he-

lyezzenek el légszennye-
zettségi-mérõállomást,
ugyanis a Szentendrei út-
Vörösvári út találkozásánál
a megsokszorozódott gép-
jármû- és teherjármû-for-
galom okozta megnöve-
kedett légszennyezettség
veszélyezteti az itt élõk, ta-
nulók egészségét - akik
szintén budapesti lakosok. 

Sajtóközlemény

„Óbuda jobb gazdája lenne a Hajógyári-szigetnek”

Legyen a családok szigete a Hajógyári! - jelentette ki Bús Balázs polgármester február 11-én,
a Hajógyári-szigeten tartott sajtótájékoztatón
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„Nem tudja átadni a
III. kerületnek a Margit
kórházat a Fõvárosi
Önkormányzat, mivel
az intézmény már a Já-
nos kórház része” - je-
lentette ki Nyáry Kriszti-
án, a városháza kommu-
nikációs igazgatója feb-
ruár 19-én.

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának polgár-
mestere rendkívül felhá-
borítónak tartja a fõvá-
ros hozzáállását a közel
130 ezer embert érintõ,
kielégítõ egészségügyi
ellátás megteremtésére
tett kerületi erõfeszíté-
sek kapcsán. Annál is
inkább, mivel a Fõváro-
si Közgyûlés 2007. au-
gusztus 30-ai ülésén el-
fogadott - a Szent János
Kórház, a Szent Margit
Kórház és a Budai
Gyermekkórház 2008.
január 1-jei integráció-
jának - döntését követõ-
en Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata
több alkalommal is
kifejezte aggodalmát
és elkötelezettségét a
III. kerületi lakosság
egészségügyi ellátása
színvonalának megõr-
zése érdekében. 

A képviselõ-testület ta-
valy szeptemberben egy-
hangúlag elfogadott hatá-
rozattal felkérte a polgár-
mestert, hogy kezdemé-
nyezzen egyeztetéseket a
Fõvárosi Önkormányzat
vezetésével, érintve a kór-
ház átvételének kérdését
is. A határozatban foglal-
takkal összhangban Bús
Balázs több alkalommal
írásban kereste meg Bu-
dapest fõpolgármesterét
annak érdekében, hogy
mielõbb megkezdõdhes-
senek az érdemi tárgyalá-
sok. Ám a fõvárosi illeté-
kesek halogató magatar-

tása miatt erre hosszú
ideig nem kerülhetett
sor. A Szent Margit Kór-
ház átvételének ügye nem
került a Fõvárosi Közgyû-
lés elé, annak ellenére
sem, hogy a Közigazgatá-
si Hivatal hivatalvezetõje
2007 decemberének ele-
jén maga szólította fel erre
Demszky Gábor fõpolgár-
mestert. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete 2007. de-
cember 19-ei ülésén a ko-
rábbi mondvacsinált fõ-
városi kifogásokat meg-
cáfolva félreérthetetlenül

úgy határozott, hogy kéri
a Fõvárosi Önkormány-
zattól a Szent Margit
Kórház fenntartói és va-

gyonkezelõi jogának - 20
éves idõtartamra - térí-
tésmentesen történõ át-
adását.

A Fõvárosi Közgyûlés
ennek ellenére sem tûz-
te a 2007. december 20-
ai ülésének napirendjé-
re Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
kezdeményezését.

Mindezek alapján
Bús Balázs polgármes-
ter felettébb cinikusnak
és elfogadhatatlannak
tartja a Fõvárosi Ön-
kormányzat azon indo-
kát, miszerint a 2008.
január 1-jén megvaló-
sult észak-budai kórház
integráció miatt nem le-
hetséges a Szent Margit
Kórház átadása a III.
kerületnek. 

Budapesti Fidesz-vezetõk-
kel tartott munkaértekez-
letén a kormánypártok
népszavazási ellenkampá-
nyát értékelte Tarlós Ist-
ván, a Szociális népszava-
zás 2008 kampányának
politikai irányítója. 

T arlós felhívta a fi-
gyelmet a két kor-

mánypárt eltérõ kam-
pánystratégiájára. Míg
az MSZP a szavazók
távoltartására törek-
szik, a kisebbik kor-
mánypárt ennek ellen-
kezõjére: a részvételre
és a kérdésekre adandó
„nem” válaszra buzdít,
mindezt a „józan ész”
nevében. 

További ellentmondás-
ként értékelte az SZDSZ
ellenkampányának szoci-
alizmussal riogató elemét.
Mint fogalmazott, „az
SZDSZ a koalíciós pártja
ellen szólítja fel a válasz-
tókat, a koalíciós pártjával
riogatja a magyar népet”. 

Tarlós István szerint a
kormányzó pártok kam-
pányának nincs értel-
mezhetõ tartalmi üzene-
te. Kifogásolta az
SZDSZ kampányanya-
gában látható vörös csil-
lagot, mely önkényural-
mi jelkép, de „Kóka Já-
nos szerint sem nem öt-
ágú, sem nem vörös”.

Az MSZP Új Magyar-
ország címû kiadványá-
val kapcsolatban meglá-
tása szerint szó sincs jó-
hiszemû tájékoztatásról,
hiszen azt az intézkedé-
sek bevezetése elõtt kel-
lett volna megtenni. Ezt
a „tájékoztatást” nem a
néppel folytatott párbe-
széd szándéka vezérli, ez

pusztán hatalomtechni-
kai kérdés, konkrétan:
„tele a gatyájuk a hata-
lom elvesztésétõl”. Tar-
lós kitért azokra az érte-
sülésekre, melyek szerint
a kiadvány terjesztésével
megbízott cég - ami ko-
rábban már többször
végzett ilyen munkát az
MSZP-nek - gyakorlati-
lag felszívódott a pénz-
zel, sõt a reklámújságok
jelentõs részét egyene-
sen a MÉH-be vitte (nem
mintha nem odavaló len-
ne - jegyezte meg.)
Minderrõl azt mondta:
zûrzavar és korrupció or-
szága az az „Új Magyar-
ország”, ahol ilyesmi
elõfordulhat. 

Tarlós István felelõs
döntésnek nevezte a nép-
szavazási kérdésekre
adandó három igent, mi-
vel a tét nem Orbán Vik-
tor hatalma, hanem a
minket követõ generációk
életkörülményei, mentális
értelemben is. Amikor
Orbán Viktor arról beszél,
hogy eredményes népsza-
vazással a kormány le-
váltható, arról van szó,
hogy demokratikusan
mûködõ kormányok mit
szoktak tenni hasonló
esetben. Így viselkedett a
spanyol Zapatero és az
olasz Prodi is. Megértet-
ték, hogy nincs elég szél a
vitorlájukban, és levonták
a konzekvenciát.

Tarlós István: felelõs döntés a három igen! 

A III. kerület vezetése idõben kérte az egészségügyi intézmény átvételét

Cinikus fõvárosi hárítás a Margit kórház ügyében

Lapzártakor érkezett: a képviselõ-testület 22 igen,
8 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta
az önkormányzat idei költségvetési rendeletét feb-
ruár 27-ei ülésén. (Frakcióvezetõi vélemények la-
punk következõ számában.)

Elfogadták a költségvetést

P rojekttervezés és pá-
lyázatírás témakör-

ben tartott fórumot civil
szervezeteknek az ön-

kormányzat turisztikai
szolgáltató irodája febru-
ár 28-án a polgármesteri
hivatal tanácstermében.

A pályázatírás rejtelmei

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_05.qxd  2/28/2008  2:45 PM  Page 3



2008/5. szám4
Közlekedés

A legtöbb járatmegszünte-
tés és -módosítás Óbudát
érinti. 

R övidebb lesz pél-
dául a Bogdáni út

és az újbudai Függet-
lenségi park között köz-
lekedõ 86-os busz vo-
nala, mely ezentúl csak
a Batthyány térig jár.
Az indoklás szerint van
a viszonylattal párhuza-
mos járat. Szintén a
párhuzamosságra hivat-

kozva szüntetnék meg a
6-os és a 106-os buszt,
utóbbit a Bosnyák térig
rövidített, de a III. kerü-
let irányába meghosz-
szabbított 32-es járattal
pótolnák. A 18-as busz
sem fog járni a tervezet
szerint, helyette a Vo-
lán-buszokat vehetik
igénybe az utasok. Rö-
vidítik, módosítják a
60-as busz útvonalát is,
mely ezentúl az óbudai
vasútállomás és a

Szentlélek tér között
közlekedik. 

A paraméterkönyv
tervezete szerint elfo-
gadásától számítva leg-
alább négy hónapra
van szükség a hatály-
balépéséig, az egyezte-
tések miatt. A Fõvárosi
Önkormányzat Város-
üzemeltetési Bizottsá-
ga márciusban több
körben tárgyalhatja és
fogadhatja el az anya-
got. 

A fõváros által terve-
zett BKV-járat át-

alakítások következtében
kialakuló tömegközleke-
dési hálózat a III. kerü-
letben élõk számára ért-
hetetlen és elfogadhatat-
lan: a nélkülözhetetlen
P+R parkolók kialakítá-
sáról egyáltalán nem ren-
delkeztek, az átalakítá-
sok miatt az agglomerá-
cióban élõk városba jutá-
si lehetõsége gyakorlati-
lag a személygépjármû
használatra korlátozódik,
illetve jelentõsen növeli
a már jelenleg is túlzsú-
folt távolsági buszok
utasszámát. További kö-
vetkezmény, hogy to-
vább fokozódik a reggeli
és esti idõszakok amúgy
is sûrû forgalma.

A tervezett átszerve-
zés az eddiginél sokkal
több átszállásra kény-
szeríti a kerület lakóit.
A korábbinál több vo-
naljegy megvásárlása
miatt megnõ a családok
utazási költsége, nem
mellesleg további ver-
senyhátrányt okoz a tö-
megközlekedésnek a
megcélzott személygép-
jármû forgalom vissza-
szorításával szemben.
Amennyiben az eddig
BKV-val közlekedõ la-
kosság az elhibázott és
átgondolatlan döntés
miatt a személygépko-

csi-használatát részesí-
tené elõnyben, kerüle-
tünk egyes részein állan-
dósulnak majd a forgal-
mi dugók, növelve a
környezetszennyezést. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 2007.
õszén megkereste a ter-
vezett BKV-járatmódo-
sítások kapcsán a BKV
illetékeseit, a megszûn-
tetésre szánt járatok ese-
tében kihasználtsági
vizsgálatot, illetve mu-
tatókat kért, melyeket a
mai napig nem kapott
meg; csupán ígéretet,
mely szerint nem lesz a
viszonylatok és járatsû-
rûség tekintetében válto-
zás. A napvilágra került
tervek azonban ennek
épp az ellenkezõjét vetí-
tik elõre.

Ezért nyomatékosan
kérjük, hogy a Fõvárosi
Önkormányzat döntés-
hozói a paraméterkönyv
végleges elfogadása
elõtt az Óbuda-Békás-
megyert érintõ változá-
sokról feltétel nélkül
egyeztessen önkor-
mányzatunkkal. 

Bízunk abban, hogy a
tudomásunkra jutott vál-
toztatási terv hátterében
nem az óbudai buszga-
rázs eladásának szándé-
ka áll. 

Bús Balázs
polgármester

Egyeztetést kér az önkormányzat

BKV átszervezés:
szétdúlt óbudai rend?

BKV-paraméterkönyv tervezet

Megszûnõ buszjáratok, rövidített útvonal?

A BKV Zrt. a napokban küldi ki a bérletpénztárakba az új nappali és éjszakai

vonalhálózati térképeit. Mindkét kiadvány 500 forintba kerül, az éjszakainak hát-

lapján a kivonatos menetrend is szerepel. A térképeken a legújabb adatok ol-

vashatók, melyeket január 25-én zártak. A nappali térképen külön kis vázlatban,

sematikus ábrázolásban szerepelnek az éjszakai járatok is. K. I.

Új nappali és éjszakai vonalhálózati térkép

A múlt hónaptól hétvégén, a
nappali órákban kis mérték-
ben változott a 17-es villamo-
sok menetrendje, de a 12 per-
ces járatgyakoriság maradt. 

Az egyik irányban 2
perccel eltolták az

indulási idõket, hogy a
Vidra utcai kanyarban le-
hetõleg ne találkozzon két
szerelvény. Az ennél sû-
rûbb vagy ritkább menet-
idõnél nem volt szükség

módosításra, mert akkor
menetrendszerinti közle-
kedés esetén nem találko-
zik itt a két villamos.

(kertész)

Ne találkozzanak a 17-es
villamosok a kanyarban!

Ügyfélfogadás 
a hivatalban
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje: hét-
fõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól
12 óráig.Kedden és pén-
teken nincs félfogadás.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ó buda-Békásmegyer Önkormányzata mielõbbi tárgyalásokat
kezdeményez a fõvárossal és a BKV vezetésével a III. kerü-

letet is jelentõs mértékben érintõ tömegközlekedési és parkolási
kérdésekrõl. A fõváros és a BKV illetékeseivel folytatandó tár-
gyalásokon képviselendõ álláspont kialakítása érdekében az ön-
kormányzat vezetése kéri Óbuda- Békásmegyer lakóit, a Paramé-

terkönyv-tervezet alapján küldjék el javaslataikat a BKV-járatok
ésszerû és vállalható változtatásaival kapcsolatban.

Leveleiket 2008. március 14-ig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalba Ráduly Erzsébet polgármesteri referens címére
várjuk: rzsoka@obuda.hu, fax: 437-8586. Cím: 1033 Bp., Fõ tér 3. 

Bús Balázs polgármester

A BKV járatainak útvonal- és menetrendváltozásai a február 21-én bemutatott 2008. évi Paraméterkönyv-tervezet szerint - III kerület

A lakosok javaslatait is várja az önkormányzat a BKV-val történõ tárgyalásokhoz
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Egészségügy

Mit kell tudni a szû-
rõ szerdákról és a pre-
venciós péntekekrõl?

Az ingyenes vizsgála-
tokra bárki bejelentkez-
het, a megjelenteknek

nem kell vizitdíjat fizet-
niük.

Az aktuális szûrések
idõpontját és témáját
hónapról hónapra közre-
adjuk az Óbuda Újság

hasábjain. A szûrõnapo-
kon orvosaink, asszisz-
tenseink kizárólag szû-
rést és tanácsadást vé-
geznek, illetve szükség
esetén szakellátásra irá-
nyítják a lakosokat.
Gyógyításra és recept
felírására nincs lehetõ-
ség.

Az érdeklõdõknek a
szûrõnapokon a beteg-
irányító munkatársai se-
gítenek az eligazodás-
ban. 

A megjelentek a koráb-
biakhoz hasonlóan em-
léklapot kapnak, mellyel
céljaink szerint arra ösz-
tönözzük õket, hogy for-
dítsanak önmagukra és
egészségükre több figyel-
met a késõbbiekben is.

Részvétel a március
havi szûrõnapokon

A szûrésekre elõzete-
sen be kell jelentkezni
a 388-9180-as központi
telefonszámon a táblá-
zatban megjelölt idõ-

pontokban. Felhívjuk a
tisztelt érdeklõdõk fi-
gyelmét, hogy a helyeket
korlátozott számban, a
szûréseket végzõ szakor-
vos megadott rendelési
idejében, a szakterüle-
tenként meghirdetett
napra tudjuk biztosítani.
Egy érdeklõdõ több szû-
rõnapon is megjelenhet.

Pásti Andrea 
Óbuda-Békásme-

gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht.

Az Óbudaiak Egészségéért Közösen

Vizitdíjmentes szûrõ szerdák, prevenciós péntekek 

Dátum Szakterület A szûrés A szûrés témája Kiknek javasolt? Jelentkezési határidõ 
idõtartama a szûrésekre munkanapokon

2008. márc. 7. fül-orr-gégészet 8-tól 14 óráig  szájüreg-garat- a rendszeresen    2008. március 3-6. 
gége rákszûrés dohányzóknak, 16-18 óra között

3-4 hétnél hosszabb
ideje fennálló
rekedtség esetén

2008. márc. 12. bõrgyógyászat 14-tõl 20 óráig anyajegy-, szemölcs-, 2008. március 7-11.
valamint jóindulatú 16-18 óra között
növedékek szûrése

2008. márc. 19. reumatológia 14-tõl 20 óráig gerincferdülés szûrés 18 év felettieknek, 2008. március 13-18.
hátfájdalom esetén 16-18 óra között

2008. márc. 26. szemészet 8-tól 14 óráig zöld- és szürkehályog 2008. március 22-25. 
szûrés 16-18 óra között

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata valamint az Óbuda-
Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. közös célki-
tûzése, hogy fokozott figyelmet fordítson a kerületben élõ
lakosság egészségének megõrzésére és a betegségek
megelõzésére, ezért márciustól - szakrendelésektõl füg-
gõen - szerdánként és péntekenként vizitdíjmentes szûrõ-
napokat szerveznek a Vörösvári úti és a Csobánka téri já-
róbeteg-szakrendelõkben. 

Szent Flórián névvel
gyógyszertár nyílt a múlt
hónap közepén a Flórián
Üzletközpontban. 

A z elsõ emeleten, a
mozgólépcsõtõl

jobbra, 188 négyzetmé-
teren berendezett pati-
kában a szüleikre vára-
kozó gyerekeknek ötle-
tes, látványos játszósar-

kot rendeztek be, kifes-
tõkönyvekkel. A recept-
tel sorban álló beteg az
egyik pultnál számító-
gépen megnézheti, a ki-
váltani kívánt pirula mi-
lyen összetevõket tartal-
maz, például nem aller-
giás-e rá. 

Ami majd ide vonzza
a betegeket, az az üzlet-
politika: minden hónap-

ban teljes hónapon át
négy termékre 10-20
százalékos akciót hir-
detnek. Errõl plakáton
adnak elõzetesen tájé-
koztatást. (Az európai
uniós szabvány szerint
berendezett gyógyszer-
tár 8-tól 19 óráig tart
nyitva, szombaton 8-tól
13 óráig. Tel.: 240-
7690.) 

Patika nyílt a Flóriánban

Prof. Dr. Nékám Kristóf
hazánk egyik legelismer-
tebb immunológus és
allergológus professzora
tart elõadást március 10-
én 18 órakor „Az allergia
és felelõsség” címmel a
San Marco Szabadegye-
tem már jól bevált helyszí-
nén, az Óbudai Mûvelõdé-
si Központban.

Idõszerû a té-
ma, mert a ta-

vasz közeledté-
vel az allergia
mindig az ér-
deklõdés közép-
pontjában áll.
Legújabb ada-
tok szerint ha-
zánkban minden
negyedik ember ezzel a
betegséggel küzd. Azok-
ra a kérdésekre keresik a
választ, hogy mi az oka
az allergiás megbetege-

dések ilyen arányú növe-
kedésének. Továbbá
azokról a genetikai, bio-
lógiai, edukációs, vala-
mint a gazdasági helyzet-
bõl fakadó hajlamosító
tényezõkrõl is hallhat-
nak, melyek a betegség
kialakulásához vezethet-
nek. 

Nékám professzor be-
számol majd a hazai aller-

gológus képzés
történetének ál-
lomásairól, a be-
tegséggel kap-
csolatos kutatá-
sok legújabb
nemzetközi és
hazai eredmé-
nyeirõl, szót ejt
az allergia társa-

dalmi vonatkozásairól is.
Pásti Andrea

Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi 

Szolgáltató Kht.

San Marco Szabadegyetem

Fókuszban az allergia

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Közel fél év telt el azóta,
hogy a Vörösvári úti szakren-
delõben egynapos sebészet
indult. Ennek apropójából dr.
Gulyás Miklóssal, az intéz-
mény egynapos sebészeti
részlegének vezetõjével be-
szélgettünk.

- Milyen tapasztalatok
szûrhetõk le a tavaly szep-
tembertõl Óbudán is elérhe-
tõ, korszerû egynapos sebé-
szeti részleg beindítása óta?

- Szerencsére azt tapasz-
taljuk, hogy a betegek egy-
re inkább „megkedvelték”
és megismerték a rövid
bentlétet valamint megfi-
gyelést igénylõ mûtéti le-
hetõséget. Túl a 250. sikeres mûtéten az érdeklõdés
olyan mértékû, hogy növelnünk kellett a mûtéti napok
számát: már a hét négy napján operálunk kollégáimmal
együtt. Emellett rövidesen további kórtermet nyitunk,
így fejlesztjük az ágyak számát.

- Mely területeken volt elsõsorban mérhetõ a nagy-
számú érdeklõdés? 

- Sebészeti és ortopédiai területen végeztük a legtöbb
mûtétet. Megjegyezném azt is, hogy eddig minden

egyes elvégzett mûtétünk szövõd-
ménymentesen sikerült, azaz ope-
rált betegeink mindegyikét már a
mûtét napján el tudtuk bocsájtani,
akik így otthonukban, családtagjaik
körében rehabilitálódhattak.

- Van valamilyen újdonság vagy
mûtéti eljárás, amely mind az ope-
ráló orvosok, mind a betegek életét

megkönnyítheti?
- Igen, szélesedett mûtéti repertoárunk.

A térdízületi mûtétekhez érkeztek új esz-
közök, amelyek nagy könnyebbséget je-
lentenek mind nekünk, mind az operált be-
tegeknek. Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy urológiai területen már elérhetõ a ter-
moterápia, mely egy magas frekvenciás,
mikrohullámú prosztata hõkezelés, amely
a prosztata megnagyobbodására, illetve a
krónikus prosztatagyulladások kezelésére
kiválóan alkalmas.

Pásti Andrea 

Cukorbetegek klubja
Békásmegyeren
Minden hónap harmadik
szerdáján, 15-tõl 17 óráig
tartja összejövetelét a Bé-
kásmegyeri Cukorbete-
gek Klubja a Békásme-
gyeri Közösségi Házban.
Legközelebb március 19-
én várják az érdeklõdõket.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Elõzetes: minden hónap
utolsó keddjén, 18 órától
természetgyógyászok
tartanak fórumot a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban (BKH). „Lelki ár-
talmak, és betegségek”
címmel hallhatnak elõ-
adást március 25-én. (A
belépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Pszichológiai
rendelés
Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgálta-
tó Kht. tájékoztatja a ke-
rület lakosait, hogy a ne-
urológiai osztályon fel-
nõtt pszichológiai ren-
delést lehet igénybe ven-
ni. Dr. Agárdiné Malek
Zsuzsanna klinikai szak-
pszichológus rendelési
ideje: hétfõn, kedden és
szerdán 14-tõl 20, csütör-
tökön és pénteken 8-tól
14 óráig. (Bejelentkezés
a 388-9180-as telefon-
szám 132-es vagy 127-
es mellékén.)

Pontosítás
Lapunk elõzõ számának
7. oldalán, az egészség-
ügy rovatban közölt „Pol-
gármesteri nyílt levél
Óbuda országgyûlési
képviselõihez” felcímû in-
formációnk fõcíme betû-
hibával jelent meg. Címe
helyesen: „Ne szavaz-
zák meg az egészség-
biztosítási törvényt!”

Állati tetemek 
ingyenes elszállítása
Budai Tamás vállalkozó
gondoskodik az állati te-
temek közterületrõl, illet-
ve a természetes szemé-
lyek ingatlanaiból való el-
szállításáról. A szolgálta-
tás a lakosság számára
ingyenes. (Telefon: 06-
20-591-2897.)

Túl a 250. sikeres beavatkozáson

Bõvül az egynapos sebészet

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. felhívja az olvasók figyel-
mét, hogy az egynapos sebészeti eljárásról
érdeklõdni lehet telefonon (388-9180/171)
és személyesen rendelési idõben az érin-
tett szakrendeléseken, illetõleg az egyna-
pos@obudairendelok.hu e-mail-címen.

Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgá-
lata új honlapot hozott létre annak érde-
kében, hogy a kerületben élõ kismamák
és szülõk már otthonról részletes infor-
mációkhoz juthassanak a kisgyerme-
kükkel kapcsolatos védõnõi munkáról.
Az internetes felületen megtalálható
az illetékes területi utcajegyzék, a te-
lephelyek, a munkatársak elérhetõsé-
ge és számos más hasznos informá-
ció. (www.obudaivedonok.mlap.hu/ )

Új honlap kismamáknak, szülõknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

A közterületek tisztaságára,
rendjére, az eddiginél is na-
gyobb figyelmet fordít az ön-
kormányzat vezetése, szak-
emberek, a lakosok és civil
szervezetek bevonásával -
hangsúlyozta elöljáróban
Szabó Magdolna (MSZDP)
környezetvédelemért fele-
lõs alpolgármester a 2008.
évi Környezetvédelmi Cse-
lekvési Programról nyilat-
kozva, melyet a február 6-ai
testületi ülésen hagyott jóvá
a képviselõ-testület. 

Pályázat zöldfelület
gondozásra

- A városrész vezetése
kiemelt területként kezeli a
környezetvédelem kérdé-
sét, és a lehetõségekhez
mérten igyekszik a lehetõ
legtöbbet megtenni a köz-
területek rendezettebbé té-
teléért. A munka azonban
akkor lenne igazán haté-
kony, ha a különbözõ szin-
tek, azaz a kormányzat, a
fõváros és a kerületek
együtt tudnának mûködni,
hiszen képletesen szólva a
Duna, vagy ép-
pen a levegõ-
szennyezés nem
áll meg a város-
rész határánál.
Ugyanakkor na-
gyon fontos a la-
kosok környezet-
tudatosabb ma-
gatartása is, mi-
vel az egyes emberek is so-
kat tehetnek azért, hogy
közvetlen környezetük
rendezettebbé, tisztábbá
váljon. 

A program legfontosabb
elemeit kiemelve: idén is
kiírják a nagy népszerû-

ségnek örvendõ, társashá-
zaknak címzett zöldfelület-
gondozási pályázatot (fel-
hívás a 20. oldalon). Új-
donság, hogy ettõl az évtõl
civil szervezetek és egye-
sületek is pályázhatnak. 

Védik a Mocsárosdûlõ
természeti értékeit

Mint megtudtuk: az ön-
kormányzat komplex öko-
lógiai vizsgálatot készíttet a

Mocsárosdûlõ
természeti értéke-
inek teljes feltárá-
sára. Az alpolgár-
mester hangsú-
lyozta: bármilyen
fejlesztés is tör-
ténjék ezen a te-
rületen a jövõben,
a természeti érté-

kek védelmét kiemelten
kell kezelni.   

A Hajógyári-sziget
ügyére térve Szabó Mag-
dolna emlékeztetett: Bús
Balázs polgármester a ke-
rület érdekében kezdemé-
nyezte a sziget bizonyos ré-

szeinek átvételét a fõváros-
tól. Ebben a kérdésben
ugyan még nem hozott ha-
tározatot a Fõvárosi Köz-
gyûlés, de bármi is lesz a
döntés, a városrész vezeté-
se mindent megtesz a terü-
let védelméért, rendbetéte-
léért, mivel jelenleg igen
kedvezõtlen állapotok ural-
kodnak a szigeten. A sziget
mindig is az óbudaiak ked-
venc pihenõhelye volt, és
jó lenne, ha visszakapná ezt
a szerepét. Jelentõs faállo-
mány, ritka természeti érté-
kek, nagy terjedelmû zöld-
felületek találhatók itt, me-
lyeket nem szabad kárba
veszni hagyni.

Szélmalomharc
a közterületek
tisztaságáért 

A közterületek tisztasá-
ga, pontosabban rendezet-
lensége állandóan felmerü-
lõ téma. A szakemberek
szó szerint szélmalomhar-
cot vívnak ebben a téma-
körben, melyet nem is le-

het pusztán környezetvé-
delmi kérdésként szemlél-
ni. A városüzemeltetésre
tartozik, azonban bõven
van környezetvédelmi vo-
natkozása. Például a leve-
gõ-szennyezettség mérté-
ke, a kutyapiszok kezelése,
az illegális, vagy éppen a
veszélyes hulladékhalmok
felszámolása a közterüle-
tekrõl. A képviselõk eltö-
kélt szándéka, hogy érde-
mi változás történjen ezen
a nehezen kezelhetõ terüle-
ten is. Ehhez azonban na-
gyon sok feltételnek kell
egyszerre érvényesülnie.
Sok egyéb lehetõség mel-
lett folytatódnak a takarító,
begyûjtõ-akciók, bõvül a
fa és virágültetési program
a lakosok, és most már ci-
vil szervezetek bevonásá-
val is. Nem maradhatnak
el továbbá, az oktatási-ne-
velési intézményeknek ki-
írt tiszta virágos óvoda, il-
letve iskolai pályázatok
sem. 

Az említett tervekrõl,
programokról, az önkor-
mányzat folyamatos, teljes
körû tájékoztatást nyújt
majd. Elképzelések szerint
kiterjesztenék a szelektív
hulladékgyûjtés lehetõsé-
gét, éppen ezért várják
azoknak a társasházi kö-
zösségeknek a jelentkezé-
sét, ahol szívesen használ-
nának fém italdoboz- és
mûanyag palack-gyûjtõ-
ket. Ezek jóval kisebb mé-
retûek, mint az utcán kihe-

lyezett konténerek. Idén
sem maradhat el az elekt-
romos és elektronikai, va-
lamint a veszélyes hulla-
dék begyûjtése, elõre meg-
határozott idõpontban. 

Aggasztó mértékû a
levegõszennyezettség

- Legaggasztóbbnak,
legnagyobb környezeti ár-
talomnak és ebbõl adódóan
egészségügyi kockázatnak
a levegõ szennyezettségét
tartom. Sajnos azt kell ta-
pasztalnunk, hogy a fõvá-
ros egésze rendkívül veszé-
lyeztetett ebbõl a szem-
pontból, mely alól Óbuda-
Békásmegyer sem kivétel.
Kiemelt fõutak haladnak át
a kerületen, melyekre plusz
terhet ró majd a Margit híd
felújítása miatti forgalom-
növekedés, a Vörösvári és
a Bécsi úton várhatóan
megnövekedõ nehézgép-
jármû-forgalom, mely ma
is jelentõs (képünkön).
Kiszámíthatatlan, mit hoz
az M0-ás híd „bekötése” a
fõváros „véráramába”, mi-
vel egyelõre még nem tud-
juk, hogy mikor és hol épül
tovább a körgyûrû  budai
szakasza. Apor is egyre za-
varóbb „tényezõvé” válik.
Úgy gondolom, hogy nem
a határértékek módosítga-
tásával lehet javítani a hely-
zeten, hanem a kiváltó
okok megszüntetésével. 

- A helyi önkormányzat
tervbe vette, hogy az el-
következõ három évben
minimálisra csökkenti a
még meglévõ földutak
számát, magyarul, ahol
csak lehet, pormentesíti
azokat, emellett az épít-
kezéseknél is gyakori el-
lenõrzéseket végez majd.
Szeretnénk minél gyak-
rabban levegõszennye-
zettség-mérést végezni a
frekventáltabb helyeken. 

A megoldás valódi kul-
csa azonban a közlekedés
ésszerû szervezése és a kö-
zösségi  közlekedés fej-
lesztése lehetne, melyhez
a fent említett összefogás-
ra lenne szükség - tette
hozzá nyilatkozata végén
Szabó Magdolna. 

(Szabó Magdolna alpol-
gármester titkárságának
elérhetõségei: szabom@
obuda.hu Tel.: 437-8583.)

Szeberényi Csilla

Környezetvédelmi Cselekvési Program

Tisztább, rendezettebb környezetet!

A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék
égetése a kerület egész területén októberben, novemberben, valamint február-
ban, márciusban csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a
tûzvédelmi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles idõjárás esetén az
égetés tilos!
Az ingatlanon keletkezõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítható
vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a telek használójának feladata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot éget, vagy a nyesedék elhe-
lyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysértést kö-
vet el, mely cselekményért 30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar és kerti hulladék?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Értesítõ
A választópolgárok

2008. február 22-ig névre
szóló „Értesítõ”-ben kap-
tak tájékoztatást a név-
jegyzékbe vételrõl. Ha
nem kapott „Értesítõt”, a
helyi választási irodában
- a jegyzõnél - érdeklõd-
het annak okáról. Ha a
névjegyzékbõl kimaradt,
minél elõbb kezdemé-
nyezze a névjegyzékbe
vételét, mert a szavazás
napján erre már nem
lesz lehetõsége. 

Ha a szavazás napján
Ön Magyarországon, de

nem a lakóhelyén tar-
tózkodik, igazolással sza-
vazhat. Igazolást szemé-
lyesen vagy meghatalma-
zottja útján 2008. márci-
us 7-ig kérhet a helyi vá-
lasztási iroda vezetõjétõl.
Ajánlott levélben úgy kér-
het igazolást, hogy a kére-
lem 2008. március 4-ig
megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási
irodába. A nyomtatvány
mintáját az internetrõl
(www.valasztas.hu) le-
töltheti. 

Ha Ön mozgásában
gátolt, kérésére - Ma-

gyarországon - mozgó-
urnával szavazhat. 

FIGYELEM: moz-
góurna csak írásban kér-
hetõ! Mozgóurnát a sza-
vazás napja elõtt a helyi
választási irodától, a
szavazás napján a sza-
vazatszámláló bizott-
ságtól lehet kérni. 

A szavazás módja 
Szavazni csak szemé-

lyesen lehet. A népsza-
vazásra kérdésenként
külön szavazólap ké-
szül. Érvényesen sza-
vazni csak az egyik vá-
laszra lehet, az alatta el-
helyezett körbe tollal írt
X vagy + jellel. 

Egyéb megjelölés ér-
vényes szavazatként
nem vehetõ figyelembe. 

A népszavazás 
eredményessége 
Az ügydöntõ országos

népszavazás eredmé-
nyes, ha az adott kérdés-
re az ország összes vá-
lasztópolgárának több
mint egynegyede azo-
nos választ ad. 

Aválasztópolgárok dön-
tése az Országgyûlés szá-
mára 3 évig kötelezõ. Ha a
népszavazás eredményte-

len, a döntés joga vissza-
száll az Országgyûlésre. 

Ha további informá-
cióra van szüksége

Népszavazással kap-
csolatos információkat a
w w w. v a l a s z t a s . h u
internetes oldalon talál-
hat, illetve tájékoztatá-
sért a lakóhelye szerinti
helyi választási irodá-
hoz fordulhat. 

Az Országos Válasz-
tási Iroda választási in-
formációs szolgálata: 

1051 Budapest,
Roosevelt tér 1. Telefon:
441-1999. Kék szám:
(06-40) 200-717. 

Fax: 441-1617. Levél-
cím: 1903 Budapest,
Pf.: 314. E-mail:
visz@otm.gov.hu Web:
www.valasztas.hu 

Az Országos Választási Iroda közszolgálati tájékoztatója 

Ügydöntõ népszavazás március 9-én 
Tisztelt Választópolgár! 

2008. március 9-én ügydöntõ országos népszava-
zás lesz az alábbi kérdésekben: 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógy-
intézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen
kórházi napidíjat fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért,
fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a
jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ
év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támoga-
tott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatók-
nak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

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 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda
Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és az átadást rendeletben sza-
bályozta: „a cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet ki-
fejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életé-
nek fejlõdéséhez kimagasló teljesítménnyel, vagy életmûvûkkel hozzájárultak.”
A díjazott/díjazottak személyérõl (csoportról) a képviselõ-testület - a rövid in-
doklást is tartalmazó - minõsített többséggel elfogadott határozatában dönt,
melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a minden-
kori kulturális bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Díjazás-
ban évente csak egy személy, vagy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
Seres János szobrászmûvész „Oszlopok” címû kisplasztikája, díszoklevél
és 600.000 forint összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja (május 4-én) kulturális rendezvénysorozaton ünnepé-
lyesen adják át.
A díj odaítélésére várjuk személyek, civil szervezetek, egyéb közösségek jelö-
lési javaslatát, írásban, rövid indoklással együtt zárt borítékban a polgármeste-
ri hivatal oktatási és kulturális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya utca 4.)
„Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel, 2008.
március 20-ig eljuttatni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Kulturális és Turisztikai Bizottsága

Felhívás az Óbuda Kultúrájáért Díj 
2008. évi adományozására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek-
nek. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfi-
gyelésen belül felajánljuk, hogy részükre folyama-
tos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõ-
rendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati le-
hetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról.
Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szí-
veskedjenek jelezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esély-
egyenlõségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu
e-mail címen.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Levelezõlista civil szervezeteknek
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Beruházás

A felvetések egy ré-
sze a ma még hasz-

nosítatlan Mocsáros-dû-
lõvel kapcsolatos elkép-
zelésekre irányult, hi-
szen a lakosságnak nem
közömbös, mi történik
majd a szomszédos terü-
leten. A képviselõ el-
mondta, nagyvonalú fej-
lesztési terv már van,
ami figyelembe veszi az
egyelõre hátrább rangso-
rolt, de a késõbbiekben
biztosan megépülõ Aquin-
cum-i hidat, és a hídtól a
Bécsi út felé csatlakozó
utat. A területre koráb-
ban tervezett lakótelep,
majd részecskegyorsító
kutatóbázis végleg leke-
rült a napirendrõl, jelen-
leg egy háromzónás
hasznosítás a legvalószí-
nûbb. Eszerint az eszter-
gomi vasútvonal mellett
intézményi (például iro-
dák, óvoda, kereskedel-
mi egységek), attól
északra lakóparki részt,
még északabbra egy, a
még megmaradt termé-
szeti értékek (erdõ, vé-
dett növények, állatok,
tó) védelmét célzó ter-
mészetvédelmi, rekreá-
ciós parkot alakítanának
ki. A természetvédelmi
értékek felmérésére új
tanulmány készül. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata munka-
bizottság felállításáról
döntött, mely a területre
vonatkozó stratégiát
részleteiben dolgozza
ki, a civil szervezetek,
elsõsorban a helyi
Aquincum-Mocsáros
Közhasznú Egyesület
bevonásával. Felszá-
molják a területen folyó
illegális állattartást és
ipari tevékenységet, a
jelenleg itt lakók státu-
szát a jogszabályoknak
megfelelõ módon, a hu-
manitárius szempontok

tiszteletben tartásával
rendezik. Azzal, hogy a
terület részei a jelenlegi
vegyes tulajdonlást (fõ-
városi és kerületi önkor-
mányzat, erdõgazdaság,
MÁV stb.) követõen
egyértelmû tulajdonvi-
szonyok közé kerülnek,
joggal lesz elvárható a
felelõsebb tulajdonosi
magatartás, a rend, tisz-
taság és a javuló közbiz-
tonság.  

A kérdések másik ré-
sze a lakosok jelenlegi
gondjait ölelte fel. Szó
esett csatornázásról,
közbiztonságról, zajvé-
dõ fal esetleges létesíté-
sérõl a Szentendrei út
felõli oldalon, a közúti
forgalmat zavaró fákról,
a Rozália utca kellemet-
lenül megnövekedett át-
haladó forgalmáról. 

A képviselõ ígéretet
tett, hogy ezekben az
ügyekben eljár az önkor-
mányzatnál. Elmondta,
hogy Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a
költségvetésben biztosí-
tott lehetõségeken túl
kötvénykibocsátás útján
is növelni kívánja fej-
lesztésre rendelkezésre
álló forrásait. Ezek a for-
rások különbözõ fejlesz-
tési célú pályázatok ön-
részének biztosítására is
szolgálnak. 

Papolczy Péter

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakossá-
got, hogy 2008. március 17-ig a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfo-
gadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán
(Fõ tér 3. II. em. 38/A.)
a Budapest, III. kerület Remetehegyi út-Nyereg
utca-Haránt utca-Remeteköz által határolt terület
Kerületi Szabályozási Terve megtekinthetõ és vé-
leményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre ügy-
félfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatársaitól kér-
hetõ tájékoztatás.

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakossá-
got, hogy 2008. március 17-ig a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfo-
gadási idõben a hivatal épületében a fõépítészi irodán
(Fõ tér 3. II. em.38/A.)
a Bp., III. kerület Szentendrei út környéke, a 11-es út
és a Mátyás király út mindkét oldala egy telek mély-
ségben,valamint az Ürömi út- Pusztakúti út- Kázmér
utca - Papírgyár utca- Szentendrei út- HÉV vonal- 11-
es út- Álmos utca által határolt terület Kerületi Sza-
bályozási Terve megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Lakossági fórum március 11-én
A tervre vonatkozó, 2008. március 11-én (kedden)
17.30 órától kezdõdõ lakossági fórumon a Csillaghegyi
Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) a terv rövid
ismertetése után az észrevételekre, kérdésekre a pol-
gármester részvételével a Mû-Hely Zrt. tervezõi és a fõ-
építészi iroda munkatársai válaszolnak 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakossá-
got, hogy 2008. március 3-a és 2008. április 3-a között
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer
Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületé-
ben, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.) 
a Bp. III. Bécsi út- Podolin utca- Doberdó utca -
Kiscelli utca által határolt terület KSZT megtekinthe-
tõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre ügy-
félfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatársaitól kér-
hetõ tájékoztatás.

Bús Balázs 
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási tervekKépviselõ fogadónapja a lakókonténerben

Tervek Mocsárosdûlõ fejlesztésére
Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület meghívá-
sára Pauli Antal (Polgári-frakció), a választókörzet ön-
kormányzati képviselõje február 7-én kihelyezett foga-
dónapot tartott a Gladiátor utcai Családi Pihenõparkban
felállított lakókonténerben. A fogadónapon részt vett
Pál József, az egyesület elnöke, Stampfné Erdélyi Kata-
lin titkár, Pápai Istvánné és Gurin Katalin a vezetõség
tagjai. Tizenkét lakos élt az alkalommal, hogy kérdése-
it a képviselõnek feltegye, illetve intézkedést kérjen. 

Még január közepén gyul-
ladt ki a Római-parti csó-
nakház, a Bíbic II. Az épü-
let mintegy 60-100 négy-
zetméteren vált a tûz mar-
talékává. 

A vizsgálat során ki-
derült, a lángok

azért csaptak fel, mert
az épületben engedély-
lyel tartózkodó hajlékta-
lan a tûzhelyen felejtette
a lábost, melyben fõzött.
Idõközben ugyanis el-
ment vásárolni. Mire ha-
zaért, 22 autóval érke-
zett 72 tûzoltó küzdött a
lángokkal, hogy meg-

mentsék az épületet. A
csónakházban tárolt ke-
nukat, kaja-
kokat, eve-
zõs-csóna-
kokat sze-
r e n c s é r e
idõben sike-
rült kihozni-
uk. 

A 140 ha-
jónak ott-
hont adó
600 négy-
zetméteres
épületet az-
óta helyre-
állították a
szakembe-

rek: ablakokat, ajtókat
cseréltek, rendbehozták

a kiégett helyiségeket és
a tetõt is.

Helyreállították a Bíbic csónakházat

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

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

Több a fiatalkorú
elkövetõ

Az elmúlt nyolc évet
összegzõ statisztika elsõ-
sorban a nyomozások
eredményességé-
re, kiemelt bûn-
cselekmények
felderí tésére,
vádemelések szá-
mára vonatkozó
adatokat tartal-
mazza. Az átla-
got figyelembe
véve, összességé-
ben folyamatosan csök-
ken, egyes területeken
stagnál a bûncselekmé-
nyek száma. Vonatkozik
ez a rablásokra is. Egyre
gyakoribb azonban, hogy
közterületen követnek el
ilyen jellegû bûncselek-
ményeket egyre fiatalab-
bak, korosztályuk képvi-
selõivel szemben. Zsák-
mányuk általában mobil-
telefon vagy MP3- leját-
szó. Az áldozattá válás el-
len a szülõk is sokat tehet-
nek azzal, ha nem vesznek
gyermekeiknek több tíz-
ezer forint értékû tárgya-
kat, amelyek erõsen
„vonzzák a bûnözõpalán-
ták tekintetét”. 

Kevesebb 
az autólopás

A grafikonokat szemlél-
ve látható, hogy az átlag-
hoz képest 16 százalékkal
kevesebb jármûvet loptak
el, törtek fel. Ez részben a

rendõrök munkájának kö-
szönhetõ, másrészt azok-
nak az autótulajdonosok-
nak az elõrelátását jelzi,
akik valamilyen lopás-

gátló eszközt al-
kalmaztak. A
kocsikat leg-
gyakrabban a
bent felejtett lap-
topok, GPS- tar-
tók miatt törik
fel. Utóbbi eset-
ben úgy gondol-
ják, magát a

szerkezetet is megtalálják
a kesztyûtartóban. És leg-
többször jól hiszik…

A térfigyelõkhöz nagy 
reményeket fûznek

Dr. Markó Attila nagy
reményeket fûz a térfigye-
lõ-rendszer mûködéséhez,
amely nagy visszatartó erõ
lehet a bûnelkövetõk köré-
ben. Az önkormányzati be-
ruházásban létesülõ 60 ka-
mera áprilisban kezdi mû-
ködését Békásmegyeren.
Amonitorokat rendõrök fi-
gyelik majd. A pozitívu-
mok mellett más kerüle-
tekben az a tapasztalat,
hogy a tettesek máshol
kezdenek próbálkozni.
Ezért a rendõrkapitány na-
gyon fontosnak tartja,
hogy Békásmegyer egész
területe, majd Belsõ-Óbu-
da is mielõbb védelmet
nyerjen ilyen szempont-
ból, mivel arányaiban itt
fordulnak elõ leggyakrab-

ban gépjármû-lopások. A
„figyelõ szemek” ugyan-
akkor a rablásoktól, betö-
résektõl és más bûncselek-
ményektõl is eltántorítják a
bûnözõket. 

Valamivel több
lakásbetörés

Atöbbihez képest maga-
sabbra emelkedett azon-
ban egy „színes oszlop”,
azaz tavaly valamivel több
lakásbetörés fordult elõ. A
sértettek azonban itt is sok
esetben nagyban hozzájá-
rultak áldozattá válásuk-
hoz. Az a tapasztalat, hogy
nemegyszer nyitott ajtó
mellett hagynak elõ nagy
értékeket.

Cél: a megelõzés
Az önkormányzat köz-

biztonsági alapítványa a
rendõrkapitány kérésére a
szegedi kapitányságtól vá-
sárolt ott készült kisfilme-
ket, amelyek tematikusan
dolgozzák fel, mutatják be
a bûncselekményeket, il-
letve azt, hogyan lehetne
kivédeni, megelõzni azo-
kat. Elsõsorban iskolák-
ban, nyugdíjas otthonok-
ban, önkormányzati intéz-
ményekben, és az Óbuda
Televízióban szeretnék le-
vetíteni az ismeretterjesztõ
filmeket, hiszen a szemlé-
letformálás, az önvédelem
nagy elõrelépést jelenthet.
Igazi megoldás az volna,
ha ezt az országos médiu-
mokon keresztül sulykol-
nák az emberek tudatába.
Társadalmi szinten kellene
megoldást találni, akár tan-
tervbe iktatni. Elsõ körben
a család, majd az iskola, a
pedagógusok felelõssége a
nevelés, szemléletformá-
lás. A civil, „alulról jövõ”
kezdeményezések, a la-
kosság egymásra figyelé-
se, mûködõ polgárõrség a

bûnmegelõzés kulcsa. Az
érdemi tevékenységét
most kezdõ, helyi közterü-
let-felügyelettõl is jelentõs
eredményeket várnak.

Huszonötbõl csak 
tíz riasztás jogos

Nagyságrendekkel
vissza lehetne szorítani a
bûncselekményeket, ha
figyelnének egymásra az
emberek, mivel így a
rendõrök dolga is köny-
nyebb lenne. Egy tavaly
nyáron készült belsõ fel-
mérés szerint 20-25 hí-
vásból 10 tartozik a rend-
õrség hatáskörébe. Egye-
bek mellett családi,
szomszédi vitákhoz, elõ-
zetesben lévõ fiatalkorú-
ak orvoshoz szállításá-
hoz, jármûvek kátyús-
baleseteihez azonnal
rendõrt hívnak. Ezzel el-
vonják õket a valódi,
„rendõrért kiáltó” bûn-
cselekményektõl, sza-
bálysértésektõl. Akkor
viszont, mikor például
rablást lát valaki, alig
akad, aki tanúvallomásá-
val segítene. 

A helyi állománynak
40 négyzetkilométert,
mintegy 640 utcát kellene
folyamatosan szemmel
tartani Óbuda-Békásme-
gyeren. A kapitány gyak-
ran emlegeti: „nem lehet
mindenki mellé rendõrt
állítani”.

Összegzés
Mindent egybevetve, a

múlt évre vonatkozóan
nagy eltérés nem látható a
grafikonokon. A fent em-
lített területeken inkább
csökkent, egy részterüle-
ten stagnált, egynél pedig
emelkedett a bûncselek-
mények száma. A 2007.
évben elért eredmény a
rendõrség leterheltsége,

az állományi létszám és
más egyéb adottságok
függvényében alapvetõen
jónak minõsíthetõ. 

A rendõrkapitány nyi-
latkozata végén hangsú-
lyozta: idén a tavalyihoz
hasonló, lehetõség szerint
még hatékonyabb mun-
kára törekednek a lakos-
ság közbiztonság-érzeté-
nek növelése érdekében.
A helyi rendõrség és az
önkormányzat között
igen hatékony az együtt-
mûködés, nagy segítsé-
get, támogatást kapnak
munkájukhoz az „Óbuda
Közbiztonságáért” Ala-
pítványtól.

Sz. Cs.

A rendõrkapitány beszámolója a közbiztonságról

Átlagban csökkent az autólopások és a rablások száma 
Dr. Markó Attila ezredes, a III. kerületi Rendõrkapitányság
vezetõje nyolc évre visszamenõleg készíttette el a városrész
bûnügyi statisztikáját, munkájuk hatékonyságát tükrözõ,
felderítésekre vonatkozó számadatokkal kiegészítve. A be-
számoló-jelentés szerint tavaly az eddigi átlaghoz képest
csökkentek a vagyon elleni bûncselekmények, a betöréses
lopások, a gépkocsikkal kapcsolatos bûncselekmények (így
a gépkocsi-feltörések, gépkocsiból-ról való lopások és a
gépjármûlopások), ugyanakkor valamelyest több lakásbetö-
rés fordult elõ, stagnált a rablások száma.

„Megúszta” 
az öngyilkosjelölt
Feltehetõleg öngyilkos-
sági szándékkal vetette
magát a Dunába egy 45
éves nõ az északi ösz-
szekötõ vasúti hídról,
február 13-án délelõtt.
Tette közben meggon-
dolhatta magát, mert a
Népszigetnél partra
úszott. A vízi rendészet
munkatársai pokrócok-
ba csavarták a 4 Celsi-
us-fokos vízbõl kikerült
asszonyt, akit a mentõk
kórházba szállítottak.

Autót köröz 
a rendõrség
Bûncselekmény elköve-
téséhez használt fehér
Suzuki Swift Sedan 1,3
típusú gépkocsit keres
a rendõrség. Kérik, aki
látta, vagy tudomása
van a GKD-018 forgal-
mi rendszámú jármû
hollétérõl, értesítse a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság ügyeletét a
430-4700/43-140-es te-
lefonszámon.
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2008/5. szám12
Iskoláink – Oktatás

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet tizenharmadik al-
kalommal szervez Óvoda-
pedagógiai Napokat már-
cius 11-tõl 19-ig. A ren-
dezvény címe: „Környezeti
nevelés, környezetvéde-
lem az óvodában”. Vala-
mennyi elõadás, bemutató
és a gyermekek munkáiból
készült kiállítás is e téma
köré csoportosul.

A z eseménysoroza-
tot és a „Semmibõl

valamit” címû kiállítást
Tamás Ilona, az oktatási
és kulturális fõosztály

vezetõje nyitja meg
március 11-én. Köszön-
tõt mond Sándorné
Anschau Csilla, a Peda-
gógiai Szolgáltató Inté-
zet igazgatója. 

Ezt követi Szabó Mag-
dolna alpolgármester is-
mertetõje, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának Környezetvédel-
mi Koncepciójáról és
Cselekvési Tervérõl. 

„Környezeti nevelés,
környezetvédelem az óvo-
dában” címmel Labancz
Györgyi környezetvédel-
mi szakértõ tart elõadást.

Az alább közölt be-
mutató foglalkozásokat
március 12-én, 13-án és
18-án tartják. 

Program 
Napraforgó Mûvészeti

Óvoda: „Tudod-e, hogy a
víz kincset ér?” * Meseer-
dõ Óvoda: „Játékos kör-
nyezetvédelem, a termé-
szet ajándékainak változa-
tos felhasználása” * Al-
máskert Óvoda: „Háziál-
latok, házi állatok?” * Az
óvodapedagógiai napokat
március 19-én az Ágoston
Mûvészeti Óvoda óvónõi
kórusának fellépése és

elõadás zárja. Somlói Vik-
tória fõtanácsadó a III. ke-
rület természeti értékeit
mutatja be. Az óvodape-
dagógusok olyan ismere-
tekhez juthatnak, melyek
segítik számukra az eliga-
zodást óvodai kirándulá-
sok szervezésénél.

(Érdeklõdni és jelent-
kezni a Pedagógiai Szol-
gáltató Intézetben lehet te-
lefonon a 368-9400-ás és
a 250-8998-as számon, e-
mailben: pszi@kszki.
obuda.hu Bõvebb tájékoz-
tatás az intézmény hon-
lapján: www.pszi03.hu)

Nyílt napok
• Az Óbudai Nagy László
Általános Iskola nyílt nap-
ra várja március 7-én a le-
endõ elsõ osztályosokat
és szüleiket.Program: óra-
látogatások, a rajzpályázat
eredményhirdetése. (Bõ-
vebb információ az iskola
honlapján: www.nagylasz-
lo-obuda.sulinet.hu, illetve
a 388-7747-es telefonszá-
mon.) 
• A Csillaghegyi Általá-
nos Iskolában a szülõk a
tanítók munkáját nyílt na-
pon ismerhetik meg, már-
cius 18-án 8-tól 10 óráig.
(Bõvebb információ: 368-
6651, 368-0082. Cím:
Dózsa György utca 42.)
• Nyílt órákat tartanak a
Krúdy Gyula Általános
Iskolában március 6-án
és április 3-án. A bemuta-
tó órák célja az iskolában
folyó pedagógiai munka
és a tanítók személyes
megismerése a leendõ el-
sõs gyermekek szüleivel.
(Cím: Gyógyszergyár ut-
ca 22-24.Tel.: 250-2724.)
• A Bárczi Géza Általá-
nos Iskola nyílt napja
március 12-én 8-tól 11
óráig lesz. (Cím: Bárczi
Géza utca 2. Tel.: 243-
1509. Honlap: www.bar-
czigai.sulinet.hu)
• „Ismerkedés az iskolá-
val” címmel nyílt napot
rendeznek a Tímár utcai
Általános Iskolában
március 4-én 8-tól 12 órá-
ig.A leendõ elsõ osztályos
gyermekeket és szüleiket
várják az intézménybe,
ahol tájékoztatást kapnak
a tanítók munkájáról, a fej-
lesztõórákról és az 1-3.
osztályosok judo-foglalko-
zásairól. (Elõzetes: május
elsõ hetében az iskola
környékén található óvo-
dák nagycsoportosait lát-
ják vendégül az intéz-
mény pedagógusai.)

1 % 1 % 1 %
A Gyöngyösbokréta
Napköziotthonos Óvoda
Póni Alapítványa (Tímár
utca 13/b.) köszönetet
mond mindenkinek, aki
személyi jövedelemadója
1 százalékát a civil szerve-
zetnek ajánlotta fel. A be-
folyt összeget a gyerme-
kek eszközeinek fejleszté-
sére költötték.

XIII. Óbudai Óvodapedagógiai Napok

Kisgyerekek környezeti nevelése

FARSANG A KRÚDYBAN. Az alsósok február 8-án, a felsõs diákok február 22-én öltöttek
jelmezt a Krúdy Gyula Általános Iskola farsangi buliján. Nagy sikert aratott a henna-fes-
tés, az álarckészítés, a jósda, a jelmezverseny és a tanárok jelmezes felvonulása is

A Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskolában az
alábbi foglalkozásokra
várják az érdeklõdõ gyere-
keket és szülõket.

T avaszváró március
5-én 17-tõl 19 órá-

ig. * Ügyességi játékok
a tornateremben március
18-án 16.30-tól 18 óráig.
* Játékos foglalkozás
április 17-én 17-tõl 19
óráig. * „Tanítási óra”
ovisoknak május 6-án
10-tõl 11 óráig.

A szülõk kérdéseire
bármikor szívesen vála-
szol az iskolapszicholó-
gus, a fejlesztõ pedagó-
gus vagy a leendõ tanító
néni a 367-1429-es tele-
fonszámon. (Cím: Szé-
rûskert utca 40.)

Óvodások
iskolában

A Mustármag Keresztény
Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium alsó tagozatán
április 16-ig havonta több
alkalommal Manó-tanodát
szervezünk a leendõ elsõ-
söknek.

A z évek folyamán
azt tapasztaltuk,

hogy az elsõsöknek
megkönnyítette az iskola
kezdését, otthonosabban
érezték magukat intéz-
ményünkben, ha ezeken
a játékos elõkészítõ fog-
lalkozásokon a rendsze-
res kapcsolat révén meg-
ismerhették leendõ taní-
tóikat és osztálytársaikat.

Nyílt héten (március
3-tól 7-ig) meggyõzõd-
hetnek a családias, kis
létszámú osztályok elõ-
nyeirõl, többek között a
tehetséggondozásról, a
lassabban haladók segí-
tésérõl a tanulási ku-
darc elkerülése érdeké-
ben.

A Manó-tanodai fog-
lalkozásokat szerdán-
ként 16.30-tól 17.30
óráig tartjuk a követke-
zõ napokon: március 5-
én, 12-én, 26-án, április
2-án, 9-én, 16-án.

Szeretettel várjuk az
érdeklõdõ gyermekeket
és szüleiket. (Cím:

Templom utca 5. Tel.:
388-8130.)

Az iskola vezetõsége

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

Manó-tanoda a „Mustármagban”

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskolanaptár
Március 20.: a tavaszi
szünet elõtti utolsó taní-
tási nap. Március 21-
25.: tavaszi szünet.
Március 26.: a tavaszi
szünet utáni elsõ tanítá-
si nap.

Egykori árpádosok
figyelem!
Az immár hagyomá-
nyos öregdiák találko-
zót március 4-én 18
órakor tartják az Árpád
Gimnázium hajdani di-
ákjai és tanárai. Az ese-
ményen emléktáblát ál-
lítanak az egykori igaz-
gató, Udvarhelyi Ágos-
ton tiszteletére, halálá-
nak 25. évfordulóján.

Nyílt nap 
a Vízi oviban
Leendõ óvodásokat és
szüleiket várják március
21-én 9-tõl 16 óráig a
Vízi Óvodában. Az ér-
deklõdõk betekinthet-
nek az intézmény életé-
be, megismerhetik a
szeptembertõl kiscso-
portot indító óvó néni-
ket a Maci és a Pillangó
csoportban. (Cím: Vízi-
orgona utca 2., Békás-
megyer hegy felõli olda-
lán. Tel.: 243-1360.)

1 % 1 % 1 %
A „Árpád Gimnázium”
Alapítvány kuratóriu-
ma ezúton is köszöni
támogatóinak, hogy a
2006. évi személyi jöve-
delemadójuk 1 százalé-
kának közcélú felhasz-
nálásáról rendelkezve,
több mint 3 millió forin-
tot ajánlottak fel az ala-
pítványnak. A támoga-
tást elsõsorban a rászo-
ruló, illetve az arra ér-
demes diákok ösztön-
díjára, továbbá az isko-
la által szervezett nyári
programok lebonyolítá-
sára fordították illetve
fordítják. (Adószám:
19676425-1-41.) 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

• Tárgyalások folynak a
G y ö n g y ö s b o k r é t a
Óvoda (Tímár utca
13/b) átadásáról a
Szalézi Szent Ferenc
Társaságnak. Jelenleg a
pedagógus és a szülõ
közösséggel történõ
egyeztetés zajlik az igé-
nyek felmérésérõl és a
továbbfoglalkoztatásról.
A már ebbe az óvodába
járó gyerekeknek az ed-
digi feltételek biztosítot-
tak továbbra is, részükre
az átadás változást nem
jelent. 
• Az Aquincum Általá-
nos Iskolában (Arató
Emil tér 1.) 2008. szep-
tember 1-jétõl angol-ma-
gyar két-tannyelvû osz-
tály indítására nyílik le-

hetõség, felmenõ rend-
szerben. A közvetlen kör-
nyezet igényeinek eleget
téve, és az intézmény ar-
culatát bõvítve biztosít-
ják ezt a lehetõséget az
elsõ osztályt kezdõknek.
• Zipernowsky Károly
Általános Iskola
(Zipernowsky Károly ut-
ca 1-3.) a következõ tan-
évtõl közoktatási sportis-
kola lesz. A már jelenleg
jól mûködõ rendszer, va-
gyis az emelt szintû test-
nevelés oktatása kiegé-
szül - szeptembertõl fel-
menõ rendszerben - egy
sportosztállyal. A sportis-
kolai osztályokban az in-
tézmény kosárlabdát (al-
só tagozaton a sportágra
elõkészítõ jelleggel) kí-
ván oktatni. 

• A Zápor Általános Is-
kola és Gimnázium
(Zápor utca 90.) szep-
tember 1-jétõl alapítvá-
nyi fenntartásban mû-
ködik tovább a Vihar ut-
ca 31. szám alatti épü-
letben. A körzetbe tarto-
zó gyerekek ugyanolyan
feltételekkel járhatnak
majd az intézménybe,
mint az összes többi ön-
kormányzati fenntartású
iskolába.
• A több éve folyó magas
színvonalú szakmai
munka továbbfejleszté-
seként és elismeréseként
a kerület német nemzeti-
ségi iskolája az Elsõ
Óbudai Általános Isko-
la lesz. Az intézmény a
következõ tanévtõl a ke-
rület egészébõl várja azo-

kat a gyerekeket, akik né-
met nemzetiségi oktatás-
ban kívánnak részt venni.   
A körzeti feladatok ellá-
tására a Vihar utca 31.
szám alatti, alapítványi
fenntartású Zápor általá-
nos iskolát jelölte ki az
önkormányzat. 
• Az Óbudai Nagy Lász-
ló Általános Iskolát és a
Tímár utca 16. és Szõlõ
utca 9. szám alatti álta-
lános iskolát egy önálló
intézményként szándé-
koznak összevonni Zá-
por utca 90. szám alatti
székhellyel és Váradi ut-
ca 15/b. szám alatti te-
lephellyel. Az önkor-
mányzat az átszervezés-
sel a gyerekeknek kíván
jobb körülményeket te-
remteni a tanuláshoz.

Oktatási-nevelési intézményeket érintõ képviselõ-testületi határozatok

Átszervezések a diákok érdekében

A Zipernowsky Károly Álta-
lános Iskola alapításának
30. évfordulóját ünnepelte
február 13-tól 15-ig. A ju-
bileumi rendezvénysoroza-
tot Tamás Ilona, az oktatá-
si és kulturális fõosztály
vezetõje nyitotta meg. 

A z elsõ nap prog-
ramjában bensõsé-

ges mûsor, névadónk
emléktáblájának koszo-
rúzása, az ünnepi torta
felvágása, a reneszánsz
évhez kapcsolódó ver-
senyek, „Ki miben tu-
dós?” vetélkedõ és foci-
kupa bajnokság szere-
pelt. A második napot a
diákok és tanárok jó-
kedvû farsangi karne-

válja tette feledhetetlen-
né. A legizgalmasabb
esemény azonban két-
ségkívül a péntek dél-

utántól szombat hajna-
lig tartó véndiák talál-
kozó volt, melyen közel
1000 volt tanítványunk
tisztelte meg a harminc
éves alma matert. Az est
kínálatában elõadás is

szerepelt: a diákok ke-
ringõvel, a tantestület
tagjai pedig fergeteges
country összeállítással
szórakoztatták a vendé-
geket. 
Pohlné Barkó Magdolna

30 éves a „Ziper”

Havonta egy kedden, vidám délutánra várják a
nagycsoportos gyerekeket szüleikkel együtt a Pais
Dezsõ Általános Iskolába. A foglalkozáson megis-
merkedhetnek leendõ tanítójukkal, játszhatnak,
beszélgethetnek a kisdiákokkal, megmutathatják
milyen ügyesen énekelnek, rajzolnak, számolnak
vagy verset mondanak. A szülõk képet kapnak az
intézmény munkájáról.
Esemény-idõpont: „Tiszán innen, Dunán túl” cím-
mel foglalkozás március 11-én 17-tõl 18 óráig.
(Cím: Pais Dezsõ utca 1-3. Tel.: 243-2951.)

A 2008-as tanévtõl magyar-
angol kéttannyelvû és hagyo-
mányos osztályokat indít az
Aquincum Általános Iskola. 

C sütörtökönként 17
órától iskolanyitogató

foglalkozásokra várják az
intézménybe készülõ gye-
rekeket. A március 4-ei és
5-ei nyílt órákon a leendõ

elsõsök szülei betekinthet-
nek az iskolában folyó ok-
tató-nevelõ munkába. (Bõ-
vebb információ a
368-7818-as és a
430-0186-os telefon-
számon. Cím: Arató
Emil tér 1. Honlap:
aquincum01.freeweb
.hu. E-mail: aquin-
cum-a@kszki.hu)

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Iskolanyitogató az Aquincum iskolábanPais-hívogató
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Szent Erzsébet 
emlékhelyei
A Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola oktató-kutató fel-
adatai mellett fontosnak
tartja a kultúra terjeszté-
sét, támogatásának fel-
vállalását, ezért a fõiskola
Bécsi úti aulája minden
hónapban kiállításnak ad
otthont. A „Magyarország
virága, Szent Erzsébet
emlékhelyei Európában”
címû, 29 tablót felvonulta-
tó tárlatot március 5-ig
nézhetik meg. (Nyitva tar-
tás: hétköznapokon 9-tõl
17 óráig a Bécsi út 96/b.
szám alatt.)

Képek a San
Marco Galériában
Csengery Béla festõmû-
vész kiállítását Szema-
dán György festõmû-
vész, író nyitja meg már-
cius 7-én 18 órakor. Köz-
remûködik: Székely Ist-
ván zongoramûvész. (A
tárlat március 21-ig láto-
gatható, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig az Óbudai
Mûvelõdési Központ San
Marco Galériájában.Cím:
San Marco utca 81.).

Wass Albert
emlékest
Az „Irodalmi estek a Du-
na-parton” címû, népsze-
rû sorozatban Wass Al-
bert emlékestet tartanak
március 13-án 18 órai
kezdettel a Rozmaring
vendéglõ különtermében.
Vendégek: Simó József
elõadómûvész, a Czegei
Wass Alapítvány elnöke,
Petrás Mária keramikus,
népdalénekes és Döbren-
tei Kornél költõ. Az est há-
ziasszonya:Csikósné Má-
nyi Júlia képviselõ asz-
szony. (Helyszín: a Roz-
maring vendéglõ különter-
me, a Tímár utcai HÉV-
megállónál, közvetlenül a
Duna-parton.)

Selyemképek
Barnáné Korbely Zsuzsa
selyemfestõ „Selyemké-
pek-magyar mandalák” cí-
mû kiállítása március 20-
ig látható Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak I. számú Gondozási
Központjában. (Nyitva tar-
tás: hétköznapokon 8-tól
16 óráig a Kiskorona utca
3. szám alatt.)

„Nem szerettem soha sen-
kit” - mondta Krúdy Gyula.
Kelecsényi László iroda-
lomtörténész azonban be-
mutatta az író igazi arcát a
„Szerelmes magyar írók”
sorozatban, a „Szindbád
titkai - Krúdy Gyula szerel-
mei” címû elõadásában,
melyet február 19-én tar-
tott a Platán Közmûvelõ-
dési Könyvtárban.

A bibliotéka televízi-
ójának képernyõ-

jén Latinovits Zoltán
szájából volt hallható az
ismert Krúdy mondat:
„Nem szerettem soha
senkit”. Ezek után
Kelecsényi László, az
ország egyik legjobb
Krúdy-kutatója mintegy
két órán keresztül me-
sélt az író szerelmeirõl.
Folytatás a könyvnapon:
ekkor jelenik meg
ugyanis Kelecsényi
könyve „Szindbád tit-

kai” címmel - hasonló
szellemben. Két tehetsé-
ges színész, Gáspár
András és Balázs Ágnes
Krúdy szerelemtõl izzó
leveleibõl olvasott fel
részleteket. 

Kelecsényi (és társ-
szerzõje) keze nyomán
már a 11. kötet jelent
meg Krúdy írásaiból.
- Nem elég a regényeket
elolvasni. Az író életét is
ismerni kell, botlásaival,
hibáival együtt - mondta
a Krúdy-kutató. 

A nyíregyházi Krúdy
Kiadó a legjobb hazai
Krúdystákkal tárgyal
egy olyan könyv kiadá-
sáról, mely rámutatna
arra, hogyan köszönnek
vissza az író szerelmei a
novellákban és regé-
nyekben. Kelecsényi
szellemében: az író földi
pályája is egy regény,
melyet az élet írt.

Lelkes Péter

Különleges estnek lehet-
tek tanúi, akik meghall-
gatták Györgypál Katalin
költõ, író, drámaíró, az
Uránusz Könyvkiadó és a
Kláris folyóirat alapító fõ-
szerkesztõjének bemutat-
kozását február 14-én a
Krúdy Körben. 

K irály Lajos, az est
házigazdája, amit

lehetett, mindent kiho-
zott Györgypál Katalin-
ból, ami emberi és iro-
dalmi, sõt, zenei érték
volt. Ki hitte volna,
hogy már tizenéves ko-
rától fogva megszakítá-
sokkal ugyan, de máig is
„vitorlázik” az égen.

Vitorlázórepülõs élmé-
nyei után e témában írt
versei is elhangzottak.
Eddig 22 könyve látott
napvilágot. Ezek között
verses, prózai, drámai

írásait tartalmazó kötetek
jelentek meg, a Szóva-
rázs címû verseskötet
2007-ben. Az Uránusz
Kiadó 1992-tõl, alapítá-
sától éppen 300 könyvet
adott ki. A Kláris folyó-
irathoz is majdnem
ugyanennyi író, költõ,
újságíró, publicista tarto-
zik, s az évente megjele-
nõ majdnem négyszáz
oldalnyi Kláris antológi-
ákban is ugyanennyi
szerzõ jelenteti meg a
mûveit vagy a festmé-
nyek reprodukcióit. 

S még újabb oldaláról
is megismerhettük. Ka-
talin muzikális lélek, fu-
rulyán több számot is
elõadott. Verseibõl Ki-
rály Lajossal felváltva
„kényeztették el” a nagy
létszámú közönséget.
Szép, értékes est volt…

Kanizsa József

Györgypál Katalin a Krúdy Körben

Versek vitorlázórepülésrõl
Krúdy szerelmei

A „Danubia+” az Óbudai Danubia Zenekar mûvészei-
nek az Óbudai Társaskörben induló kamarazenei soro-
zata. A „+” jel minden alkalommal egy neves szólista,
vagy kamaraegyüttes vendégszereplésére utal, lehetõ-
séget teremtve a kamaramuzsikálásra, esetenként rit-
kán hallható remekmûvek megszólaltatására. Az elsõ
hangversenyen, március 10-én 19 órától a Danubia
Zenekar fafúvósai lépnek fel Oláh Kálmán zongoramû-
vésszel. Mûsorukon Prokofjev, Poulenc, Ligeti és Berio
mûvei mellett jazz improvizációk is szerepelnek. (Belé-
põjegy: 1200 forint. Cím: Kiskorona utca 7.).

Klasszikus és jazz

A brit Graeme Miller mun-
káiban mûvészbe oltott
geográfusként földrajzi he-
lyeket tanulmányoz, és az
ezekbe a helyekbe íródott
személyes történeteket. 

A z Óbudai Társaskör
Galériájában „Po-

tyautasok” (Beheld) cím-
mel bemutatott munkájá-
nak készítése során olyan
helyszíneket keresett fel,
ahol potyautasok teste hul-
lott ki landolásra készülõ
repülõgépek futómûvébõl.
Megkésett tanúként az ég
felé fordította kameráját,
hogy egy tragikus sorsot
lezáró zuhanást dokumen-
táljon, vagy legalábbis an-
nak helyszínét. Tapasztala-
tát a legteljesebb mérték-
ben próbálja átadni a né-
zõknek, nemcsak fotót, ha-
nem hangfelvételt is készí-
tett a jellegtelen városi
vagy külvárosi helyszíne-
ken, melyeket egy tragédia
helyez más perspektívába.
Ahangot a nézõ aktiválja a
tálakba vetített képek
megemelésével. A képek
„kézbevételének” rítusa
megkerülhetetlenné teszi

az emigráció áldozataival
való számvetést, még ak-
kor is, ha nem ismerjük az
áldozatok nevét, múltját,
és mindazt a körülményt,
ami a kockázatos és vég-
zetes út vállalására kész-
tette õket. 

(Megtekinthetõ: már-
cius 9-ig, hétfõ kivételé-
vel naponta 14-tõl 18
óráig a Kiskorona utca
7. szám alatt.)

FALAK A TEMPLOMTÉRBEN. Bodor Anikó Marosvásárhelyen született, Magyarországon
élõ grafikus alkotásai „Falak” címmel március 9-ig láthatók a Kiscelli Múzeum temp-
lomterében. (A tárlat hétfõ kivételével, naponta 10-tõl 16 óráig tekinthetõ meg a
Kiscelli utca 108. szám alatt)

Potyautasok 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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
� 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
� 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
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykereske-
delmi áron kaphatók. III. ker. hívjon telefonon!
(A mi szervizünk cégtáblájának színe piros.)
Tel.: 243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
�FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991

� 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 gépkölcsönzés házhoz szállítás-
sal. Tel.: 06(20)9815-412
� Óbudai Temetkezési Iroda 1032 Bécsi út
197. Tel.: 250-5039 Gyászjelentést készítünk.

�VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Tapétázás, festés, mázolás árengedménnyel!
Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is. Tel.:
359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes taka-
rítással, PARKETTALERAKÁST, -csis-
zolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisipa-
ros. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
�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
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774

�Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
�Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
�Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
� 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
� Kertészeti munkákat vállalok: metszés,
permetezés, fakivágás, ásás, bozótírtás. Tel.:
06(30)602-6925
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
�Takarítás, irodák intézmények,  társashá-
zak teljes körû takarítása. Szõnyeg-kárpit-
ablaktisztítás, referenciával, garanciával. Tel.:
06(20)947-5830; 06(20)479-6244 E-mail:
MU0000@freemail.hu
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton sze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
�Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok elõt-
ti képviselettel, felelõsségbiztosítással  gaz-
dasági társaságok, egyéni vállalkozók részé-
re. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
�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
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
�Kõmûves, burkoló munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
�Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
�Lapostetõk szigetelése, tetõfedõ és bádogos
munkálatok, garanciával. Tel.: 06(20)496-
8536; www.lapostetotechnika.2000.hu
�Mindenféle gépi és kézi kerti munkát, met-
szést, permetezést vállalok, vidéken is. Tel.:
06(30)682-4431
� Kert-telekrendezés, favágás, bozótírtás,
sövénynyírás, metszés, lemosó permetezés,
gyepesítés, tereprendezés, kerítés építése tér-
kõ-támfal lerakása. Kamatmentes részletfize-
tés! Tel/fax.: 06(20)479-6244; 06(20)947-
5830E-mail: MU0000@freemail.hu
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSÕREPEDÉS
gyorsszolgálat garanciával. Tel.: 240-9725.
Mobil: 06(20)944-0836; 06(20)934-0847
�Villanyszerelés, lakások családi házak fel-
újítása, kivitelezése, garanciával, ingyenes ár-
ajánlat. Tel.: 06(70)617-5779
� Szobafestés-mázolás, tapétázás, parkettá-
zás, teljes körû lakásfelújítás. Szabó Dénes
06(20)928-3562
� Kertkarbantartást vállalok. Tel.:
06(30)263-4262
�Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást, zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Kertgondozó vállalkozó munkát keres.
Tel.: 06(70)213-7336
�Kõmûvesmester kisebb munkákat és épü-
letburkolást vállal, közületet is. Tel.:
06(20)591-1367

� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� 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
�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szent-
endrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig,
illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� „TADAIMA” Természetgyógyászat, Ta-
vasz u. 7. I. em. Fájdalomcsillapítás, alakfor-
málás, masszázs, kineziológia, vákuum keze-
lés. Tel.: 06(30)413-8027
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (Egy alkalom elég.), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Igazi különlegesség! Meditatív gyógyító
masszázs- és lélekterápia. Tel.: 06(20)583-3283
� Pszichológiai magánrendelés. Család- és
párterápia, életvezetési tanácsadás, depresszió,
szorongás, pánikzavar. Tel.: 06(20)454-9682
�Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
�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.
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Belgyógyászat holisztikus szemlélettel.
Homeopátia, fülakupunktúra. III. ker. Tavasz
u. 7. Dr. Bor Márta fõorvos. Bejelentkezés:
06(20)481-4646
�Lelki-testi problémák kezelése, stresszoldás
hatékony, személyre szabott módszerekkel. 20
éves szakmai tapasztalattal rendelkezõ pszi-
chológus-kineziológus várja a gyógyulni vágyó-
kat az Amfiteátrumnál. Tel.:  06(30)500-8058

�ATI® Autós-Motoros Iskola. A vezetés is-
kolája. Kedvezményes tandíjak. Kamatmen-
tes részletfizetés! 1035 Bp., Szentendrei út
34. Tel/fax: 368-6299, 430-0909, OKÉV: 07-
0610-03. www.ati.hu
�KÁLLAYAUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.

�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
�Angol órák minden szinten, diplomás, gya-

� 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, hon-
lap: www.vojczek.hu

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

Egészség

� Pedagógus társasházkezelõi, ingatlan-
kezelõi szakképesítéssel társasházak keze-
lését, közös képviseletét vállalja. 240-4209

� Társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek
teljes körû képviselet, üzemeltetése. Kizárólag
könyvelés is! Referenciák, 19 éves mûködés a
III. kerületben. Tel.: 367-1373; 367-1853

� Mûbútorasztalos vállalja antik, styl búto-
rok restaurálását, készítését, kárpitos munká-
val, 38 éves gyakorlat! Tel.: 06(30)944-2206

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

� 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 %!!!

�LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Víz-
,gáz-,fûtés-, villanyszerelés és teljes körû
kiépítés, gépi duguláselhárítás. NON-
STOP 0-24 Tel.:06-1-321-3174,06(20)342-
5556

� „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
csatornatisztítás gépiesített ipari technoló-
giával falbontás nélkül a hét minden nap-
ján garanciával a lakosság és közületek
szolgálatában. 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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korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043

�Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)9590-134

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
�Angol beszédcentrikus nyelvoktatás, kor-
repetálás, érettségire felkészítés precíz tanár-
nõtõl Óbudán a Vihar utcában. Tel.:
06(30)952-3691
�Mûködõ magántanodánk felkészítést vál-
lal minden szinten matematikából, fizikából,
kémiából, nyelvekbõl, több évtizedes referen-
ciával. Tel: 250-2003; 06(20)934-4456
�Német felsõ-, angol közép-, francia alapfo-
kon beszélõ fiatalember tanulmányok mellett
munkát vállal. Tel.: 06(20)376-1543
� Angoltanítás Békásmegyeren 16 éves
gyakorlattal, korrepetálás, érettségi és vizsga-
felkészítés, . Tel.: 06(20)439-6410
� Kémia, biológia érettségi-felvételi elõké-
szítés, korrepetálás gyakorlott tanároknál.
Tel.: 06(30)264-5648
�Német nyelvtanítás, minden szinten fran-
cia korrepetálás, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
�Angol magánórák, nyelvvizsgára felkészí-
tés a Rómain, délelõtt és délután. Tel.:
06(30)461-0855

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
�Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Tel-

jes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-0031,
06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
�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.
�Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésüt. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
� III. kerületben gyönyörû családi házas
övezetben 30 nm-es összkomfortos üzlet fele
része csendes tevékenységre könyvelõnek, in-
gatlan irodának kiadó. Tel.: 243-1271; 7-19-ig
� Csillaghegyen 64 m2-es kertes ház (össz-
komfortos) garázzsal kiadó 100.000
Ft/hó+rezsiért hosszú távra. Tel.: 06(30)231-
3917
� Fészeklakó ingatlan keres-kínál eladó és
kiadó ingatlanokat. Tel.: 391-7550,
06(70)365-2588, feszek_lako@origoingat-
lan.hu
� 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
� Csilaghegyen 5 lakásos társasházban 60
m2-es egyedi fûtésû, erkélyes lakás kiadó.
Bérleti díj: 69.000 Ft/hó+rezsi. Tel.:
06(30)934-6308
�Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494 E-mail:
saro1970@t-online.hu
�Örs vezér tértõl 5 percre eladó egy másfél
szobás 9. emeleti, felúított panellakás. Ir.ár:
10 mFt. Tel.: 06(30)287-7085; 06(30)472-
1259, 06(20)476-5583
� III. Sun Palaceban 2008-ban épült IV.
emeleti nappali+ 2 hálós, 2 fürdõszobás, tera-
szos lakás garázzsal eladó. Irányár: 40 MFt.
Tel.: 960-8862, 316-9408
�Eladó Óbudán 7890 m2-es telephely bõvít-
hetõ felépítményekkel. Ár.: 450.000.000 Tel.:
06(70)310-2777; 06(30)933-3164
�Eladó Pók u.-i ltp-en 1+2 félszobás, 51 m2-
es, erkélyes lakás, új mûanyag redõnyös abla-
kokkal 13 mFt. Tel.: 06(30)579-3182
�Pomázon 4 lakásos társasházban 76 nm-es
2,5 szobás, cirkófûtéses, garázzsal, pincével,
önálló kerthasználattal +32 nm-es beépíthetõ
tetõtérrel a Madách I. utcában eladó. Irányár:
23 millió. Tel.: 06(20)334-8514; 06(20)443-
7433
�Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és ki-
adó ingatlanokat, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
�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;
�III. Vörösvári úton 3 szobás 66 m2-es vilá-
gos konyhás lakás 11,9 mFt eladó. Tel.:
06(30)520-1133

� III. Perényi úton 250 m2-es hétszobás ház
62,0 mFt eladó. Tel.:06(30)520-1133
� III. Szélvész utcánál 256 m2 ötszobás ház
74,0 mFt eladó. Tel.:06(30)520-1133
�XV. Damjanich utcában 146+50 m2-es ház
432 m2-es telken 36,5 mFt eladó. Tel.:
06(30)520-1133
�III. Kerék utcában  V. emeleti, 68 nm-es, jó
állapotú panellakás, szép lépcsõházban, 14,2
MFt irányáron eladó. Tel.: 06(20)9713-335
�III. Római-parton eladó igényes kivitelezé-
sû, 10 éves, 310 nm-es ikerházrész, 500 nm-es
intim kerttel. 2 nappali, 5 hálószoba, 3 fürdõ-
szoba, 2 garázs. Irányár: 109 MFt. www.startin-
gatlan.hu, tel.: 316-9408, 20/935-00-18
� 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
�Óbudán, Békásmegyeren keresek örökla-
kást, (felújítandót is) vagy környékén kisebb
házat, házrészt. Tel.: 06(20)311-8232;
06(70)520-2992
� Vásárolnék házat, házrészt magánsze-
mélytõl készpénzfizetéssel. Felújítandó lehet,
hitelt átvállalok. Tel.: 06(30)214-6309
�11-es úton, Csillaghegyen 50 m2 iroda, 34
m2 raktár, parkolóval, kiváló reklámlehetõ-
séggel kiadó. Nagykereskedésnek, képvise-
letnek. Tel.: 06(30)973-8206

� 600-1500 Ft. óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl Tel.: 243-8280,205-
8700,06(20)359-5918
� Ford gépkocsik javításához keresünk au-
tószerelõt, valamint autóvillamossági szere-
lõt. Típusismeret, KVF tanúsítványadói vég-
zettség elõny. Jelentkezni a 452-9735 telefon-
számon lehet.
� Kerti munkához, referenciával rendelke-
zõ, nem dohányzó, Római-part környékén la-
kó úr jelentkezését várom heti 1-2 napi mun-
kavégzésre. Tel.:06(70)33-53-162
� Óbudai vastelepünkre árukiadót felve-
szünk. Hasonló munkahelyen szerzett gya-
korlat, alapfokú számítógépes ismeret elõnyt
jelent. Erkölcsi bizonyítvány szükséges. Ér-
deklõdni lehet: 06(20)336-8454, 430-0425

� Asztalost gyakorlattal felveszünk Buda-
kalászon. Tel.: 06(20)932-4244

� Ismét masszázs az Univerzum-házban!
III. Vízimolnár u. 8. Erika Március 21-ig ak-
ció! Tel.: 06(20)376-1543
� Ha unja a hétköznapok monotonságát, ha
munka helyett kikapcsolódásra vágyik, ha
szívesen kerülne jó társaságba, úgy hívja fel:
334-3836; 06(20)334-3853

�Használt gázkonvektor 5,8 kw 14.000 Ft.
JedeMatic kávéfõzõ 6000, 10000 Ft, bontat-
lan Zepter légterápia 85.000 Ft. Eladó. Tel.:
06(30)269-1844;
� 20 részes koloniál szobabútor eladó. Tel.:
06(30)630-8980
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� III. Bogdáni úti 30 m2-es, zöldövezeti,
egyedi fûtésû garzonlakás bútorozatlanul
hosszú távra  kiadó, 45 ezer Ft+rezsi. Érdek-
lõdni.: 06(30)946-4835

� 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. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Ószeres Fricinél azonnali készpénz! Fest-
mények, antik órák, ezüsttárgyak, vitrintár-
gyak, porcelánok, régi bizsuk, képeslap, ka-
catok, teljes hagyaték vétele! Üzlet: Óbuda
Zápor u. 10/b. Tel.: 240-7044, 06(20)977-
2695
� Szõnyegbecsüs vásárol régi, keleti szõ-
nyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjta-
lan. Tel.: 06(30)456-3938

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.: 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu
� Ne legyen magányos! Segítek megtalálni
párját. Megbízható, diszkrét, személyiség-
központú társközvetítés. Hívjon bizalommal:
06(30)586-1123; 335-0897

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

Számítógép

Társkeresõ

Régiség

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

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kéziratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� 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

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõ-
állásban TB ügyintézõt és pénzügyi-szám-
viteli ügyintézõt azonnali kezdéssel. Pálya-
kezdõk jelentkezését is várjuk. Érdeklõdni a
06-26-546-514-es telefonszámon lehet.

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban árufeltöltõket, pénztárosokat,
áruátvevõket és targoncavezetõket azon-
nali kezdéssel.Érdeklõdni a 06-26-546-
514-es telefonszámon, munkaidõben.

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

Állás

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

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

� Ügyfeleinknek keresünk eladó, kiadó
ingatlanokat a kerületbõl és vonzáskörzeté-
bõl. Ingyenes hitelügyintézés, tanácsadás.
Tel.: 242-7944; 06(30)586-2079

� 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)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

� Angoltanár egyetemi diplomával, 1-3
fõt készítek fel a legkorszerübb angol
nyelvvizsgákra. H-Sz-Szo reggel (délelõtt
K-Cs-Va délután/este. Egyedi megoldások,
sok zene, humor, jó kiejtés. Tel.: 242-6136;
06(20)483-7808

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

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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�� 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

�� Kolosy üzletházban 21 m2-es üzlet és 27
m2-es teljesen berendezett fodrászat kiadó.
Érdeklõdni: 06(20)942-6883
��Családi okok miatt 72 m2 jól mûködõ élel-
miszerbolt bérleti joga átadó Békásmegyeren.
Tel.: 06(20)953-3080

�� Húsvéti „nyuszilesen” Bécsben autó-
busszal március 15-én. Phoenix Travel: tel.:

453-2959. Mobil: 06(30)326-1138;

www.phoenixtravel.hu

��Velence május 1-4-ig, El Camino/Szent Jakab
útján/ májusban és szeptemberben csak a

Phoenix Travellel. Phoenix Travel: tel.: 453-

2959, Mobil: 06(30)326-1138, www.phoenix-

travel.hu

�� Erdély húsvétkor és búcsú Csíksomlyón
30.000 Ft-ért lehet csatlakozni. Tel.: 367-

4533

Utazás

� III. Bécsi út 77. egyszintes irodaházban
130 m2-es, teljesen felújított iroda bérbe-
adó. Tel.: 06(20)938-3218

Üzlet

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

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban
nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek munkáját.
Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! KÖSZÖNJÜK! 

Szervezet neve: Adószáma:
„A rák ellen, az emberért,a holnapért!”
Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Mocsáros Egyesület 18099445-1-41
Barnabás-Református Támogató Szolgálat 19024031-1-42
Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Boldog Salamon Kör Kulturális Közhasznú Egyesület 18105997-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat 
Ápoló Közhasznú Egyesület 18065475-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- 
és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 18103225-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, 
Elhelyezõ Alapítvány 18113633-1-41
„Ész-Agy” Észak Budai Hagyományzörzõ 
Ifjúsági Kulturális és Sport Egylet 18086924-1-41
Gézengúz Alapítvány 19650823-1-41
Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány 18047015-1-41
Kaszások Óbudai IfjúságiKlub Egyesület 18054011-1-41
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány 18536845-2-41
Óbuda Aerobic Sportegyesület 18110238-1-41
„Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány 18063112-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Futókör 18096569-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 18119488-1-41
Textilmúzeum Alapítvány 18042096-2-41
Vargabetû Klub-Mûhely Egyesület 18083378-1-41
Vízililiom Egyesület 18119323-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

Csak 1 perc az 1% felajánlása!

„Digitális Nagyi”
számítógépes tanfolyam 
nemcsak nagymamáknak, 
hanem nagypapáknak is!

Számítógépes tanfolyamokat szervezünk 

nagymama és nagypapa korúak részére, elsõsorban kezdõknek.

Várjuk tanfolyamainkra az érdeklõdõk jelentkezését!

A tanfolyamok március 10-tõl folyamatosan indulnak 

Oktatóközpontunkban (Bp., III. Bécsi út 324.).

További információ és jelentkezés ügyfélszolgálatunkon:

Tel.: 4366-518, 4366-583
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Tél vége felé
Rejtvényünkben Ady Endre: Télbe hulló ember
vágya címû versébõl idézünk. Beküldendõ a víz-
szintes 1. és a függõleges 42. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk:
Õ. V. T. S. L.). 14. Madárlak. 15. Régiesen mondja
el. 16. Nem szerencsés eset, névelõvel. 17. Horgász-
kellék. 19. …-Murr, mesealak. 20. Rádium és ozmi-
um vegyjele. 21. Kézzel kapcsolatos. 23. Norvég,
olasz és svéd autók jele. 25. Amon-nal egyesült az
egyiptomi mitológiában. 26. Tisztít. 28. Asztácium.
29. Belül látom! 31. Ez megfordult! 33. Látványa. 36.
Iskolai kellék. 39. Angol nõi név. 40. Azonos magán-
hangzók. 41. Három amper! 42. Római ezeregy. 43.
Erõs bot. 44. Ember rész! 46. Ének. 48. Jean Reno
alakította. 49. Tévésorozat hõs, Máté. 51. Fénycsõ-
ben van. 53. Komplett. 54. Maró anyaggal teszi. 55.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helység. 57. Jó ide-
je (két szó).
FÜGGÕLEGES: 1. Gyerekbetegség. 2. Mezõgazda-
sági eszköz. 3. Ritka nõi név. 4. Somogy megyei
helységbe való. 5. Német, thaiföldi és magyar autók
jele. 6. Személyes névmás. 7. Hajban lehet. 8. Vissza-
ûzet! 9. É. L. Ó. 10. Elem! 11. Bambázás kezdete! 12.
Nõi név. 13. Szentendrei rész! 18. Jó gondolatra ala-
pult. 22. Omlik. 24. Gyógyászatban használatos. 26.
Máltai, thaiföldi és marokkói autók jele. 27. Értelmes betûcsoport.
28. Egyik szülõ. 30. Pl. libát eteti. 32. Mint a vízszintes tizenket-
tõ. 34. Á. E. 35. Megegyezõek. 37. A Tisza egyik melléke. 38.
Spanyol és kubai autók jele. 42. Az idézet második sora (zárt be-
tûk: I. H. K.). 45. Bokor. 47. Hirtelen leszálló, névelõvel. 47a.
Õrült futó, fordítva. 48. Ady múzsája. 50. Német vörös. 52. N. B.
B. 53. Félig kábult! 54. Néz. 56. Re párja. 58. Arad középsõ része!

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõ-
lapon március 11-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek
át. A február 15-én megjelent, „Végre közeleg!” címû rejtvényünk
helyes megfejtése: „Hócsorda torkát déli sugár késelte, gyorsan da-
gad az ár”. Könyvjutalmat kapnak: Tuza Lászlóné 1038 Budapest,
Csobánka tér 2.; Petõ Józsefné 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 3.
X/93.; Csap Árpád Géza 1039 Budapest, Gyûrû utca 16. I/4.

BABARUHA BÖRZE Várják a vásá-
rolni és eladni kívánó anyukákat, apu-
kákat március 8-án 9-tõl 13 óráig.
(Asztalár: 1500 forint.)
JÁTÉKBÖRZE Megunt és felesleges-
sé vált játékok csereberéje, vására
március 9-én 9-tõl 12 óráig.
(Asztalár: gyerekeknek ingyenes, vál-
lalkozóknak 1500 forint.)
BÁBSZÍNHÁZ-JÁTSZÓHÁZ „A bátor
nyulacskák” Domonkos Béla bábmû-
vész elõadása március 9-én 10 órától.
Az erdõ szélén a nyulacskák rettegnek
a farkastól, de különösen a vadásztól.
Megérkezik a kétbalkezes vadász a
kutyájával, és elveszíti a csizmáját. A

süni megtalálja, odaadja a nyulaknak

azzal, hogy általa bátrabbá válnak.

Meg akarják ijeszteni az állatokat, de

késõbb megtudják, hogy a süni be-

csapta õket és nem lettek a csizmától

bátrabbak. A nyulak a vadász zseb-

lámpájával megfutamítják az állatokat,

akik rájönnek, hogy maguktól kell bá-

tornak lenniük. (A jegyek ára: 600 fo-

rint, családi jegy 5 személy részére:

2400 forint.)

Sirtos-Görög Táncház: március 9-én

és március 16-án 18-tól 22 óráig.

Tánctanítás: 18-tól 19 óráig. (Belépõ:

800 forint.)

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

IRODALMI KÁVÉHÁZ - „FORDÍTVA”
Akirõl szó lesz: a 81. születésnapját
ünneplõ Gabriel García Márquez No-
bel-díjas kolumbiai író. Aki mesél: Szé-
kács Vera mûfordító. Aki felolvas:
Habány Tamás színmûvész. Az irodal-
mi kávéházba március 6-án 17 órára
várják az érdeklõdõket. (A belépés in-
gyenes.)

FOTÓKIÁLLÍTÁS Székács Vera fotóki-
állítása március 6-án nyílik. A fényké-
pek segítségével betekinthetnek a 81
éves Gabriel García Márquez Nobel-dí-
jas kolumbiai író világába. (Megtekint-
hetõ március 27-ig. A belépés díjtalan.)
PORTRÉKARIKATÚRÁK TÓNIÓ (Tóth An-
tal) portrékarikatúra kiállítása írókról, színé-
szekrõl, zenészekrõl március 4-ig látható.

Platán Közmûvelõdési Könyvtár 
(Arató Emil tér 1. Tel.: 439-0936. www.platankonyvtar.hu )

Elõadásokkal, kézmûves fog-
lalkozásokkal, táncházzal
várják a gyerekeket és szüle-
iket március 8-án 10-tõl 14
óráig a Kiscelli Múzeumba. 

Húsvéti kaland Nyul-
csi Julcsival címmel

bábszínházi elõadást lát-
hatnak 11-tõl 12 óráig. *
A gyermek népitáncon a
zöldág járás, a karikázó és
a csárdás alaplépéseit sa-
játíthatják el a táncos lá-
búak 12-tõl 12.30 óráig. *

A kézmûves foglalkozá-
sokon a tojásberzselés, a
bõr pénzeszsákocska, a
báránygyapjúból készü-
lõ karmantyú nyuszi, va-
lamint a csipesz pillangó
készítését leshetik el a
résztvevõk 10-tõl 14
óráig. 

Húsvéti kiállítás és vásár
is várja a múzeumba láto-
gatókat. 

(Belépõjegy: 600 forint.
Cím: Kiscelli utca 108.
Telefonszám: 430-1076.) 

KLARINÉT-PARÁDÉ. A Hungaroton klasszikus zenei
újdonságairól havonta egy alkalommal, élõ lemezbe-
mutatókon is tájékozódhat a közönség az Óbudai Tár-
saskörben. A nagyszerû klarinétmûvész, Klenyán
Csaba játszik CD-felvételeinek mûsorából március 6-
án 19 órától. A világjáró mûvész a repertoár jól ismert
„csúcsai” mögé tekintve is talál felmutatnivaló szépsé-
get. Az esten klasszikus szerzõk, Hoffmeister, Glinka
mûvei mellett általa felfedezett szerzõk darabjait is
megszólaltatja Pálfi Csaba, Szûcs Péter, Várda Péter
klarinétmûvészek és Kiss Péter zongoramûvész tár-
saságában. Mûsorvezetõ: Retkes Attila. A helyszínen
kedvezményes áron megvásárolhatók a bemutatott le-
mezek és a Hungaroton más kiadványai is. (Belépõ-
jegy: 1000 forint. Cím: Kiskorona utca 7.).

Húsvét elõtt a Kiscelliben
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület
Környezetvédelmi Alapjának terhére - zöldfelület-
gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ tár-
sasházak, az önkormányzat által többlakásos osz-
tatlan közös tulajdonként értékesített lakóépüle-
teket, valamint a lakásszövetkezetek (továbbiak-
ban: társasházak), illetve helyi, a III. kerület terü-
letén tevékenykedõ egyesületek és civil szerve-
zetek (továbbiakban: Egyesületek) részére.

Pályázatot azon társasházak illetve egyesületek
nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat felé
nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház illetve
egyesület korábban bármilyen önkormányzati támo-
gatásban részesült, és a megállapodást nem az abban
foglaltak szerint teljesítette, nem kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek társasházak ese-
tében: a pályázat útján elnyert pénzösszeg ki-
zárólag a társasházak közvetlen környezetében
lévõ, a társasház tulajdonában lévõ, vagy köz-
területen fekvõ zöldterületek gondozására,
rendbetételére, kialakítására és megtisztítására,
ezen belül növényültetésre, talaj-javításra (in-
dokolt esetben talaj-cserére), valamint parképí-
tési feladatok elvégzésére fordítható.
Pályázható tevékenységek egyesületek eseté-
ben: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizá-
rólag az egyesület mûködési területén (III. ke-
rület), közterületen fekvõ zöldterületek gondo-
zására, rendbetételére, kialakítására és megtisz-
títására, ezen belül növényültetésre, talaj-javí-
tásra (indokolt esetben talaj-cserére), valamint
parképítési feladatok elvégzésére fordítható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem té-
rítendõ.

A támogatás mértéke: A pályázónként meg-
ítélhetõ legmagasabb összeg: 250 ezer forint.
A támogatás feltétele: 30 százalék önrész bizto-
sítása, amely lehet az elvégzendõ munka értéke is.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. áp-
rilis 30.
A pályázatot a polgármesteri hivatal városfej-
lesztési fõosztályára (1033 Bp., Fõ tér 3. II.
emelet 38-as ajtó) kell benyújtani. 
Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodájában (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.)
kapható pályázati nyomtatványon lehet, illetve
a pályázati adatlap letölthetõ a www.obuda.hu
oldalról a pályázatok menüpont alatt.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
Társasházak esetében: a lakóépület és környe-
zete rövid bemutatását (szükség esetén vázlat-
rajzzal, fotókkal kiegészítve); * az elvégezni kí-
vánt munka leírását (szükség esetén tervrajzzal
kiegészítve); * tételes költségbecslést, melyben
külön oszlopban vannak feltüntetve azok a téte-
lek, melyekre támogatást igényel a pályázó és
külön oszlopban azok a tételek, melyeket a tár-
sasház önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi
munkaként” elvégez; * a társasháznak a pályá-
zat benyújtására vonatkozó közgyûlési, illetve
igazgató tanácsi határozatát; * hiteles igazolást
az önkormányzati tartozásmentességrõl.
Egyesületek esetében: az egyesület és tevé-
kenységének rövid bemutatását; * a gondozásba
veendõ terület rövid bemutatását (szükség esetén
vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve), a felvállalt
feladat rövid indoklásával (az egyesület kötõdé-
se a területhez); * az elvégezni kívánt munka le-
írását (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve); *

tételes költségbecslést, melyben külön oszlop-
ban vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre
támogatást igényel a pályázó és külön oszlopban
azok a tételek, melyeket a szervezet önrészként
finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvé-
gez; * az egyesületnek a pályázat benyújtására
vonatkozó határozatát; * hiteles igazolást az ön-
kormányzati tartozásmentességrõl.
A benyújtott pályázatokat a városfejlesztési,
környezetvédelmi és közbiztonsági bizottság
bírálja el. Döntésérõl a pályázókat 15 napon be-
lül értesíti. A pályázat nyerteseivel az önkor-
mányzat a döntést követõ 30 napon belül meg-
állapodást köt. Az önkormányzat a pályázaton
való indulást és a pályázatban vállaltak teljesí-
tését késõbbi pályázatok elbírálásnál elõnyként
figyelembe veszi.

Bírálati szempontok
1. Városképi hatás.
2. Kertépítészeti, kertészeti érték.
3. Környezetvédelmi hatás.
4. Pénzügyi megvalósíthatóság.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: na-
gyobb önrész vállalása; * a nagyobb terület
rendbetételének illetve gondozásának vállalása;
* a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. 
A pályázónak elszámolási kötelezettsége van,
melyet a teljesítési határidõt követõ 15 napon
belül kell megtennie.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pá-
lyázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer
Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit tel-
jes mértékben figyelembe kell venni, különös
tekintettel a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a
kerület közigazgatási területén nem telepíthe-
tõk a következõ fafajok: nyárfa (semmilyen faj-
tája); bálványfa (Ailanthus); eperfa (Morus).

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a
tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultság feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár elérése és az önmaga
ellátására való képesség.

Pályázati úton bérbe adandó lakások:
1. Harrer P. u. (fsz.) 2. Szérûskert u. 39. (fsz.) 
25 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.: 10.987 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.000.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.
A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai (víz és csatorna, továbbá szemétszállítási
átalány) önkormányzati rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kap-
csolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak. 
Ezen felül szolgáltatók felé kötelezõen fizetendõ költség a távhõszolgáltatási díj és
áramszolgáltatási díj.
A pályázatra kiirt lakásokról alaprajz és mûszaki leírás (alapterület, komfortfokozat, szo-
baszám) alapján lehet tájékozódni a pályázati kiírás kifüggesztésének helyszínén.
A pályázati nyomtatványok és a pályázaton való részvétel ingyenes.
A pályázat benyújtásának feltételei a III. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.), továbbá a CELER Kft. központjában (Bp., III
Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatvá-
nyok az ügyfélszolgálati irodában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 21. 12 óra.
Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.
A pályázat eredményét 2008. április 17-én függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodájában és a CELER Kft. központjában.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Vagyonhasznosítási Osztály Lakásgazdálkodási Csoport

Zöldfelület-gondozási pályázat

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú beköltözhetõ, 
nyugdíjasházban lévõ lakások bérbeadására Az Óbudai Szociális Foglalkoztató Központ igaz-

gatója az alábbi álláshirdetést teszi közzé.
A Támogató Szolgálat személyi segítõ munkakör
betöltésére 2008. április 1-jétõl keresünk felvételre
közalkalmazott munkatársakat.
Szakirányú szakképesítés valamint a támogató szolgála-
ti képzés megléte szükséges.Az írásos jelentkezésben a
szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt és a végzettséget igazoló bizonyítványok má-
solatát kérjük megküldeni. Elõny a támogató szolgálat-
ban végzett gyakorlat. (Cím: Benedek Elek utca 1-3.)

Álláspályázat

• A Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Ala-
pítvány (Csobánka tér 8.) köszönetet mond támoga-
tóinak, hogy 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1
százalékával segítették az alapítványt. A számlára
919 ezer 556 forint érkezett. Az összeget a parókia to-
vábbépítésére és a hitélet támogatására fordították.
Kérik, hogy az szja 1 százalékával ez évben is tá-
mogassa a Békásmegyeri Lakótelep Templom-
építése Alapítvány (Csobánka tér 8., Református
Templom) tevékenységét.
• A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszö-
netet mond mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát felajánlották az elmúlt évben. A
316 ezer 500 forintot az alapítvány a közösségház
fenntartására és nyugdíjasok kirándulására hasz-
nálta fel. (Adószám: 19023250-1-41.)

1 % 1 % 1 %
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Bús Balázs polgármester tá-
mogatásával utazhattam ta-
valy szeptember közepén In-
diába, hogy a méltányos ke-
reskedelem (Fair Trade) moz-
galomba önkéntesként be-
kapcsolódva járuljak hozzá a
harmadik világbeli termelõk
élethelyzetének javításához,
illetve a mozgalom hazai -
ezen belül is elsõsorban óbu-
dai - megismertetéséhez.

Egy non-profit magyar
szervezet, a PLANET

Alapítvány (www.planet-
club.hu) által kezdemé-
nyezett „Fair World” pro-
jekt egyik résztvevõje va-
gyok. Aprogramban tíz-ti-
zenöten dolgozunk önkén-
tesként valamely, a méltá-
nyos kereskedelemhez
(Fair Trade) kapcsolódó
harmadik világbeli - pél-
dául indiai, gambiai, ke-
nyai, ghánai, guatemalai
illetve Fülöp-szigeteki -
szervezetnél. 

A méltányos kereskede-
lem a fejlett nyugati orszá-
gokban már nagy népsze-
rûségnek örvendõ mozga-
lom, mely a harmadik vi-
lágban kiszolgáltatott
helyzetben lévõ termelõ-
ket és munkásokat igyek-
szik a biztonság és gazda-
sági önállóság helyzetébe
hozni a velük kialakított

gazdasági partnerség ré-
vén. Az ilyen termékeken
található logó garantálja,
hogy a termelõ méltányos
árat kap a munkájáért, mi-
közben a fogyasztó biztos
lehet benne, hogy az árut
környezetkímélõ módon,
rabszolga- és gyermek-
munka alkalmazása nélkül
állították elõ (bõvebben a
Fair Világ Méltányos Ke-
reskedelem Szövetség

honlapján: www.fairvi-
lag.hu). Mindemellett a
külföldi áruk támogatásá-
val a hazai gazdák érdekei
sem csorbulnak, hiszen
Magyarországon csak
olyan termékek kerülnek
forgalomba, melyek a ha-
zai termelõknek nem jelen-
tenek versenyt (például
kávé, kakaó, tea).

Magyarországon tavaly
nyílt az elsõ, kizárólag a

méltányos kereskedelem-
ben elõállított termékeket
forgalmazó úgynevezett
Világbolt a Deák Ferenc
utcában. (www.fairtrade-
center.hu). Az üzlet veze-
tõi tervezik egy hasonló
bolt megnyitását Óbudán
is, ahol a hazai fogyasztók
megvásárolhatják ezeket a
kiváló minõségû, nagy
többségében bio, vagyis
organikus úton elõállított
termékeket

Afenti projekt keretében
dolgoztam tehát múlt õsz-
szel a darjeelingi teáiról hí-
res Észak-Kelet Indiában
lévõ Makaibari teaültetvé-
nyen. Mivel tapasztalatom
szerint gyakori, hogy vala-
ki azért nem áldoz szíve-
sen egy pár forinttal többet
valamilyen Fair Trade ter-
mékre, mert nem bízik
benne, hogy pénzével va-
lóban a rászorulókon segít,
Indiában ennek igyekez-
tem utána járni.

A teaültetvényen végig
egy családnál laktam, és
ottlétem alatt sikerült be-
szélgetnem (interjút készí-
tenem) az ültetvény felsõ
vezetésétõl kezdve sok
mindenkivel, egészen a
legszegényebb teaszedõ
munkásokig, így betekin-
tést nyerhettem az itt folyó
munkába. Az így szerzett

benyomásaim arról gyõz-
tek meg, hogy a
Makaibari teaültetvényen
a méltányos kereskede-
lembõl (Fair Trade) befo-
lyó összegeket, visszaélé-
sektõl mentesen, valóban
arra használják, amire ígé-
rik: a teaültetvényen dol-
gozók élethelyzetén javí-
tanak a segítségével (pél-
dául biogáz üzemek építé-
se, könyvtár, illetve szá-
mítógépes oktatóközpont
felállítása, természetvé-
delmi oktatás, stb.). 

Utazásomból hazatérve
ezt a tapasztalatomat
igyekszem minél széle-
sebb körben megosztani és
a szkeptikusok számára
egy - tapasztalaton alapuló
- ellenpéldával szolgálni,
így járulva hozzá, hogy itt-
hon is mind több Fair Tra-
de terméket vásároljunk,
elõsegítve a harmadik vi-
lágbeli termelõk helyzeté-
nek javulását. 

A projektet nagylelkûen
támogató polgármester úr-
nak pedig még egyszer kö-
szönöm a segítségét.

Kurucz Máté

Polgármesteri támogatással Indiában

Önkéntesként a Makaibari teaültetvényen 

Elõzetes: a Budapesti
Triatlon Szövetség Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzata támogatá-
sával kerékpáros terep-
futó versenyt rendez tíz
futamban március 22-
én Mocsárosdûlõn. Az
I. Óbudai Terep Feszti-
vál elsõ futama 9.30
órakor, az utolsó cso-
port 16.30 órakor indul.
Választható verseny-
számok: MTB, cyclo-
cross, terepfutás, terep-
duatlon.
(Bõvebb felvilágosítás a
242-1612-es telefon-
számon, valamint a
w w w. b p t r i a t l o n . h u
weboldalon.) 

Kerékpáros terepfutó
verseny tíz futamban

A Békásmegyeren élõ, 14
éves Vajda Nikolett hét
éve gyorskorcsolyázik a
Budapesti Korcsolyázók
Diáksport Egyesülete
(BKDSE) versenyzõjeként.
Edzõje Tapolcsányi Zsolt. 

N iki a hét év alatt
több hazai és kül-

földi nagypályás gyors-
korcsolya versenyen ki-
emelkedõen szerepelt.
Korcsoportja legjobb
sportolójaként többször
volt utánpótlás országos
bajnok és diákolimpiai
aranyérmes. Szép szám-
mal hozott érmeket, ku-

pákat nemzetközi verse-
nyekrõl is. Tavaly részt
vett a Hollandiában ren-
dezett Junior Európa Ku-
pán, mint a mezõny leg-
fiatalabb versenyzõje. 

Idén januárban felnõtt
kategóriában indult a nõi
összetett országos baj-
nokságon. Harmadikként
állhatott dobogóra, emel-
lett 3 ezer méteres távon
4 másodperccel megjaví-
totta a 17 éve állított or-
szágos csúcsot, saját kor-
csoportjában. Niki válo-
gatott kerettagként kül-
földi edzõtáborokban és
versenyeken vehet részt,

melyet szorgalmával és
eredményeivel vívott ki.

Néhány másodperc vá-
lasztja el csupán attól,
hogy egyedüli verseny-
zõként indulhasson a pe-
kingi junior világbajnok-
ságon. 

(sz. cs.)

Néhány másodpercnyire a pekingi junior világbajnokságtól

A gyorskorcsolyázás királylánya 
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Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásmegyer-Csil-
laghegy) országgyûlési képviselõje, minden hónap elsõ szerdá-
ján, 17-tõl 19 óráig várja fogadóórájára a lakosokat a Békásme-
gyeri 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 szervezetének meg-
bízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd
minden hónap elsõ szerdáján, 16-tól 18 óráig (legközelebb már-
cius 5-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodá-
jában. (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
március 8-án, majd március 20-án 18.30 órától lesz. Helyszín
az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés: hét-
köznap 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
március 20-án) 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 irodá-
jában, 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 óráig
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

Vitafórum
A KDNP III. kerületi Szer-
vezete folytatja vitafóru-
mát a népszavazás kérdé-
seirõl.A korábban meghir-
detett program szerint
nem Tarlós István, a fõvá-
rosi Fidesz-KDNP frakció-
szövetség elnöke, a Szo-
ciális népszavazás 2008.
kampányvezetõje lesz a
vendég, hanem Rétvári
Bence, aki a KDNP és a
Fidesz jelöltjeként február
10-én nyert az újbudai idõ-
közi országgyûlési képvi-
selõ-választáson. A vitafó-
rum idõpontja és helyszí-
ne: március 4-én 18 óra-
kor a Selyemgombolyító-
ban. (Cím: Miklós tér 1.)

Filmklub
A Fidesz filmklub követ-
kezõ mûsora, Michael
Moore: Sicko címû do-
kumentumfilmje az ame-
rikai egészségbiztosítási
rendszerrõl. A vetítés
idõpontja: március 5-én
18.30 órától. Helyszín:
Csillaghegyi Közösségi
Ház (Mátyás király út
13-15.). A vetítés ingye-
nes, melyre jelentkezni
Kemény Krisztinánál le-
het a 06-20-330-6865-
ös telefonszámon, illetve
a kemenykriszta@ t-
online.hu e-mail címen.

Polgári Klub
Soron következõ, mindig
nagy sikerû rendezvényét
március 12-én 18 órától
tartja a Polgári Klub. Ven-
dégnek prof. Bogár Lász-
ló egyetemi tanár, köz-
gazdászt hívták meg. Az
est háziasszonya: Men-
czer Erzsébet képviselõ
asszony. (Helyszín: a
Rozmaring vendéglõ sát-
ra, a Tímár utcai HÉV-
megállónál, közvetlenül a
Duna-parton.)

Békásmegyeri
Polgári Esték
Elõzetes: Szájer József
Európai Parlamenti képvi-
selõ lesz a vendég márci-
us 20-án 18 órától a „Bé-
kásmegyeri Polgári Esték”
elnevezésû sorozatban, a
Békásmegyeri Közösségi
Házban. (Cím: Csobánka
tér 5.)

A békásmegyeri Megbékélés Háza
kilencedik éve tartó programsoroza-
ta részeként, rendhagyó jótékonysá-
gi koncertre várták az érdeklõdõket
január 28-án.

Az esten a fõszereplõk a
Szená-Torok Kamarakórus

tagjai voltak. A kórus országgyû-
lési képviselõkbõl (minden parla-
menti pártból) alakult 1996-ban.

Vezetõjük Iványi Tamás. A hang-
versenyen Bach, Szokolay, Hal-
mos, Kodály, Eszterházy, Purcell,
Verdi, Marcello, Händel és Gou-
nod mûveket adtak elõ Horváth
Márton Levente (orgona), Miczin-
ger Ilona (zongora) és Tóth Ál-
mos (tuba) kíséretében.

A koncerten összegyûlt adomá-
nyokat hajléktalanokat segítõ szo-
ciális munkára fordítják.

Koncert a hajléktalanokért

E gyesületünket 1994-ben azzal a
céllal alapítottuk, hogy megõriz-

ze, ápolja és továbbadja a még fellel-
hetõ vagy felkutatható német (sváb)
hagyományokat. Továbbá, hogy a
már-már feledésbe merült régi Óbu-
dát megismertethessük a mai óbudai-
akkal. 

A „Braunhaxler” Egyesület átfogó
helytörténeti gyûjtemény létrehozását
tervezi. Kérjük mindazokat, akik a ré-
gi Óbudát és Békásmegyert (szobro-
kat, út menti kereszteket, templomo-
kat, temetõt, házakat, utcákat, tereket,
jármûveket, piacot, stb.), vagy a régi
óbudaiakat és békásmegyerieket (tab-
lók, mesterségek, szerszámok, népvi-
seletek, gyerekek, stb.) ábrázoló fény-
képekkel, képeslapokkal tudnák segí-
teni egyesületünket, hívják Neu-
brandt Olgát a 06-30-221-4938-as te-
lefonszámon.

„Braunhaxler” Egyesület

Helytörténeti gyûjteményt
alapítanának 

Az Ifjúsági Demokrata Fórum tavaszi ruha- és
könyvgyûjtõ akciót hirdet. Az összegyûjtött
felajánlásokat egy kárpátaljai magyar gyer-
mekekkel foglalkozó általános iskolának ad-
juk át, húsvét alkalmából. 

Bármilyen feleslegessé vált ruha és
könyv - elsõsorban regények, mese-

könyvek - nagy szolgálatot tesz. Hívjon
minket a 06-20-942-2116-os telefonszá-
mon! Az akcióban közremûködõ egyete-
misták telefonon egyeztetett idõpontban
kisteherautóval érkeznek az Ön címére az
adományokért, hogy ne kelljen fáradnia.
Hívásaikat március 10-e és március 21-e
között várjuk. Az összegyûlt könyveket és
ruhákat húsvétkor szállítjuk Kárpátaljára.

Õrsi Gábor József,
az Ifjúsági Demokrata Fórum 

budapesti elnöke

Felajánlások Kárpátaljára

Ruha- és könyvgyûjtés

Az Óbudai Mûvelõdési Központban
(ÓMK) „Bibliai életutak” címmel folytató-
dik a közkedvelt sorozat.Az érdeklõdõket
keddenként várják az ÓMK-ba, ahol
nagy bibliai személyek életét (Újszövet-
ség) ismerhetik meg. „János apostol; A
legszeretettebb tanítvánnyá hogyan vál-
hatott?” címmel március 4-én, „Pál
apostol; Krisztus követõinek ellenségé-
bõl, hogyan vált legnagyobb munkásá-
vá?” címmel pedig március 11-én talál-
hatnak választ kérdéseikre. Elõadók:
Kecskeméti János, Kulcsár Attila és Filep
György. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõ-
jegy:100 forint.Cím:San Marco utca 81.)

Bibliai életutak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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HÁZGYÁRI KONYHABÚTOROK FELÚJÍTÁSA
KKoonnyyhhaabbúúttoorrookk,, bbeeééppíítteetttt sszzeekkrréénnyyeekk,, ppoollccrreennddsszzeerreekk,, 

kkiieeggéésszzííttőő bbúúttoorrookk,, eellőősszzoobbaa bbúúttoorrookk nnaaggyy sszzíínnvváállaasszzttéékkbbaann 

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

MOSÓGÉP  
Mikrohullámú sütõ

Háztartási kisgépjavítás
Tel.: 453-0567, 06(30)931-9955

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

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

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 
április 5-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.

Köszönetet mondunk minden-
kinek, aki a 2007. évben sze-
mélyi jövedelemadója 1 száza-
lékát az Óbudai Bonsai Egye-
sületnek adományozta.
A kapott 33 ezer forintot kiállí-
tások rendezésére fordítottuk.
Örömmel tudatjuk, hogy töb-
bek között Szegeden, Miskol-
con, Budapest több kerületé-
ben és nem utolsósorban Nyit-
rán is részt vettünk kiállításo-
kon.
Ezúton kérjük, hogy idén is
tiszteljenek meg minket ado-
mányukkal. Várunk valameny-
nyi, a bonsai mûvészet iránti
érdeklõdõt egyesületünkben.
(Érdeklõdni lehet a 06-30-349-
9965-ös telefonszámon. Adó-
számunk: 18103672-1-41.)

Óbudai Bonsai Egyesület

1 % 1 % 1 %
KÖZGYÛLÉS A KRÚDY KÖRBEN.
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör beszá-
moló közgyûlést tart március 13-án
16.30 órai kezdettel a Kéhli vendéglõ
Krúdy Szalonjában. Az eseményen
elején az 1848-49-es forradalomra
és szabadságharcra emlékeznek,
majd a kör vezetõsége beszámol ed-
dig végzett tevékenységérõl.

obuda_05.qxd  2/28/2008  2:45 PM  Page 23



2008/5. szám24
Mozaik

Új budapesti 
helytörténeti kötet 
A Budapesti Helytörténeti Társa-
ság március 4-én 14 órai kezdettel
mutatja be a Budapesti Helytörté-
neti Emlékkönyv sorozat IV. kötetét
a Fõvárosi Levéltár új épületében
(XIII. Teve utca 3-5.). A könyv óbu-
dai vonatkozásai: a Vincés nõvérek
(Óbudai Gimnázium elõdje) törté-
nete; a „Braunhaxler” Egyesület te-
vékenysége; a Schmidt-kastély el-
lenállói; a III. kerületi közgyûjtemé-
nyek és civil szervezetek adatai.

Nõi világimanap
Csillaghegyen 
Idén is csatlakozik a csillaghegyi gyü-
lekezet a nõi világimanap nemzetkö-
zi rendezvénysorozatához.Ebben az
évben a Guyana-i nõk állították ösz-
sze az istentisztelet menetét és az
imádságokat. A gyülekezeti terem-
ben kezdõdik március 7-én 18 órakor
a program, képeket vetítenek Guya-
na életérõl, felvételrõl az ottani ke-
resztyének zenéje szól. Az esten né-
hány eredeti Guyana-i ételt is meg-
kóstolnak. (Cím: Vörösmarty utca 2.
Információ: www.csillaghegy.ref.hu) 

Mátyás és kora
A Mûvészetbarát Klubban „Mátyás
és kora” címmel, vetítéssel egybekö-
tött elõadást tart dr. Tóth József tör-
ténész március 12-én 18 órakor. (A
belépõ ára 300 forint.) Az elõadáson
egy késõbbi idõpontot beszélnek
meg a résztvevõk, amikor tárlatveze-
téssel nézik meg a Szépmûvészeti
Múzeumban rendezett „Mediciek
fénykora” címû kiállítást. (A klub
szervezõje Szabó Erzsébet. Tel.:
388-7370, info@omk.hu) 

Összegyülekezés napja
A Csillaghegyi Evangélikus Egyház-
község békásmegyeri templomában
március 16-án, virágvasárnap ismét
Összegyülekezés napját tart.
Csepregi Zoltán prédikál 10 órától az
istentiszteleten. Ezután közös ebéd-
re várják a vendégeket. „Falusi rava-
talozók” címmel Janáky István építõ-
mûvész tart elõadást 14 órakor. A
templomban a Békásmegyeren élt
festõmûvész, Kontraszty László tár-
lata március 16-ig látható. (A belépés
ingyenes. Cím: Mezõ utca 12.)

2007 legjobb konferencia-hotelje
Az Utazó magazin az Árpád feje-
delem útjai Ramada Plaza Buda-
pestet választotta 2007 legjobb
konferencia-szállodájául.

A Tímár utcai Általános Is-
kola múlt év december-

ben kapcsolódott be az Orszá-
gos Citibank Iskolatámogatási
Programba. Ennek célja, hogy
az oktatási intézmények olyan
korszerû tananyagot kapjanak,
melyek elõsegítik a diákok
gazdasági, pénzügyi, matema-
tikai és angol nyelvi ismerete-
inek fejlõdését. 

A Citibank és a Junior
Achievement Magyarország
Alapítvány ajándékát, egy lap-
topot, egy személyi számító-
gépet és ötven oktató DVD-t a
bank III. kerületi fiókvezetõje,
Török Andrea adta át Szilá-

gyiné Debreczeni Máriának,
az iskola igazgatójának az in-

tézmény karácsonyi ünnepsé-
gén. 

Iskolatámogatási programon pályáztak

Ajándék számítástechnikai eszközök a Tímárba

SVÁB BÁL. A hagyományos farsangi batyus bált nagy sikerrel rendez-
ték február 9-én a Békásmegyeri Közösségi Házban

Márciusban (az egész hónap-
ban) koncerteket rendeznek a
Bonyai étteremben. Többek
között akusztikus élõzene,
country, jazz, Beatles, blues,
ragtime, spirituálé, ír népze-
ne, vidám pubzene szerepel a
programban. Minden koncert
20 órakor kezdõdik. (Cím:
Reményi Ede utca 3. Tel.:
240-6102., web: http://bonyai-
etterem.eagent.hu)

Koncertek a Bonyaiban

Az egy híján 50 éves Óbuda-Békás-
megyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. szeretné felhívni figyelmüket ar-
ra, hogy a kerület polgárai adójuk 1
százalékát az idei évtõl felajánlhat-
ják az Óbuda-Békásmegyer Egész-
ségügyi Szolgáltató Kht. javára is.

Rendelõintézetünket éves vi-
szonylatban körülbelül 500

ezer ember keresi fel a legkülön-
bözõbb egészségügyi problémái-
val. Orvosi és ápoló személyze-
tünk tudásának legjavát nyújtja
nap mint nap, reményeink szerint
a betegek  megelégedésére. 

A személyi jövedelemadó 1
százalékából befolyó összeget a
még inkább betegbarát körülmé-

nyek kialakítására, a betegellátás
körülményeinek javítására, az in-
tézetünkben töltött várakozási idõ
komfortosabbá tételére, és nem
utolsósorban az interneten is tör-
ténõ betegelõjegyzési lehetõség
kialakítására kívánjuk fordítani. 

Segítségüket elõre is köszön-
jük! (Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató Kht.
adószáma: 21813278-2-41.)

1 százalék a kerületi egészségügynek!

A meseírás és gyerekkönyvek
napjának alkalmából a Platán
Közmûvelõdési Könyvtár gye-
rekkönyvtára meseíró pályázatot
hirdet általános iskolásoknak.
Kérjük, hogy a pályázatra bekül-
dött mesékben szerepeljenek
gyerekkönyvtárunk jelképei. A
mese színhelyéül választhatjá-
tok a könyvtárat, de máshol is
játszódhat.Terjedelme egy, más-
fél A/4-es oldal legyen.
A mesét behozhatjátok szemé-
lyesen a Platán Könyvtárba,
küldhetitek postán: Platán Köz-
mûvelõdési Könyvtár, 1031 Bu-
dapest, Arató Emil tér 1. címre
vagy e-mailben: platan-feld@

kszki.obuda.hu

A mesék beküldésének határ-
ideje: 2008. március 14.

Platán Közmûvelõdési
Könyvtár

Meseíró pályázat FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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