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A kiemelt fejlesztések finanszírozására 4
milliárd forint értékben bocsát ki kötvényt
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.

A Ladik utca 2-6. szám alatt mûködik a kép-
viselõ-testület döntése alapján megalakult
az önálló III. kerületi közterület-felügyelet.

Hétfordulós helytörténeti vetélkedõ-soro-
zatot indít az Óbudai Múzeum március
közepétõl június derekáig. 2 15

Fejlesztések kötvényekbõl Helytörténeti vetélkedõ

11
Kaput nyitott az óbudai közterület-felügyelet

Lapunk következõ száma
április 1-jén, kedden jele-
nik meg! Újságunk olvas-
ható a www.obuda.hu
honlapon.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom…
(Juhász Gyula: Húsvétra)

Húsvét a keresztény vallás legnagyobb ünnepeként 
a feltámadás, a megváltás alapgondolatát foglalja 
magában: a legmélyebb emberi vágyat – az élet 
gyõzedelmeskedését a halálon, az elmúláson! 
Húsvét az örök remény jelképe, a megújulásban, 
sorsunk jobbra fordulásában. Ehhez a reményhez 
kívánok soha nem halványuló, töretlen hitet, 
erõt és energiát adó tavaszt és boldog, 
meghitt ünnepnapokat!

A Demszky Gábor fõpol-
gármester által megerõsí-
tett BKV járatritkítások
kapcsán négy budai kerü-
let polgármestere fejtette
ki álláspontját a tervezett
intézkedéssel kapcsolat-
ban március 4-ei sajtótá-
jékoztatójukon, a Moszkva
téren. 

Egyúttal levelet küld-
tek a fõpolgármes-

ternek. Ebben azt kérik,
tegye lehetõvé, hogy az
I., II., III., XII. és XXII.
kerületek szakértõi által
elkészített alternatív ja-
vaslatot megismertet-
hessék a Fõvárosi Ön-
kormányzat vezetésével. 

TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON.

Polgármesterek a járatritkítások ellen

T izenöt ággyal újrain-
dult a szülészeti osz-

tály az egykori Margit
kórház épületében. Bús
Balázs polgármester már-

cius 5-én felkereste az in-
tézményt, ahol tájékozó-
dott az ellátás visszaállí-
tásának körülményeirõl. 

RÉSZLETEK A 7. OLDALON

Újra van szülészet a Margit kórházban

É vrõl évre visszatérõ
gondot okoz a

Mocsárosdûlõn kiala-
kult állapot. Az önkor-
mányzat újból és újból
nekifog, hogy valami-
lyen módon normalizál-

ja, rendezze a helyzetet.
Az alapproblémát az je-
lenti, hogy a terület ész-
szerû hasznosításának
egyelõre számos akadá-
lya van. 

CIKK A 10. OLDALON

Áldatlan állapotok
Mocsárosdûlõn

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN



2008/6. szám2
Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra
Tájékoztatjuk Óbuda-Bé-
kásmegyer lakosságát,
hogy Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja 2008. április 1-
jétõl megváltozik. A pol-
gármesteri fogadóóra új
idõpontja: szerda 14-tõl
16.30 óráig. Helyszíne:
polgármesteri hivatal I.
emelet 23-as szoba. (Be-
jelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os tele-
fonszámon.)  

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 (legközelebb áp-
rilis 7-én) 15-tõl 18 órá-
ig tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés 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

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete február 27-ei ülésén
elfogadta a városrész 2008.
évi költségvetését. 

Aköltségvetés kiadási
fõösszege 21 milli-

árd 307 millió 834 ezerfo-
rint, a tervezett forráshiány
601 millió 771 ezer forint.

Az önkormányzat ez évi
költségvetésének összeál-
lításakor komoly nehézsé-
get jelentett az a tény, hogy
a kötelezõen ellátandó fel-
adatok után járó állami
normatívák nem növeked-
tek, hanem csökkentek az
elmúlt évhez képest.

Ennek értelmében az
önkormányzat csak igen
komoly áldozatvállalás és
erõfeszítés mellett képes
az intézményrendszer biz-
tonságos mûködéséhez
szükséges pénzügyi felté-
telek és források megte-
remtésére.

A jelenlegi állami, az
önkormányzatokat alulfi-
nanszírozó támogatási
gyakorlat mellett az önkor-
mányzatok a nagyobb vo-
lumenû, de a nélkülözhe-

tetlen fejlesztések lebo-
nyolítására önerõbõl nem
képesek.

Mindezek figyelembe-
vételével Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete a
költségvetés elfogadásával
egyidejûleg egy, a kiemelt
fejlesztésekre fordítható
források fedezetéül szolgá-
ló, 4 milliárd forint keret-
összegû kötvény kibocsá-
tásáról is rendelkezett.

A képviselõ-testület
minden egyes részkibo-

csátás felhasználásáról
külön dönt majd, megje-
lölve a konkrét beruházá-
si célt és fejlesztési pro-
jektet.

Az önkormányzat fonto-
sabb - a kötvénykibocsátás
révén - a 2008. évben elin-
dítani tervezett fejlesztései
közül az alábbiakat érde-
mes kiemelni:

1. A Vörösvári úti szak-
orvosi rendelõ korszerûsí-
tése és bõvítése, az emelt-
szintû szolgáltatások bizto-
sítása érdekében.

2. A Fõ tér és környéke
általános rendezése, funk-
cionális közösségi tér ki-
alakítása.

3. Az önkormányzat ál-
tal fenntartott intézmények
világításának és fûtésének
korszerûsítése, energiaha-
tékonyabbá tétele.

4. Óbuda-Újlak város-
rész közterületi rehabilitá-
ciója, az erre vonatkozó
pályázat eredményétõl
függõen.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Tovább csökkentek az állami normatívák

Fejlesztések kötvényekbõl

Óbudai civil szervezeteknek
tartott konferenciát az ön-
kormányzat február 28-án a
polgármesteri hivatal ta-
nácskozótermében. 

Amintegy harminc ci-
vil szervezet képvi-

seletében megjelent hall-
gatóság elõtt Ágostházy
Szabolcs, az Ifjúsági Ko-
ordinációs és Szolgáltató
Iroda munkatársa tartott
expozét. Ezt követõen az
egyesületek és alapítvá-
nyok képviselõi közösen
keresték a civil szféra pá-
lyázati és projekt tervezé-
si lehetõségeit. 

A szakmai megbeszé-
lésen egyebek mellett szó
esett arról, hogy az állam-
nak szüksége van a civil

szférára, mert számos kö-
telezõen ellátandó felada-
tot vesz le az állam és az
önkormányzatok válláról.
Az állami normatíva
azonban korántsem fede-
zi a mûködési költsége-

ket, ezért számos egyéb
forrás felkutatása szüksé-
ges.

Ágostházy Szabolcs
ezek között említette az
önkéntes munkát, az in-
gyenes segítségnyújtást,

a magán adományokat, a
pályázati forrásokat, a
szponzorációt, mecenatú-
rát, egyesületek esetében
pedig a tagdíjakat.

A konferencia központi
témája a sikeres pályázás
témakörét járta körül, ki-
emelt figyelemmel a na-
gyobb hazai és uniós pá-
lyázatok adta lehetõsé-
gekre.

Konferencia civil szervezeteknek

Hogyan pályázhatnak sikeresen?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Abudai kerületek veze-
tõi hangsúlyozták,

hogy a BKV paraméter-
könyv-tervezete ellentétes
tartalmú az Európai Kö-
zösségek Bizottsága által

készített Zöld Könyv aján-
lásaival, mely dokumen-
tum a BKV honlapján ki-
emelt helyen szerepel. A
Zöld Könyv úgy fogal-
maz, hogy a „…polgárok

elvárják, hogy a kollektív
közlekedés kielégítse az
alapvetõ mobilitással kap-
csolatos igényeiket és meg-
felelõen hozzáférhetõ le-
gyen … ha nem sikerül a
személyautóhoz mérhetõ
utazási idõt felmutatni, a
kollektív közlekedés nem
szállhat versenybe”. 

Láng Zsolt II. kerületi
polgármester a WHO ada-
taira hivatkozva elmondta:
a fõvárosban évente közel
2000-ren halnak meg a le-
vegõ szennyezettsége mi-
att. Amegbetegedések szá-
ma eléri a 100 ezret, az
asztmás megbetegedések
száma pedig az utóbbi év-
tizedekben a tízszeresére
nõtt. Ezt a számot csak a
tömegközlekedés fejlesz-
tésével lehet csökkenteni a
jövõben.

Nagy Gábor Tamás, az
I. kerület vezetõje ember-
és városellenes döntésnek
nevezte a „ránk kény-
szerített” járatritkítást. Azt
kérte a fõváros irányítóitól,
hogy ne utólag akarjanak
egy eldöntött dologról
egyeztetni. Elfogadhatat-
lan, hogy metró járatritkí-
tásokon is gondolkodik a
BKV - tette hozzá. 

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
nyomatékosan hangsú-
lyozta: Óbuda elutasítja azt
a javaslatot, melyet a BKV
letett az asztalra. - Ezt a pa-
raméterkönyvet vissza kell

vonni, és le kell ülni a ke-
rületekkel egyeztetni. -
hangsúlyozta. Jelezte, a III.
kerületben már február
utolsó hetében megkezdõ-
dött a tárgyalás a helyi civil
szervezetekkel, melynek
eredményeképpen valós
közlekedésfejlesztési ter-
vezet dolgozható ki.

Pokorni Zoltán hegyvi-
déki polgármester szerint
baj van. Mint mondta, a fõ-
városban 10,5 négyzetmé-
ter zöld felület jut egy pol-
gárra, míg Bécsben 100
négyzetméter. Bár a XII.
kerület az átlaghoz képest
szerencsés helyzetben van,
ám a helyzet romlani fog,
ha a BKV autóba kénysze-
ríti az embereket. Leszö-

gezte, elsõsorban nem a
BKV a hibás a kialakult
helyzetért, a fõvárosi veze-
tést terheli a felelõsség.

A budai polgármesterek
közös levélben kértek már-
cius 11-ére idõpontot a Fõ-
városi Önkormányzat ve-
zetésétõl, melyben a járat-
ritkításokat tartalmazó pa-
raméterkönyv kapcsán
elõterjeszthetik alternatív
javaslataikat. A levelet a
fenti említettek mellett
Szabolcs Attila, a XXII.
kerület polgármestere is
aláírta. A sajtótájékoztatón
elhangzott felvetésekkel
Molnár Gyula, a XI. kerü-
let polgármestere is egyet-
ért, de az eseményen nem
tudott részt venni.

Érvényes és eredményes volt a március 9-én tartott országos ügydöntõ népszavazás.
A választópolgárok 50,38 százaléka élt szavazati jogával. A referendum három
kérdésére: a vizitdíj, a tandíj és a kórházi napidíj eltörlésére is a szavazók több mint
80 százaléka igennel voksolt 

Népszavazás: az igenek gyõztek 

Polgármesterek a járatritkítások ellen

Tisztelt Demszky Gábor Fõpolgármester Úr!
Ön évek óta - véleményünk szerint igen helyesen -
a budapesti közösségi közlekedés kiemelt szerepét
és fontosságát hangsúlyozza nyilatkozataiban. Az
Ön felügyelete alatt mûködõ Budapesti Közlekedé-
si Vállalat most mégis a járatok tömeges megszün-
tetésére és összevonására készül, amely várható-
an közel 10 százalékkal rontja a budapesti tömeg-
közlekedés teljesítményét. Félõ, hogy egy ilyen
döntéssel a jövõben még többen pártolnak majd el
a tömegközlekedési eszközök használatától és ül-
nek személyautóba. Ennek köszönhetõen nem
csak a forgalmi dugók növekednének Budapesten,
hanem tovább romlana a fõváros légszennyezettsé-
ge és a fõvárosi polgárok életminõsége.
Tisztelt Fõpolgármester Úr!
A budai kerületek vezetõi megértik, hogy a BKV Zrt.
súlyos anyagi gondokkal küzd, melynek kezelése
és megoldása kiemelt fõvárosi feladat. Vélemé-
nyünk szerint ugyanakkor a BKV Zrt. menedzs-
mentje a társaság több mint 80 millárd forintos
adóságállományának csökkentéséhez a legegysze-
rûbb módot kívánja választani. Az egyre növekvõ
jegyárak mellett a csökkenõ szolgáltatások alterna-
tívája nem csupán a közlekedésszakmai és urba-
nisztikai alapokat nélkülözi, hanem tovább nehezíti
a Budapesten élõk mindennapjait.
Tisztelt Fõpolgármester Úr!
A helyzet megoldását közös ügyünknek tekintjük,
mert mint bizonyára Ön is tudja, a budai kerületek
éves szinten sok milliárd forint támogatással járul-
nak hozzá a BKV Zrt. mûködtetéséhez. Ezért tiszte-
lettel kérjük Önt, hogy 2008. március 11-én biztosít-
son számunkra idõpontot, hogy az I., II., III., XII. és
XXII. kerületek szakértõi által elkészített alternatív
javaslatot megismertethessük Önnel.
Kérjük a fõpolgármester urat, hogy kezdeményezé-
sünket szíveskedjen figyelembe venni és döntése
meghozatala elõtt egyeztessen a budai kerületek
lakosainak képviselõivel, hogy közösen megoldást
találjunk Buda közlekedési problémáinak rendezé-
sére.
Együttmûködését elõre is köszönve:
Tisztelettel:
Dr. Láng Zsolt Dr. Pokorni Zoltán
polgármester polgármester
Dr. Nagy Gábor Tamás Bús Balázs
polgármester polgármester
Szabolcs Attila
polgármester

A kerületek vezetõi bejelentették, hogy tárgyalni kíván-
nak a fõpolgármesterrel a BKV járatritkítási csomagjá-
ról. A polgármesterek furcsállják ugyanis, hogy Demsz-
ky Gábor évek óta a tömegközlekedés fontosságát hang-
súlyozza, az irányítása alá tartozó közlekedési vállalat
most mégis járatok tömeges megszüntetésére és össze-
vonására készül, mely közel 10 százalékkal csökkentené
a budapesti tömegközlekedés teljesítményét. 

Levél a fõpolgármesternek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete február 27-én
tartotta soron következõ
rendes ülését. 

Napirend elõtt
Szabó Magdolna

(MSZDP) ismertette
frakciója álláspontját a
BKV-nál tervezett járat-
ritkításokat, megszünte-
téseket tartalmazó para-
méterkönyvrõl, melyet
teljes mértékben elutasí-
tanak. Hangsúlyozta: az
elképzelések megvalósu-
lása esetén súlyos hát-
rány érné a III. kerületi
lakosokat. A közlekedés
szinte ellehetetlenülne,
emellett tovább fokozód-
na a levegõ szennyezett-
sége, mivel az eddigiek-
nél is többen használná-
nak gépjármûvet tömeg-
közlekedési eszközök
helyett. (Bús Balázs pol-
gármester felhívása az
ügy kapcsán, lapunk
március 3-ai számának
4. oldalán olvasható.)

Elsõ és legfontosabb
napirendi pont a 2008.
évi költségvetési koncep-
ció volt, melyet II. fordu-
lóban tárgyaltak a képvi-
selõk. Elhangzott: a több
mint 600 millió forint
felvett hitel év végéig
visszafizethetõ. A költ-
ségvetési koncepció egé-
szét hosszas tárgyalást

követõen 22 igen, 8 nem
és 3 tartózkodás mellett
fogadták el. A továbbiak-
ban foglalkoztak a köt-
vénykibocsátásokkal
kapcsolatban beérkezett
ajánlatok elbírálásával.
(Önkormányzati közle-
mény „Fejlesztések köt-
vényekbõl” címmel a 2.
oldalon. A frakcióveze-
tõk költségvetésrõl ki-
alakított álláspontja la-
punk 8-9. oldalán.) 

Az elõzõ témához
kapcsolódóan tárgyaltak
az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgálta-
tó Kht. 2008. évi mûkö-
dési és eszköztámogatá-

si igényérõl, valamint a
kht. idei ingatlan-felújí-
tási tervérõl, melyet
nagy többséggel hagytak
jóvá. Az önkormányzat
idei ingatlanhasznosítási
listájára a többség igen-
nel szavazott. Szintén a
költségvetés tárgyalásá-
val egy idõben fogadták
el a civil szervezetek tá-
mogatásának mértékét
30 igen, 1 nem és 3 tar-
tózkodás mellett. Töb-
bek közt döntöttek a
Vargabetû Klub-Mûhely
Egyesület által vállalt
munkaerõpiaci szolgál-
tatásokért nyújtott ön-
kormányzati támogatás
mértékérõl is. Ezek után

módosították a 2007. évi
költségvetést december
31-ei határnappal. 

Közbeszerzés, 
szabályozási tervek

A testület elõzetesen
kötelezettséget vállalt a
Balatonszabadi-sóstói
Gyermektábor és Üdü-
lõben a közétkeztetés
biztosítására indítandó
közbeszerzési eljárás-
hoz a 2008., 2009.,
2010. évekre. Ezt köve-
tõen módosították a pol-
gármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztiszt-
viselõk és ügykezelõk
illetménykiegészítésérõl
szóló rendeletet. Jóvá-
hagyták a Mozaik utca-
Óbudai rakpart- HÉV-
vonal által határolt terü-
let Kerületi Szabályozá-
si Tervét, korrigálták
Aranyhegy-Ürömhegy-
Péterhegy Kerületi Sza-

bályozási Tervét, majd
(vissza)módosították a
volt Budai Nagy Antal
laktanyára vonatkozó
Fõvárosi Szabályozási
Kerettervet. Elfogadták
az önkormányzat 2007.
évi vagyonhasznosítási
beszámolóját, majd a
Celer Kft. 2008. évi üz-
leti tervét.

Szociális, sport,
egészségügy

Módosították a sze-
mélyes gondoskodás ke-
retébe tartozó szociális
szolgáltatásokról, azok
igénybevételérõl, vala-
mint a fizetendõ térítési

Tudósítás az ülésterembõl

Elfogadták a költségvetést

A költségvetés tárgyalásakor Verõ Tibor (képünkön a háttérben), az önkormányzat
pénzügyi és gazdálkodási fõosztályának vezetõje is válaszolt a képviselõk kérdéseire.
Az asztalfõnél balról jobbra: Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ, Bús Balázs polgármester és
Szepessy Tamás polgármester-helyettes

Az MSZP-frakcióból három képviselõ: Bihary Gábor frakcióvezetõ, Kiss László és Pauza Balázs

A Polgári-frakció egy része: Török Ferenc, Désiné Németh Éva és Szegner László alpol-
gármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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díjakról szóló rendeletet;
a rendszeres és rendkívü-
li gyermekvédelmi támo-
gatásban való részesítés
feltételeirõl, valamint a
személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti
alapellátásról, azok
igénybevételérõl és a fi-
zetendõ térítési díjról
szóló rendeletet. 

Második fordulóban is
jóváhagyták a sportki-
tüntetések alapításáról és
adományozásának rend-
jérõl szóló rendelet-ter-
vezetet. (Rendelet a 20.
oldalon.) Módosították
az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ, az Óbu-
dai Gondozási Központ,
az Óbudai Egyesített
Bölcsõdék, valamint az
Óbudai Szociális Foglal-
koztató Központ szak-
mai programját és szer-
vezeti és mûködési sza-
bályzatát. Elutasították

ugyanakkor az Anziano
Alapítvány ellátási szer-
zõdés megkötésére irá-
nyuló kérelmét. Egyhan-
gúlag döntöttek együtt-
mûködési megállapodás-
ról az önkormányzat és a
Diamond Sport Egyesü-
let között. Szintén egy-
hangúlag helyeselték a
Budai Gyermekkórház

és Rendelõintézet Kht.-
re vonatkozó beszámolót
a 2005. június 10-én
megkötött együttmûkö-
dési megállapodás sze-
rint kapott támogatási
összeg felhasználásáról.

Oktatás, kultúra
A képviselõk döntõ

többsége szavazatával
jóváhagyta három Bel-
sõ-óbudai általános is-
kola átszervezését, kör-
zetmódosítással. (Az át-
szervezésrõl lapunk
március 3-án megje-
lent 5. számának 13.

oldalán írtunk.) Az
elõzõ napirendi ponthoz
kapcsolódóan elfogad-
ták a közoktatási megál-
lapodások felülvizsgála-
táról szóló anyagot; az
önkormányzat három-
éves informatikai straté-
giáját és akciótervét is. 

Hosszas vitát követõ-
en 19 igen, 10 nem sza-

vazattal és 2 tartózko-
dással megvonták az
Európa Kht. által kiadott
„Óbudai Monitor” címû
kiadványnak korábban
biztosított „Óbuda” el-
nevezés használatát. 

Felvett napirendi
pontként módosították a
közterület-használat
rendjét szabályozó ren-
deletet, majd egyhangú-
lag hagyták jóvá az
OLLÉ- program (mûfü-
ves futballpályák létesí-
tése) folytatásának tá-
mogatását.

Sz. Cs.

Az MSZDP- frakció egy része: Merkl Gábor, Komáromi Ildikó és Márkus András

Az SZDSZ-frakció: dr. Badacsonyi Szabolcs frakcióvezetõ, Hoffman Iván és Páll Attila

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Bemutatták Csillaghegy szabályozási tervét
Lapzártakor érkezett: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának szakemberei és a Csillaghegyi Polgári
Kör Egyesület március 11-én lakossági fórumot szer-
vezett, melyen bemutatták Csillaghegy Kerületi Sza-
bályozási Tervét. A Csillaghegyi Közösségi Házban
tartott eseményen részt vett Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettes, dr. Nagy Béla tervezõ és Sipos Gá-
bor fõépítész. (Tudósítás következõ számunkban.) 

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete - az I. féléves munkaterv szerint - március
26-án 10 órától tartja soron következõ rendes ülését
a Városháza tanácskozótermében.

Véleményezhetõ szabályozási terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakossá-
got, hogy 2008. április 3-áig 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. 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.

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezeteknek.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelésen
belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékozta-
tást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön ke-
resztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil
szervezeteket érintõ egyéb hasznos információkról. Ha
igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szívesked-
jenek jelezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõsé-
gi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, mely-
nek odaítélését és az átadást rendeletben szabályozta: „a
cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevé-
kenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbu-
da-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez kima-
gasló teljesítménnyel, vagy életmûvûkkel hozzájárultak.”
A díjazott/díjazottak személyérõl (csoportról) a képviselõ-tes-
tület - a rövid indoklást is tartalmazó - minõsített többséggel el-
fogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirde-
tett és beérkezett javaslatok alapján - a mindenkori kulturális
bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Díja-
zásban évente csak egy személy, vagy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
Seres János szobrászmûvész „Oszlopok” címû kis-
plasztikája, díszoklevél és 600.000 forint összegû
pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja (május 4-én) kulturális rendez-
vénysorozaton ünnepélyesen adják át.
A díj odaítélésére várjuk személyek, civil szervezetek,
egyéb közösségek jelölési javaslatát, írásban, rövid indok-
lással együtt zárt borítékban a polgármesteri hivatal okta-
tási és kulturális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya
utca 4.) „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozá-
sára” megjelöléssel, 2008. március 20-ig eljuttatni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Kulturális és Turisztikai Bizottsága

Felhívás az Óbuda Kultúrájáért Díj 
2008. évi adományozására
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Egészségügy – Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a
9/2000.(IV.10.) rendeletében rögzített módon és
feltételekkel 2008. évben is meghirdeti a társashá-
zak és lakásszövetkezetek közös tulajdonú épület-
részeinek felújítási munkáinak támogatására irá-
nyuló pályázatát.

A pályázat benyújtásának feltételei, támogatható
felújítási munkálatok

3. § Pályázatot a társasház akkor nyújthat be, ha 
a) az épület építési éve 
aa) 1945. elõtti, vagy 
ab) telepszerû többszintes lakóépület esetében a
tárgyévi pályázat benyújtása elõtt legalább tizenöt év-
vel épült és lakásszáma több, mint 6 db, 
ac) valamint - építési évtõl függetlenül - 16 szintes;
b) a tervezett felújítási munkákat a közgyûlés meg-
szavazta, és döntött a várható költségek mértékérõl,
és pénzügyi forrás helyérõl és a munkát átvevõ mér-
nök személyérõl; a közgyûlési jegyzõkönyvet a lakók
ilyen tartalmú nyilatkozata nem helyettesítheti;
c) a társasház a tervezett felújítás költség és az adha-
tó támogatás különbözetével rendelkezik;
d) a tervezett felújítási munkák szükséges mûszaki
dokumentációja a pályázat benyújtásának idõpontjá-
ban a társasház rendelkezésére áll;
e) a felújítási munka engedélyköteles, úgy a társasház
az engedélyt megkapta;
f) a társasháznak semmiféle köztartozása, ill. tartozá-
sa nincs az önkormányzat felé;
g) a tulajdonostársaknak a lakásuk megvásárlásával

kapcsolatban vételárhátralék visszafizetési elmaradá-
sa nincs.
4. § (1) A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag
a közös tulajdonban lévõ épületrészek alábbi felújítá-
sához veheti igénybe: 
• az épület fõ tartószerkezeti elemeinek részleges
vagy teljes felújítása,
• tetõ, tetõszerkezet héjalás, bádogozás, kémények
részleges vagy teljes felújítása,
• födémek, függõfolyosók, erkélyek szerkezeti felújí-
tása,
• homlokzat felújítása,
• központi berendezések, kazán, felvonók, szellõztetõ
berendezések részleges vagy teljes felújítása,
• épületgépészeti berendezések részleges vagy teljes
felújítása,
• az épület víz- és hõszigetelésének javítását célzó
munkák,
• a társasházi tulajdonban lévõ közmûhálózat felújítá-
si munkái,
• lépcsõház felújítása,
• szeméttároló kialakítása, meglévõ szemétledobó
korszerûsítése,
• a társasház külsõ utcafronti nyílászáróinak cseréje,
helyreállítása, elsõsorban a 10. § (2) bekezdésében je-
lölt területeken,
• gépkocsi tároló kialakítása a társasház belsõ udva-
rán vagy pinceszintjén a pincehelyiség átalakításával. 
(2) A pályázaton elnyert támogatás a fenti munkák ki-
vitelezési és lebonyolítási közvetlen költségeire hasz-
nálható fel. 

A pályázaton elnyerhetõ támogatás
5. § (1) Egy társasháznak legfeljebb a tervezett mun-
ka teljes költségének ötven százaléka adható támoga-
tásként, a támogatás összege azonban nem lehet több
2 millió forintnál
(2) A társasháznak adható támogatás formája:
a) kamatmentes kölcsön, illetve 
b) vissza nem térítendõ támogatás, amely egy társas-
ház esetében legfeljebb 600 000 Ft lehet.
(3) Az egy társasháznak megítélhetõ vissza nem térí-
tendõ támogatás legmagasabb összege - amennyiben
a lakóépületben lévõ önkormányzati tulajdoni hányad
az ötven százalékot nem éri el - 600 000 Ft.
(4) Az egy társasháznak megítélhetõ kamatmentes
kölcsön legmagasabb összege - amennyiben a lakó-
épületben lévõ önkormányzati tulajdoni hányad az öt-
ven százalékot nem éri el - 1 400 000 Ft.
(6) Azon társasház részére, ahol az önkormányzati tu-
lajdoni hányad az ötven százalékot eléri, illetve azt
meghaladja, vissza nem térítendõ támogatás és ka-
matmentes kölcsön is legfeljebb a lakóépületben lévõ
magántulajdoni hányad arányának erejéig adható.
Ezen esetekben a vissza nem térítendõ támogatás és a
kölcsön legmagasabb összege is az egyébként adható
legmagasabb összegnek és a magántulajdoni hányad
arányának szorzatából kerül kiszámításra. 
7. § (1) A pályázat - 3 példányban - tárgyév április
30-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában.

Bús Balázs
polgármester

Pályázat társasházak és lakásszövetkezetek épületrészeinek felújítására

Életmód és sportnap
Az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. már-
cius 29-én 10 órától ren-
dezi a II. Életmód és
Sportnapot a Barátság
Park Szabadidõ Centrum-
ban (Laborc utca 2.). Az
egész napos rendezvé-
nyen egészségügyi méré-
seket és sportprogramo-
kat szerveznek a lakos-
ságnak. (Bõvebben:
www.nonprofitobuda.hu)

Cukorbetegek klubja 
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.)

Természetgyógyászat
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától termé-
szetgyógyászok tartanak
fórumot a Békásmegyeri
Közösségi Házban
(BKH). „Lelki ártalmak, és
betegségek” címmel hall-
hatnak elõadást március
25-én. (A belépés ingye-
nes.Cím:Csobánka tér 5.) 

I smét lehetõség van
gyermekek szemészeti

vizsgálatára a III. kerület-
ben. Arendelés helyszíne a
Csobánka téri szakrendelõ
szemészeti osztálya. Tele-
fonos elõjegyzés a 454-
7516-os telefonszámon.

Felnõtt betegek szemé-
szeti ellátását is korszerû
diagnosztikai és terápiás
mûszerekkel végzik.

Az ellátás ingyenes,
érvényes taj-számmal
bárki igénybe veheti,
akár területen kívüli be-

tegek is beutaló nélkül.
Nyitva tartás: hétfõ-csü-
törtök 8-tól 12 és 14-tõl
18 óráig. Pénteken 8-tól
13 óráig.

Dr. Szentkirályi Béla
részlegvezetõ 

szemész orvos

Gyermekek szemészeti vizsgálata

1 % 1 % 1 %. A közhasznú Magyar Vesebetegekért Alapítvány kéri a lakosság 1 száza-
lékos támogatását a vesebetegek felvilágosítása, képzése, életvitelének javítása érdeké-
ben. (Adószám: 19007940-1-41.) * Kérik a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójuk 1
százalékával támogassák a kiemelten közhasznú Vesebetegek Egyesületeinek Orszá-
gos Szövetségét, egészségmegõrzõ és megelõzõ programjainak megvalósításában.
(Adószám: 19000668-1-41.) * A Vesevilág Alapítvány várja a lakosság 1 százalékos tá-
mogatását. A közhasznú alapítvány célja a vesebetegek és családtagjaik informálása, ok-
tatása a „Vesevilág” címû folyóiraton keresztül. (Adószám: 19009966-1-41.)

Óbuda-Békásmegyer Vé-
dõnõi Szolgálata új hon-
lapot hozott létre annak
érdekében, hogy a kerü-
letben élõ kismamák és
szülõk otthonukból rész-
letes információkhoz jut-
hassanak a kerületi vé-
dõnõi ellátásról.

A z internetes felüle-
ten az illetékes vé-

dõnõi utcajegyzék, a te-
lephelyek és munkatár-
sak elérhetõsége mellett
megtalálhatók a védõ-
nõk által szervezett ak-
tuális programok idõ-
pontjai és számos más
hasznos információ is.
Az országban egyedül-
álló önálló védõnõi
honlap naprakész, a fó-
rum hozzászólások
alapján folyamatosan
bõvülõ tartalommal
várja valamennyi láto-
gatóját a www.obu-
daivedonok.mlap.hu
oldalon. 

Interneten
a védõnõi
ellátásról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata és az

Ó b u d a - B é k á s m e g y e r
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. áprilisban folytatja (a
szakrendelésektõl függõ-
en) szerdánként és pénte-
kenként meghirdetett vizit-
díjmentes szûrõnapokat a

Vörösvári úti járóbeteg-
szakrendelõben. 

Általános tudnivalók
a szûrõ szerdákról 

és a prevenciós péntekekrõl
Az ingyenes vizsgála-

tokra bárki bejelentkezhet,
a megjelenteknek nem kell
vizitdíjat fizetniük.

Fontos megjegyeznünk,
hogy a szûrõnapokon orvo-
saink, asszisztenseink ki-
zárólag szûrést és tanács-
adást végeznek, illetve
szükség esetén szakellátás-
ra irányítják a lakosokat.
Gyógyításra és recept fel-
írására nincs lehetõség.

Az érdeklõdõknek a szû-
rõnapokon a betegirányító
munkatársai segítenek
majd az eligazodásban. 

A megjelentek a korábbi-
akhoz hasonlóan emléklapot
kapnak, amellyel céljaink
szerint arra ösztönözzük
õket, hogy fordítsanak önma-

gukra és egészségükre több
figyelmet a késõbbiekben is.

Részvétel az április 
havi szûrõnapokon

A szûrésekre elõzetesen
be kell jelentkezni a 388-
9180-as központi telefon-
számon a táblázatban meg-
jelölt idõpontokban.

Felhívjuk a tisztelt érdeklõdõk figyelmét, hogy a helyeket korlátozott számban, a szûréseket végzõ szakorvos megadott rendelési idejében, a szakterületen-
ként meghirdetett napra tudjuk biztosítani. Egy érdeklõdõ több szûrõnapon is megjelenhet. Pásti Andrea

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

2008. április 2. neurológia 8-tól 14 óráig  feledékenység hangulati nyomottság, 2008. március 31-április 1.
és depresszió szorongás, feledékenység esetén 16-18 óra között

2008. április 11. ultrahang 8-tól 14 óráig  hasi ultrahang haspuffadás, epepanaszok, 2008. április 8-9. 
családban ismert vesebetegségek, 16-18 óra között
korábbi sárgaság esetén.

2008. április 18. tüdõgondozó* 8-tól 14 óráig  légúti allergiás megbetegedések szezonális orrdugulás, orrfolyás, 2008. április 15-16.
(asztma, szezonális allergiás nátha) légzési panaszok esetén. 16-18 óra között

2008. április 25. urológia 8-tól 14 óráig  prosztata szûrés vizelési fájdalom, gyakori 2008. április 22-23. 
vizelési inger, véres vizelet esetén. 16-18 óra között

*A szûrés helye: Tüdõgondozó és Szûrõállomás (1033 Budapest, Laktanya utca 4.)

Vizitdíjmentes szûrõ szerdák és prevenciós péntekek áprilisban 

Március 1-jén, szombaton is-
mét beindult az élet a volt
Szent Margit Kórház, ma már
- hivatalosan - a Szent János
Kórház Bécsi úti telephelye-
ként nevezett egészségügyi
intézmény szülészeti osztá-
lyán. 15 ágyon látják el ismét
a szülõ kismamákat. Az eltelt
négy napban már igazán
nagy forgalmat „bonyolított”
az osztály, csak tegnapelõtt
négy szülés volt. 

Beigazolódott az az állí-
tás, amelyet pontosan

egy évvel ezelõtt, a Szent
Margit Kórház Szülészeti
Osztályának bezárásakor
hangoztatott és egyértelmû-
en kinyilvánított Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
ta: szakmailag és várospoli-
tikailag is hibás döntés el-
vinni a szülészetet a térség-
bõl, itt van szükség rá! 

Az újra megnyitott szülé-
szet éppen ezt a szükségsze-
rûséget igazolja, alig egy év
leforgása alatt bebizonyoso-
dott, a Szent János Kórház
mindössze 55 szülészeti
ágya képtelen egymagában
ellátni a Margit kórház eddi-
gi klientúráját is. 

A fõváros vezetése részé-
rõl meglehetõsen meglepõ
és furcsa sikertörténetként
beállítani azt a képtelen és
gyakorlatilag „védhetetlen”
helyzetet, melyet maguk a
fõváros vezetõi teremtettek,
miközben az orvosi szakma
állítása egy évvel korábban

is ugyanaz volt, mint ma.
Vagyis, hogy nem lenne, lett
volna szabad megszüntetni
a Margit szülészetét. Ho-
gyan lehet mégiscsak „sikert
kovácsolni” a megalapozat-
lan, meggondolatlan és fele-
lõtlen döntésbõl? 

Kövessük csak végig
gondolatban az elmúlt két
év történetét: 2006-ban még
a Szent Margit Kórház a fõ-
város gazdaságilag is jól
mûködõ intézménye. Ám a
2007-es év folyamán végre-
hajtott strukturális változta-
tások következtében - 2007.
április 1-jével Havas Szófia,
fõvárosi képviselõ, a Regio-
nális Egészségügyi Tanács
elnöke javaslatára - meg-
szüntették a kórház szülé-
szeti és sebészeti osztályait
(amúgy törvénytelenül, hi-
szen onkológiai, gasztroen-
terológiai és szülészeti osz-
tály sebészeti osztály nélkül
nem mûködhet!), így a
Szent Margit Kórház már
gazdaságilag veszteséggel
zárta az évet. Ki lehetett te-
hát jelenteni, hogy vesztesé-
ges intézményként nincs to-
vábbi, önálló létjogosultsá-
ga, össze kell vonni más in-
tézményekkel. 

A fõváros vezetése 2007
folyamán Óbuda-Békásme-
gyer megkereséseit, aggo-
dalmát figyelmen kívül
hagyta, méltánytalanul ér-
dektelen ügyként kezelte,
végül az év végén megfo-
galmazott jogos kérelmét -

miszerint vigye a Fõvárosi
Közgyûlés elé a döntés
meghozatalát -, jogtalanul
elmulasztotta. A 2008. feb-
ruár 28-ai egészségügyi bi-
zottsági ülésén pedig arra hi-
vatkozva, hogy mivel gya-
korlatilag nem létezik már a
Szent Margit Kórház, vég-
képp elhárította a kerület át-
vételre tett kísérletét. 

2008. március 1-jétõl pe-
dig a Margitban ismét szül-
hetnek a III. kerületi kisma-
mák. Alig egy év kellett
csak, hogy a Szent János

Kórház feladatainak ellátá-
sára mentõövként kinyisson
a 110 éves intézmény nép-
szerû szülészete. (Félve me-
rem csak feltenni a kérdést,
vajon a kórház bezárása,
majd újbóli megnyitása mi-
lyen költséggel terhelte az
amúgy tudvalevõleg nehéz
anyagi helyzetben lévõ ma-
gyar egészségügyet?) 

Üdvözölöm a kórház szü-
lészeti osztályának ismételt
mûködését és örülök, hogy a
kerület gyermekváró édes-
anyái a lakóhelyükhöz kö-
zel, több átszállástól megkí-
mélve juthatnak el orvosuk-

hoz, nyugodtabb lelkiálla-
potban várhatják jövendõ
gyermeküket.

Ám a kerület vezetõ po-
litikusaként afelõl egyálta-
lán nem vagyok biztos és
nyugodt, hogy az egész-
ségügyben zajló, továbbra
is zavaros, átláthatatlan és
elítélendõen felelõtlen vál-
toztatások, elképzelések
(például holding létrehozá-
sa stb.) valóban a betegek
érdekét és a gyógyulás
színvonalának emelését
szolgálják.

Bús Balázs,
polgármester

ÚJRA VAN SZÜLÉSZET A MARGIT KÓRHÁZBAN. Rögtönzött sajtótájékoztatóján Bús Balázs
polgármester felidézte egy évvel korábbi álláspontját, mely szerint a kerületnek és az agg-
lomerációnak szüksége van saját sebészetre és szülészet-nõgyógyászatra. Mint mondta,
a Fõvárosi Önkormányzat vezetésének ennyi idõre volt szüksége, hogy belássa, a város-
rész lakóit nem lehet csak a XII. kerületi intézményben ellátni. A fõváros közelmúltbeli
döntését ismertetve jelezte, a Budapestet irányító MSZP-SZDSZ koalíció nem adja át a
Margit kórházat a III. kerületnek, mivel az már nem önálló intézmény, a Szent János Kór-
ház és Észak-Budai Egyesített Kórházai része. Hozzátette, a kerületi önkormányzatnak
nem az a fontos, hogy ki az intézmény fenntartója, hanem az, hogy Óbuda-Békásmegyer,
illetve az agglomeráció lakói megkapják-e a megfelelõ egészségügyi ellátást vagy nem

Óbuda álláspontját igazolta az idõ!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Nem szavazta meg az önkormány-
zat idei költségvetési rendeletét
az MSZP-frakció. Ennek okairól
Bihary Gábort, a képviselõcsoport
vezetõjét kérdeztük. 

Elöljáróban elmondta, a vá-
rosrész bevételei stabilan

biztosítják a kötelezõ feladatok
ellátását és az önként vállaltakat
is. Azonban több fontos tétellel
nem értenek egyet, ezért voksol-
tak nemmel. Ilyen például az
akadozó játszótér-program. Az
önkormányzat vezetése a Máltai
típusúakat szorgalmazza, tény
viszont, egy ilyennek a megépí-
tésébõl mintegy húsz
kisebb játszóteret le-
hetne felújítani. A lakó-
telepeken sokhelyütt
katasztrofális állapot-
ban vannak a járdák,
elhanyagoltak a zöldte-
rületek. 

Bihary Gábor hang-
súlyozta: miközben a
városrész fideszes vezetése fo-
lyamatosan panaszkodik, hogy
egyre kevesebb az állami nor-
matíva, újabb és újabb feladato-
kat vállalnak fel. Annak idején,
a járóbeteg-szakrendelõk átvé-
telekor például azt hangsúlyoz-
ták, ha kerületi kezelésbe kerül-
nek, megtakarítás lesz. Ez azon-
ban nem következett be, évente
mintegy 150 millió forintot kell
mûködtetésükre költeni. Örven-
detes, hogy az önkormányzat
jobb gazdájává vált a rendelõk-
nek, mint a fõváros: jelentõsen
emelkedett az ellátás színvona-
la, bevezették az egynapos sebé-
szetet, rendszeresen szûrõ és
prevenciós napokat tartanak. Itt
említhetõ a kerületi önálló köz-
terület-felügyelet megalakítása
is. Még egyáltalán nem látni, mi
várható ezen a területen. Koráb-
ban a Fõvárosi Közterület-fel-
ügyelet együttmûködést aján-
lott, ha a kerület pénzt ad, több
közterület-felügyelõ lesz az ut-
cákon. 

A bevételekrõl szólva a frak-
cióvezetõ rámutatott: a telek-
adóból évente 10 millió forint
kerül a kasszába. Ezt az adóne-
met az üres, beépítetlen, belterü-
leti ingatlanok után fizetik a tu-
lajdonosok. Az MSZP képvise-
lõcsoportja azt javasolta: vagy
szüntessék meg a telekadót mert
a nyilvántartásra, adminisztráci-

óra elköltött milliók után alig
marad ebbõl bevétel, vagy nem
túl magas összeggel vonják be a
telekadó alá a beépített telkek, a
kertes házak kertjeit is. A város-
rész vezetése azonban úgy nyi-
latkozott, most nem kell kiter-
jeszteni ezt az adónemet. 

A kiemelt fejlesztések finan-
szírozására 4 milliárd forint ér-
tékben tervez kötvénykibocsá-
tást az önkormányzat. Bihary
Gábor az MSZP-frakció véle-
ményét tolmácsolva kifejtette:
elvi kifogásuk nincs ez ellen,
vannak olyan fejlesztések, me-
lyeket érdemes így finanszíroz-

ni. De csak olyanokra
fordítható szerintük
„kölcsönpénz”, me-
lyekbõl visszatérül az
összeg. Ilyen például
az intézményekben
megvalósítandó ener-
giahatékonysági-prog-
ram, vagy éppen a la-
kásépítés. Ez utóbbinál

bérházak megvalósítására gon-
dolnak, melyekben szociális la-
kások és piaci alapon értékesí-
tendõ otthonok is lennének. Ter-
mészetesen pályázati önrészhez
is biztosíthatók kötvényekbõl
összegek.

- A kötvénykibocsátás veszé-
lyes dolog is lehet, mert rendkí-
vül nagy összegrõl van szó, hi-
szen a kerület éves költségveté-
se 21 milliárd forint. Ebbõl
évente egy-két milliárdot tud-
nak fejlesztésekre költeni, de a
négymilliárd forint már 5-10
évre szóló elkötelezettséget is
jelenthet. A szocialisták szerint
a kötvénykibocsátás akkor vol-
na elfogadható, ha a városveze-
tés bemutatná, mely konkrét
fejlesztésekre fordítanák a for-
rásokat - zárta nyilatkozatát a
frakcióvezetõ. 

K. M.

P éldaként a nagy ráfordítást
igénylõ kerületi önálló

közterület-felügyelet felállítá-
sát, és az egyetlen, ésszerûtle-
nül drága ajánlat elfogadása
miatt a térfigyelõ-rendszer ki-
építését említette. Ez utóbbi ta-
valy 167 és idén további 132
millió forintba került. A frak-
cióvezetõ rámutatott:
ebben az évben jelen-
tõsen növekedtek a
médiumokra fordított
összegek. Szerintük
alultervezték a közte-
rületi reklámhelyek-
bõl várható bevételt.
Az úgynevezett rek-
lámrendszer-gazda-
ságból éves szinten mindössze
25 millió forintra számít az ön-
kormányzat, ismét csak amiatt,
hogy egyetlen pályázó rossz
ajánlatát fogadták el. Túlságo-
san alacsonyra tervezték a Tí-
már utcai iskolaépület eladásá-
ból várható bevételt is.

Az MSZDP-frakció szerette
volna, ha a korábban már meg-
ígért, a városrészben sok he-
lyütt elszomorító állapotú ját-
szó-, pihenõ- és sportparkok
rekonstrukciójára idén sor ke-
rül, valamint ha a lakóövezete-
ket környezõ zöldterületeknek
nem csupán a fenntartását tart-
ják szem elõtt. Továbbá olyan
fontos fejlesztések sem szere-
pelnek költségvetési soron,
mint a békásmegyeri vásár-
csarnok felújítása vagy közle-
kedési csomópontok átépítése,
mint például az igen balesetve-

szélyes Szõlõ és Kiscelli utcai
keresztezõdés. Az intézmé-
nyeknél jelentõs energiameg-
takarítás érhetõ el fûtéskorsze-
rûsítéssel, nyílászáró-cserékkel
és szigeteléssel. Korábban pá-
lyázaton nyert pénzbõl hat is-
kolában végeztek ilyen munká-
latokat, azonban most kima-

radt a költségvetésbõl
az energiahatékonysá-
got támogató pályá-
zathoz szükséges ön-
rész is.

Mihalik Zoltán a
részszavazások közül
kiemelt néhány fonto-
sat, melyeket megsza-
vaztak. Ezek között

szerepelt az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi Kht. mûkö-
désére és fejlesztésére, a III.
kerületi civil szervezetek tá-
mogatására tett javaslat, mely
utóbbit az MSZDP képviselõ-
csoport kezdeményezett és a
többi frakció is elfogadott. A
kisebbségi önkormányzatok 33
millió, a civil szervezetek 140
millió forintot kapnak az idén.
Az önkormányzat kiemelt fi-
gyelemmel követi, hogy mi-
lyen hatékonysággal használ-
ják fel a pénzt, milyen progra-
mok valósulnak meg. Jövõre
egy szempontrendszer alapján
juttatnak anyagi forrást az em-
lített szervezeteknek, és arra
ösztönzik majd õket, hogy sze-
rezzenek máshonnan is pénzt,
mondjuk pályázati úton vagy
szponzorok felkutatásával.

A frakcióvezetõ nyilatkozata
végén rámutatott: a 601 millió
forintos tervezett hiány csak
úgy tartható, hogy tovább fo-
lyik az ingatlanhasznosítás,
azonban ezen a területen is
vannak gondok. Tavaly a ter-
vezett bevételnek csupán 60
százaléka folyt be. Az idénre
beállított 1,5 milliárd forintnak
mindenképpen be kell érkeznie
a kasszába ahhoz, hogy tartha-
tó legyen a pénzügyi egyen-
súly.

Klug M.

Miért szavazott nemmel az MSZP-frakció?

„Több tételt kifogásoltunk”

Az MSZDP a költségvetésrõl:

„Szakmailag elfogadható, politikailag nem”
Nem szavazta meg az MSZDP-frakció az önkormányzat idei költségve-
tési rendeletét. Mihalik Zoltán, a képviselõcsoport vezetõje lapunknak
adott nyilatkozatában hangsúlyozta: szakmailag elfogadható volt szá-
mukra a tervezet, politikailag azonban nem. A polgári-frakció tavaly
ugyanis számos olyan döntést hozott, melyek pénzügyileg több évre ki-
hatnak, és már akkor sem támogatták ezeket.

Regisztráltassa óbudai civil szervezetét önkormányzatunk

munkatársánál! Felhívjuk a III. kerületi civil szervezetek figyelmét,

amennyiben szeretnék megjelentetni szervezetük nevét és

adószámát az Óbuda Újságban az 1 százalékos támogatásokkal

kapcsolatban, kérjük, juttassák el adataikat Tófejy Éva ifjúsági,

civil és esélyegyenlõségi referenshez (tofejy.eva@obuda.hu).

Az újságban történõ megjelenés feltétele, hogy III. kerületi beje-

gyzett szervezetrõl legyen szó, és a szervezet nevével és

adószámával regisztráltassa magát a civil referensnél.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

1 százalékot a III. kerületi civil szervezeteknek!
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Az SZDSZ képviselõcsoportja fenn-
tartásokkal, de támogatta a 2008.
évi költségvetés elfogadását.

A képviselõ-testület ülésén is
elmondtuk, hogy a tavalyi

pozitív egyenlegû évzárás oka
az volt, hogy az önkormányzati
alkalmazottak (körülbelül 2 ezer
fõ) 13. havi fizetését - a korábbi
évek gyakorlatától eltérõen -
csak januárban fizette ki az ön-
kormányzat. Ha nem így tett
volna, akkor a körülbelül 500
milliós többlet ugyanekkora hi-
ányként jelentkezett volna.
Azért fontos ez, mert a januári
kifizetés miatt már az
idei évet terheli az ösz-
szeg. Az oktatás állami
normatívái tovább
csökkentek, így az ön-
kormányzat komolyabb
átszervezésekre kény-
szerül ebben az évben
ezen a területen.

A tavalyi évhez ha-
sonlóan, idén is várhatóan több
lesz a Fõvárosi Önkormányzat
által beszedett iparûzési adóból
származó bevétele, így ebbõl né-
mi többletbevétel származhat,
amit a hiány csökkentésére kell
fordítani. Lényegesnek tartjuk
ugyanakkor, hogy tovább nõjön
az önkormányzat saját adóbevé-
tele, hiszen szerintünk például
az építményadó terén 20-30 szá-
zalékos (körülbelül 200-300
milliós) a be nem szedett, vagy
fel sem tárt adó. Tovább kell ja-
vítani a „beszedés” hatékonysá-
gát is, bár ezen a területen érez-
hetõ javulás tapasztalható.

Az önkormányzat könyvvizs-
gálójának véleményével teljes
mértékben egyetértve mi is úgy
gondoljuk, hogy továbbra is
strukturális problémák vannak
az önkormányzat gazdálkodá-
sában, hiszen a bevételek nem
elegendõek mûködésre, az ön-
ként vállalt és kötelezõ felada-
tok ellátására. Évente körülbe-
lül 1 milliárd forint összegû in-
gatlant értékesít az önkormány-
zat és a bevétel jelentõs részét
mûködésre költi. Ebbõl követ-
kezõen úgy gondoljuk, hogy to-
vább kell folytatni és teljes kö-
rûvé kell tenni az önkormány-
zat egészének ésszerûsítését.

A rendelkezésre álló fejlesz-
tési forrásokból és a központi
forrásból származó, úgyneve-

zett „földút alap”-ból (ez idén
320 millió forint) lehetõség van
út- és csatornaépítésre, a közvi-
lágítás javítására is - sajnos
nem olyan ütemben, ahogy sze-
retnénk -, továbbá Európai Uni-
ós pályázatokon való részvétel-
hez szükséges önerõ biztosítá-
sára. 

Szintén támogattuk a könyv-
vizsgáló javaslatát, hogy a ki-
adásokat olyan módon kell üte-
mezni, hogy csak a bevételek
tényleges jelentkezését követõ-
en indulhassanak el a szükséges
munkák, ami feszes gazdálko-
dást, folyamatos odafigyelést

igényel a költségvetés
végrehajtása során.

A döntésnél és a
költségvetés tárgyalá-
sakor is támogattuk a
kerületi közterület-fel-
ügyelet létrehozását, a
térfigyelõ-rendszer ki-
építését, és az önkor-
mányzat informatikai

rendszerének fejlesztését, az
„elektronikus-önkormányzat”
mielõbbi megvalósítását.

Egyelõre még nem része a
kerület költségvetésének, de
szólnunk kell az önkormányzat
által kibocsátani kívánt 4 milli-
árd forint összegû kötvényrõl
is, mely hosszú idõre, mintegy
25 évre szóló kötelezettséget je-
lent. Az SZDSZ-frakció azzal a
feltétellel támogatta a fejleszté-
sekre fordítható forrásbevonást,
hogy egyrészt csak olyan pro-
jektre lehessen felhasználni,
mely többlet önkormányzati be-
vételt vagy jelentõs megtakarí-
tást eredményez, másrészt pe-
dig minden egyes projektrõl kü-
lön képviselõ-testületi döntés
szülessen. Ezek teljesülésére
ígéretet kaptunk, így támogat-
tuk a kötvénykibocsátást.   

Összességében elmondható a
költségvetésrõl, hogy megfele-
lõ végrehajtás esetén teljesíthe-
tõ, így azt az SZDSZ képviselõi
is megszavazták.

Páll Attila
frakcióvezetõ-helyettes 

Idén is csökkent az állami nor-
matíva, nehéz helyzetbe hozva
ezzel az önkormányzatunkat. A
mintegy 700 millióval kevesebb
állami hozzájárulás azért is el-
fogadhatatlan, mert ezzel pár-
huzamosan növekednek az ál-
lam által az önkormányzatokra
testált feladatok. 

A z alapfokú oktatás, az
alapfokú egészségügyi

ellátás és a szociális ellátó-
rendszer fenntartása alkotja a
gerincét az önkormányzatok
törvényben rögzített
feladatainak. Az ál-
lam feladata, hogy az
ehhez szükséges for-
rásokat az önkor-
mányzatok rendelke-
zésére bocsássa. Saj-
nos, ez 1990 óta so-
hasem valósult meg.
A mostani helyzet
azonban teljességgel elfogad-
hatatlan az önkormányzati po-
litikusok számára. Az általá-
nos iskolák mûködtetési költ-
ségeinek mindösszesen 36
százalékát finanszírozza a
központi költségvetés. Ezzel a
döntéssel a mûködés biztosí-
tásának érdekében az állam
belekényszeríti az önkor-
mányzatokat megmaradt va-
gyonuk felélésére. 

Bús Balázs polgármester és
a képviselõ-testület többségét
adó Polgári-frakció ebben a
nehéz helyzetben kényszerült
végrehajtható költségvetést
elõterjeszteni és elfogadni.
Meggyõzõdésem szerint meg-
feleltünk ennek a kihívásnak.
Sikerült olyan rendeletet al-
kotni, amely a kötelezõ felada-
tok ellátását preferálja, de le-
hetõséget biztosít fejlesztések
elindítására is. 

Sok észrevétel érkezett a
költségvetés vitája alatt. Sze-
repelt köztük játszótér építési
program, lakótelepi járda fel-
újítási terv és még sok jó ja-
vaslat. Sajnos, ezek mindegyi-
két nem tudtuk elfogadni, mert
így veszélybe került volna a
költségvetés. Az elfogadott
változat 597 millió forintos hi-
ánnyal számol, ami egy több
mint 20 milliárdos költségve-
tésnél elfogadható mérték. 

A 2007-ben elindított, térfi-
gyelõ-rendszer kiépítését cél-
zó beruházás elsõ üteme már-
cius végére elkészül. A frak-
ciónk jelentõs javulást vár a
rendszer mûködésétõl. A
rendõrség beszámolójából ki-
derül, hogy 2007-ben 500 au-
tót loptak el a III. kerületbõl.
Ez még akkor is sokkoló, ha
tudjuk, hogy 2006-ban még
600 volt ez a szám. Több
meggyõzõ tapasztalaton ala-
puló szám áll rendelkezésre
abban a tekintetben, hogy egy

jól mûködõ térfigye-
lõ kamerarendszer
hatásosan tartja távol
a közterületekrõl a
bûnözõket. A rend-
szer hamarosan elké-
szülõ elsõ üteme
azonban nem fedi le
az egész kerületet,
így 2008-ban folytat-

ni kell a beruházást.
A Polgári-frakció választási

programjában számos fejlesz-
tés szerepel, amit 2010-ig
szeretnénk megvalósítani. Er-
re a tervezetre épül a képvise-
lõ-testület által 2007 decem-
berében elfogadott „Gazdasá-
gi és Városfejlesztési Prog-
ram”. Az ebben megfogalma-
zott célkitûzések megvalósí-
tása érdekében a képviselõ-
testület döntött 4 milliárd fo-
rintos keretösszegben köt-
vénykibocsátásról. Fontos
tudni, hogy ebbõl a keretösz-
szegbõl csak a képviselõ-tes-
tület külön döntésével lehet
pénzt lehívni. Csak olyan be-
ruházásról dönthet majd a tes-
tület, melynek a pontos költ-
ségein felül kimutatásra ke-
rülnek hosszú távú pénzügyi
kihatásai is. A keretösszegbõl
esetlegesen fel nem használt
rész semmilyen pénzügyi ter-
het nem ró önkormányzatunk-
ra, sem most, sem semmikor a
jövõben. 

Összefoglalva, nehéz, de ér-
dekes év elõtt állunk. Remé-
nyeink szerint több beruházás
is indulhat a III. kerületben,
ugyanakkor szigorúan be kell
tartanunk a költségvetés ren-
delkezéseit.

Puskás Péter,
a Polgári-frakció vezetõje

Feszes gazdálkodással
tartható a költségvetés

„Nehéz év áll elõttünk!”

Vagyonfelélésre kényszeríti 
az állam az önkormányzatokat

A polgármesteri hivatal ügyfél-
fogadási rendje: hétfõn 14-tõl
18, szerdán 8-tól 16.30, csütör-
tökön 8-tól 12 óráig. Kedden és
pénteken nincs félfogadás.

Ügyfélfogadás 
a hivatalban
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A nagy, üres, értékes „tar-
talék” terület felett több
tulajdonos rendelkezik. Na-
gyobbik része, mintegy 600
ezer négyzetméter a fõváro-
sé, a terület egynegyede a
III. kerületé, résztulajdonos
továbbá a Pilisi Parkerdõ
Zrt., a BKV, a MÁV és az Ál-
lamkincstár is. 

Arendszerváltozás
elõtt azt tervezték,

hogy itt épül fel az ország
egyik legnagyobb lakóte-
lepe. Ezt követõen a III.
kerületi Önkormányzat
és a fõváros 1992-ben kö-
tött megállapodást arról,
hogy az Aquincum, a
csillaghegyi strand és az
óbudai temetõ között el-
terülõ területen
lakásokat építe-
nének, ami elsõ-
sorban a forrá-
sok hiánya, jog-
viszonyok válto-
zása miatt nem
valósult meg. Az
infrastruktúra
kiépítése egyéb-
ként tízmilliárd forintnál
kezdõdne. 

A „Mocsáros” sorsá-
ról azóta még nem szü-
letett újabb döntés: be-
építetlen, gazdátlannak
tûnik, a helyi önkor-
mányzat minden eddigi
törekvése ellenére. A
gond forrása a már emlí-
tettek mellett a hatalmas
terület beláthatatlansá-
ga, már-már kezelhetet-
lensége. Ezért jelenhet-
tek meg az illegális állat-
tartók, hulladéklerakók,
építkezõk, vagy a haj-
léktalanok, akik bádog-
viskókban vertek tanyát. 

Bejárták a helyszínt
Ettõl az évtõl azonban

elõrelépést vár Szabó
Magdolna (MSZDP) al-
polgármester, akit Bús Ba-
lázs polgármester kért fel a
kialakult helyzet teljeskörû
vizsgálatára a hivatal meg-
felelõ ügyosztályainak,
szervezeti egységeinek
szakembereinek segítségé-
vel, hogy azután közösen

tegyenek javaslatot a III.
kerület kompetenciájába
tartozó ügyek rendezésére.

Ennek a munká-
nak volt a része a
február 21-én
szervezett hely-
színi bejárás, me-
lyen részt vett a
hivatal fõépíté-
sze, a városfej-
lesztési fõosztály
vezetõje, az épí-

tési-hatósági ügyosztály és
a vagyonkezelõ képviselõ-
je, az óbudai családsegítõ
vezetõ munkatársai, az
újonnan alakult kerületi
közterület-felügyelet veze-
tõ munkatársai. Abejárásra
meghívták a kerületrész-
ben aktívan tevékenykedõ
Aquincum-Mocsáros
Egyesület tagjait, és Pauli
Antalt, a körzet  önkor-
mányzati képviselõjét. Az

akció során fõként a „Mo-
csáros” déli területét járták
végig a résztvevõk. 

Hulladékhegyek,
bádogtanyák

- Olyan jelenségek, te-
vékenységek sorával ta-
lálkoztunk, ami többnyi-
re illegális, környezetká-
rosító, illetve közbizton-
sági problémákat vet fel.
Különbözõ háziállatokat
is tartanak teljesen sza-
bálytalanul, méltatlan
körülmények között.
Óriási mennyiségben le-
rakott illegális hulladé-
kot, kóborkutya-falkákat,
engedély nélküli építke-
zést, autóbontó mûködé-
sét és környezetkárosító
kábelégetést láttunk. 

Embertelen körülmé-
nyek között élnek itt csalá-
dok, melynek tagjai az or-

szág különbözõ pontjairól
érkezve húzták meg ma-
gukat a „Mocsárosban”
épített, víz és fûtés nélküli
viskókban azt feltételezve,
hogy itt nem lesznek szem
elõtt. Leginkább áldozatok
azok a szerencsétlen sorsú
gyerekek, akiknek ez az
otthonuk, innen járnak tél-
víz idején is iskolába - so-
rolta megindultan, felhá-
borodottan a tapasztaltakat
az alpolgármester. 

Rendszeres 
ellenõrzések lesznek

Az eddigiekbõl is kiol-
vasható, milyen összetett
problémával kell meg-
küzdeni a közeljövõben.
Ezek közül van, aminek
felszámolása érdekében
hatóságilag kell és el is
lehet járni. Az önkor-
mányzat vezetése azt ter-

vezi, hogy a hasonló jel-
legû ellenõrzéseket rend-
szeressé teszi. Ebben
számítanak a közterület-
felügyelet és az illetékes
ügyosztályok munkájára.
Emellett, az elõzõ évek-
hez hasonlóan, a rendõr-
séget is bevonják a haté-
konyság érdekében. A to-
vábblépést az jelentheti,
ha az összes tulajdonos-
sal egyeztetve születik
döntés a terület sorsáról.
A képviselõ-testület
egyébként hamarosan
tárgyalja a nemrégiben
készült, területre vonat-
kozó fõvárosi tanul-
mánytervet. A cél egy
közösen jóváhagyott,
ésszerû hasznosításról
szóló elképzelés, döntés
lenne. Amíg nem történik
fejlesztés, az anomáliák
nem szüntethetõk meg.

Zéró tolerancia
- A III. kerületi önkor-

mányzat igyekszik a saját
területén normális állapo-
tokat teremteni a fent em-
lített visszásságok felszá-
molásával. Az illegális ál-
lattartók már megkapták
a felszólítást tevékenysé-
gük megszüntetésére. A
környezetvédelmi ható-
ságokat arra kértük, hatá-
rozottabban lépjenek fel a
környezetkárosítók ellen.
Hivatalunk komplex öko-
lógiai vizsgálatot rendelt
a természeti értékek fel-
térképezésére. Igyek-
szünk megakadályozni a
hajléktalanok letelepedé-
sét. Az itt lakó családok-
nak, gyerekeknek a csa-
ládsegítõ központ mun-
katársai igyekeznek meg-
oldást találni, hogy lehe-
tetlen helyzetükbõl kike-
rüljenek még akkor is, ha
lakást nem tudunk bizto-
sítani számukra. 

Elsõsorban a Mocsá-
rosdûlõ különleges ter-
mészeti értékeinek vé-
delme, a városképi
szempontok érvényesí-
tése érdekében a zéró
tolerancia elvéhez kell
magunkat tartanunk, hi-
szen látható, hogy a tü-
relmes kivárás nem ho-
zott megoldást - jelen-
tette ki nyilatkozata vé-
gén Szabó Magdolna. 

Szeberényi Csilla

Átfogó intézkedést tervez az önkormányzat

Áldatlan állapotok Mocsárosdûlõn

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A képviselõ-testület dön-
tése alapján megalakult
az önálló III. kerületi köz-
terület-felügyelet. A Ladik
utcai központ március 7-ei
átadásán jelen volt Bús
Balázs polgármester, a Fõ-
városi Közterület-felügye-
let vezetõje, a kerületi
jegyzõ, képviselõk és az
önkormányzat több tisztvi-
selõje is. 

A fõvárostól átvett
feladatok ellátását

Berényi Attila irányítja.
Mint megtudtuk, a 32 fõs
állomány még nincs tel-
jesen „feltöltve”, de nap-
ról napra növekszik a lét-
szám. A bejelentések,
szabálysértési ügyek re-
gisztrálása, továbbítása

zárt láncú számítógépes
rendszerrel történik, az
adatvédelmi követelmé-
nyeknek messzemenõen
eleget téve. A központ-
ból a II., III. kerületi sza-
bálysértési hatósághoz

kerülnek az eljárást
indokló ügyek. 

Aközterület-felügyelet a
Ladik utca 2-6. szám alatti
központban is várja a la-
kossági bejelentéseket,
észrevételeket.

Kaput nyitott az önálló
III. kerületi közterület-felügyelet

Idén januártól Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
ta önálló kerületi közterü-
let-felügyeletet mûködtet
a III. kerületi Ladik utca 2-
6.szám alatt.

A felügyelet feladata a
közterületek jogsze-

rû használatának, a közte-
rületen végzett tevékeny-
ségek szabályszerûségé-
nek ellenõrzése, a közte-
rület rendjére és tisztasá-
gára vonatkozó jogsza-
bály által tiltott tevékeny-
ségek megelõzése, meg-
akadályozása és meg-
szüntetése. A közterület-
felügyelet közremûködik
az épített és a természeti
környezet, a közrend, a
közbiztonság és az önkor-
mányzati vagyon védel-
mében, a köztisztaságra
vonatkozó jogszabályok

végrehajtásának ellenõr-
zésében.
Lakossági bejelentések:
Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelete
várja a lakossági bejelenté-
seket a közterületeken ész-
lelt problémákkal kapcso-
latban személyesen és te-
lefonon munkanapokon
(péntek kivételével) 8-tól
15.30 óráig, illetve elek-
tronikus levélben a kö-
vetkezõ címen: 1033 Bu-
dapest, Ladik utca 2-6.
Telefonszám: 453-2618,
439-3144. Fax: 453-2619.
ugyfelszolgalat@03kozte
rulet-felugyelet.hu

Honlap: Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-
felügyeletének legfris-
sebb információit hama-
rosan olvashatják a
www.03kozterulet-fel-
ugyelet.hu honlapon.

A közterület-felügyelet feladatai
Több százmillió forintos kárt
okozott az országon végig-
söprõ vihar március 1-jén. 

A z Emma névre ke-
resztelt orkán

Gyõr-Moson-Sopron,
Békés és Fejér megyé-
ben végzett legnagyobb
pusztítást. Budapesten
és Pest megyében több
száz ház tetejét bontotta
meg a szél, fákat csavart

ki gyökerestõl, melyek
kerítéseket döntöttek ki. 

A vihar a III. kerületet
sem kerülte el. ASzentend-
rei úti Plus közért tetejére
(képünkön) például egy
több mint 10 méteres õsfa
zuhant rá. Az utcákat szin-
te mindenütt törmelékek,
letört faágak, szétszagga-
tott fém reklámtábla-lapok
borították. Több helyen
nem volt áram, nem mû-

ködtek a közlekedési lám-
pák, számtalan autó tört
össze a kidõlõ fák, leszaka-
dó ágak súlya alatt. 

A fõvárosban egyes
helyeken 140 kilométe-
res orkán erejû szelet
mértek. Ez a szélerõ, ha-
sonló volt a 2006. au-
gusztus 20-ai, halálos
áldozatokat is követelõ,
tragikus kimenetelû vi-
harban mérthez. 

Óbudán is tarolt Emma

1% 1% 1%. Az „Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány

címe:1033 Budapest, Fõ tér 3.Adószám:18063112-1-41. Óbu-

da-Békásmegyer polgárainak biztonsága szolgálatában. Kér-

jük, támogassa céljaink elérését Ön is adója 1 százalékával!
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Játékos foglalkozás
Az Óbudai Harrer Pál
Általános Iskola játé-
kos foglalkozásra várja a
leendõ elsõ osztályoso-
kat és szüleiket március
18-án 16.30-tól 17.15
óráig. (Cím: Harrer Pál
utca 7. Tel.:250-0807.
Honlap:www.harrerpai.s
ulinet.hu)

Óvodások iskolában
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolában
az alábbi foglalkozásokra
várják az érdeklõdõ gyere-
keket és szülõket. Ügyes-
ségi játékok a tornaterem-
ben március 18-án 16.30-
tól 18 óráig. * Játékos fog-
lalkozás április 17-én 17-
tõl 19 óráig.* „Tanítási óra”
ovisoknak május 6-án 10-
tõl 11 óráig. A szülõk kér-
déseire bármikor szívesen
válaszol az iskolapszicho-
lógus, a fejlesztõ pedagó-
gus vagy a leendõ tanító
néni a 367-1429-es tele-
fonszámon. (Cím: Szérûs-
kert utca 40.)

Suliváró a Bárcziban
A leendõ elsõsöket és
szüleiket színes progra-
mokra várják a Bárczi
Géza Általános Iskolá-
ba. Események: tehet-
ségkutató verseny testne-
velésbõl a leendõ elsõ-
söknek március 19-én 16
órakor. * Húsvéti játszó-
ház március 29-én 10-tõl
12 óráig. (Cím: Bárczi Gé-
za utca 2. Telefonszám:
243-1509. Honlap:
www.barczigai.sulinet.hu)

Érettségi elõkészítõ
Egyénre szabott felké-
szítés és hiánypótlás
még 2 hónapon át a
Thalész-körben mate-
matikából, fizikából, ma-
gyarból: szaktanároknál,
a Vörösvári úton. A taná-
rok az érettségizõket ma-
ximum 2-3 fõs kiscso-
portban oktatják. (Tel.:
06-20-946-2027.)

Hagyománnyá vált, hogy
az Árpád Gimnázium egy-
kori diákjai, tanárai min-
den év március elsõ kedd-
jén találkoznak. Most sem
volt ez másképp, március
4-én tartották Öregdiák
találkozójukat. 

A z esemény rövid
mûsorral kezdõdött,

amellyel a mostani diákok
köszöntötték elõdjeiket.

Idén emléktáblát is avat-
tak a résztvevõk. A már-
ványtáblát Udvarhelyi
Ágoston tiszteletére he-
lyezték el az intézmény
falán. A gimnáziumot
1947 és 1950 között igaz-
gatta, majd 1966-os nyug-
díjazásáig igazgatóhelyet-
tes volt. Halálának 25. év-
fordulóján tisztelegtek
emléke elõtt egykori kol-
légái, tanítványai. 

Emléktábla-avató az Árpádban

Az óbudai Thalész-körben érettségi elõkészítõk,
korrepetálások minden délután.
Lehetõség van általános- és középiskolások
matematika-fizika-kémia, magyar-történelem korre-
petálására. Érettségizõk felkészítését vállalják az
elégséges szint elérésétõl az emeltszintû érettségi
vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelõzés bármi-
lyen tantárgyból a tanév végéig.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyerekek ál-
tal kért napokon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. To-
vábbi tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu

oldalon.)

Az óbudai Szent Pé-
ter és Pál Szalézi

Óvodában (ma még
Gyöngyösbokréta Óvo-
da) a 2008/2009-es neve-
lési évre elõjelentkezést
tartanak. Ideje : március

30-ig minden munkana-
pon 8-tól 12 óráig, 15.30-
tól 17.30 óráig. Helye :
Tímár utca 13/b. Szüksé-
ges dokumentumok: szü-
letési anyakönyvi kivo-
nat, lakcím bejelentõ. 

Óvodai elõjelentkezés

Elõkészítõk érettségire, korrepetálások

„Manósuli” elnevezéssel
játékos fejlesztõ foglalko-
zásokat indítanak a sike-
res tanulás és szociális be-
illeszkedés érdekében a
Manóvár Fejlesztõ Központ
szakemberei márciustól. 

Az iskolás életmód
magas követelmé-

nyeket állít a gyermekek
elé a tanulási tevékenység,
az intellektuális képessé-
gek, valamint a szociális
magatartás terén egyaránt.
Ezért fontos, hogy minden

gyermek iskolaéretten
kezdje meg az elsõ osz-
tályt. A „Manósuli” mun-
katársai a megfelelõ, spe-
ciális pedagógiai és pszi-
chológiai foglalkozások-
kal igyekszenek a követel-
ményeknek megfelelõ
készségek, képességek
fejlesztését illetve korrek-
cióját elõsegíteni.

(Cím: Csillaghegy,
Botond utca 72. Jelent-
kezés, csoportbeosztás
Molnár Ildikónál: 06-
20-933-8396.) 

Tájékoztató délelõttöket szervez szülõknek az óvo-
dai elõjegyzést megelõzõen az Ágoston Mûvésze-
ti Óvoda. Megismerkedhetnek az óvoda választott
programjával; ingyenesen és térítéssel igénybe ve-
hetõ programokkal; az óvodában dolgozó szakmai
segítõk körével; egyéb fontos tudnivalókkal az in-
tézményrõl, az óvodai szokásrendszerrõl; a helyi
adottságokkal; lehetõség szerint a kiscsoportos
óvónõkkel. Idõpontok: április 7-én, 14-én, 21-én és
28-án. A programok 10-tól 11.30 óráig tartanak.
(Cím: Ágoston utca 2/a.)

• A hagyományos mód-
szertani szülõi értekezletet
január 28-án rendezte a
Fodros Általános Iskola,
melyre a leendõ elsõ osztá-
lyos gyerekek szüleit invi-
tálták. Ez már a második ta-
lálkozási lehetõség, és egy-
ben szakmai fórum volt,
ahol szép számmal jelentek
meg az érdeklõdõk, meg-
töltve a tanári szobát. A jö-
võ tanévben az elsõsöket
tanító pedagógusok ismer-
tették az évfolyamon hasz-
nált tankönyveket, munka-
füzeteket, feladatlapokat és
tanítási módszereiket.
• „Szöszmötölõs” szom-
batot tartottak február 9-
én az ovisoknak. Több

mint 50 gyerek részvéte-
lével telt el a délelõtt a
farsang jegyében. 
• Az Országos Kaán
Károly Természetisme-
reti Verseny kerületi for-
dulóját február 21-én ren-
dezték. Az 5. osztály he-
lyezései: 1. Gnandt Ba-
lázs (Andor Ilona Általá-
nos Iskola). 2. Holczer
Balázs (Fodros Általános
Iskola). 3. Polivka Lõrinc
(Andor Ilona Általános
Iskola). A 6. osztály he-
lyezettjei: 1. Juhász Re-
náta (Fodros Általános
Iskola). 2. Gécs Balázs
(Fodros Általános Isko-
la). 3. Reuter Eszter (Elsõ
Óbudai Általános Iskola).

K örnyezettudatos
életvitel múltja, jele-

ne, jövõje a háztartásban
címmel kerületi életvitel
versenyt rendeztek febru-
ár 5-én a Bárczi Géza Ál-
talános Iskolában. A ver-
senyen tizenegy 7.-8. osz-
tályos diákokból álló, há-
romtagú csapat mérte ösz-
sze tudását. A megméret-

tetés négy részbõl (elmé-
leti teszt kitöltése, fûszer-
felismerés, csomagolás-
technika, asztalterí-
tés) állt.

A helyezettek: I.
Elsõ Óbudai Gim-
názium; II. Bárczi
Géza Általános Is-
kola; III. Kerék Ál-
talános Iskola.

Iskolaelõkészítõ a Manóvárban

Ismerkedõ délelõttök a mûvészeti óvodában

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Kerületi életvitel verseny

Hírek a Fodrosból
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Környezetünk – Hirdetés

Hasztalan minden jó szándékú tevékenység, még a
legüdvösebb próbálkozás is, idõnként rá kell jöjjünk,
hogy egyedül nem megy. Hányan, de hányan el-
mondták, hogy szemtelen szemetelõk szúrják a
szemüket! A házak elõtt, a zöldterületeken és a
közterület számtalan szegletében kisebb-nagyobb
hulladékok hevernek, amelyek nyilván nem saját lá-
bukon kerültek oda.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata minden igye-
kezete ellenére a szemetelõk száma nem csökkent,
sõt mintha egyre több lenne belõlük. Éppen ezért
felhívással fordulunk az itt élõkhöz és az itt dolgo-
zókhoz is, hogy közös összefogással próbáljuk
meg elejét venni annak, hogy környezetünket el-
árassza a hulladék.
Ma már természetes polgári tendencia lett az or-
szágban, hogy a szabályokat semmibe vevõk, a tár-
sadalmi elvárásokra fittyet hányók felkerülnek a
honlapok „szégyentábláira”. Gondoljunk csak a
mozgássérültek parkolóit elfoglalókra. Ezek a moz-
galmak egyre hatékonyabbak. Éppen ezért mi is ar-
ra buzdítjuk az Óbuda-Békásmegyeren élõket, ha
hulladék elhagyót látnak, jegyezzék meg a rendszá-
mát, vagy ha felismerik a lakókörnyezetükben élõ
szemetelõt, készítsenek róla fotót, jegyezzék fel ne-
vét, címét! 
Majd tárcsázzák a 453-2618-as telefonszámot, vagy
küldjék el a fotót az ugyfelszolgalat@03kozterulet-
felugyelet.hu  e-mail címre. Ne csak beszéljünk, ha-
nem tegyünk is róla, aminek ez az egyik módja!  Így
mindannyian részesei lehetünk annak, ha szebb,
tisztább lakókörnyezetben élhetünk.

Szemét dolog

A szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek elhelyezésénél a
polgármesteri hivatal mesz-
szemenõen figyelembe vet-
te az FKF Zrt. ajánlásait. 

Aszínes- és fehérüve-
geket tartalmazó tá-

rolóedények ürítését az
önkormányzat közbenjá-
rására tavaly áprilistól a

társaság tehergépjármû-
veivel csak hétközna-
pokon reggel hét óra után
végzi, hogy a nagy zajjal
járó munka ne zavarja a
lakosok nyugalmát. 

Lakossági kérésre
múlt év szeptemberében
áthelyeztették az egyik
legjobb kihasználtsággal
üzemelõ Harrer Pál utcai

gyûjtõhelyet a járdaszi-
get Raktár utca felõli vé-
gébe. 

Folyamatos egyeztetést
követõen a Szentendrei
úton, a Huszti úton és a
Szépvölgyi úton három új
szelektív gyûjtõt jelöltek
ki. Ezekre a helyekre a
konténereket tavaly év vé-
géig kihelyezték. 

Harmincnyolc hulladékgyûjtõ sziget a kerületben

Egyre többen válogatnak szelektíven

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Amatõr festõ 
kiállítása 
„Olajképeim” címmel
nyílt kiállítás Váradi Pál
amatõr festõ alkotásai-
ból március 7-én a Tá-
borhegyi Népházban.

Képek a San Marco
Galériában
Csengery Béla festõmû-
vész kiállítása március 21-
ig látható, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig az Óbudai
Mûvelõdési Központ San
Marco Galériájában.(Cím:
San Marco utca 81.).

Irodalmi teaház
Költõi, írói esteket, a
szépirodalmat kedvelõk-
nek baráti összejövetele-
ket, teadélutánokat szer-
veznek havi rendszeres-
séggel a Békásmegyeri
Közösségi Házban. Ágai
Ágnes estje március 25-
én 18 órakor kezdõdik.
Beszélgetõtárs Szepes
Erika irodalomtörténész.
Közremûködik ifj.Rák Bé-
la elõadómûvész gitáron.
A kamarakiállításon Rák
Béla grafikái láthatók.
(Belépés díjtalan. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Krúdy könyv
A Nyugati téri Alexandra
könyváruházban a szerzõ
dedikálásával még kap-
ható Lelkes Péter: A ha-
sonlatok költõje avagy ta-
nuljunk könnyen, gyorsan
Krúdyul címû könyve.

A feladatokban álta-
lában személyne-

vekre, egyes esemé-

nyekre illetve idõpont-
jukra kérdeznek rá, így a
válaszok nem igényel-

nek egy mondatnál
hosszabb kifejtést. A he-
lyes megoldások felku-
tatásához figyelmükbe
ajánljuk az Óbudai Mú-
zeum kiállítási anyagait
és kiadványait. A meg-
oldások helyesírására is
ügyeljenek!

A honismereti vetélke-
dõn magánszemélyek és
baráti társaságok, kiscso-
portok egyaránt indul-
hatnak, korhatár nélkül. 

A vetélkedõsorozat
eredményeit június vé-
gén hirdetik ki. Az elsõ
három helyezett 10, 8, il-
letve 6 ezer forint értékû
jutalomcsomagban ré-
szesül, melyben az óbu-
dai Andor Ilona Ének-

Zenei Általános és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola
diákjainak tûzzománc
munkái, a múzeum
könyvkiadványai, és egy
évre szóló ingyenes mú-
zeumi belépõ szerepel.

A feladványok megol-
dását mindig a feladatok
közlésétõl, megjelené-
sétõl számított 10. na-
pig várják postai úton
vagy személyesen az
Óbudai Múzeum címére
(Budapest, 1033 Fõ tér
1.), illetve az Óbudai
Múzeum email-címére:
obmuzeum@invitel.hu.

A levelezõlapon, illetve
az email-küldeményben
mindig tüntessék fel a jel-
igét: „Helytörténeti sarok”.

I. forduló
1. Milyen 1848-as vonatkozása van a Kiscelli Mú-

zeumban õrzött „kézi magasnyomó sajtó”-nak?
2. Milyen szerepet töltött be 1848 októberétõl a

Zichy-kastély és melléképülete? 
3. Ki volt Batthyány Lajos felesége? 
4. Hogyan nevezték a szabadságharc 1848. au-

gusztus 5-étõl kiadott papírpénzét?
5. Kinek a kezdeményezésére alakult meg az El-

sõ Duna Gõzhajózási Társaság?
6. Mikor történt ez? 
7. Az Óbudai Hajógyárban mikor készült el az el-

sõ magyar hadigõzös?
8. Kirõl nevezték el?
9. Mi volt a hadigõzös neve?

10. Ki volt az 1848-1849-es forradalom és szabad-
ságharc legfiatalabb, örmény származású tá-
bornoka?

11. Mely ismert 1848-as személynek található a
sírja az Óbudai Temetõben?

12. Milyen rokoni szálak fûzik õt az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc egyik hadügymi-
niszteréhez?

13. Az Óbudai Múzeum melyik gyûjteménye õriz
1848-49-es vonatkozású relikviákat? 

14. Hol épült a kerületben orgona az 1848. évben? 
15. Melyik óbudai család tagjairól mintázta Jókai

Mór: A kõszívû ember fiai címû regényének fõ-
hõseit?

Az elsõ fordulóban elérhetõ pontszám: 15 pont.

SELYEMKÉPEK. Barnáné Korbely Zsuzsa selyemfestõ „Selyemképek-magyar mandalák” címû
kiállítása március 20-ig látható Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának I. számú Gondozási
Központjában. (Nyitva tartás: hétköznapokon 8-tól 16 óráig a Kiskorona utca 3. szám alatt.)

Hétfordulós vetélkedõ

Helytörténeti sarok
Az Óbudai Múzeum 2008 márciusa és júniusa között hét-
fordulós helytörténeti vetélkedõ-sorozatot hirdet „Hely-
történeti sarok” címmel. Az elsõ feladványsort március
17-én, a továbbiakat kéthetenként tesszük közzé. Az
egyes kérdésekre adott helyes válaszokat és az adott
fordulóban elérhetõ maximális pontértéket szintén két-
hetenként közöljük, az új feladatsorral együtt.

D ecsényi János szer-
zõi estjén, március

26-án 19 órától az Óbu-
dai Társaskörben olyan
mûvek hangzanak el,
amelyeket az Óbudai Ka-
marazenekar számára írt.
A „Sírfelirat Aquincum-
ból” címû alkotást 1979-
ben a Liszt Ferenc Ka-
marazenekar mutatta be,

ezen az esten is õk játsz-
szák a mûvet. A szoprán
szólót a fiatal tehetség,
Pap Nikoletta énekli. Az
1961-1969 között szüle-
tett négy darabot az Aelia
Sabina Mûvészeti Iskola
Ének- és Zenekara, vala-
mint az egykori zenekar
utódja, a Viadana Kama-
razenekar tolmácsolja.
(Belépõjegy: 1200 forint.
Cím:  Kiskorona utca 7.)

K osztolányi címû
estjével az 1885.

március 29-én született
író elõtt tiszteleg Máté
Gábor színmûvész és a
Kaláka együttes március
30-án 19 órai kezdettel
az Óbudai Társaskör-
ben. Kosztolányi Dezsõ
versei Kaláka dalokban,

a „Nyelv és lélek” címû
kötetbõl válogatott pub-
licisztikái pedig Máté
Gábor elõadásában szó-
lalnak meg. A zeneszer-
zõk: Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos és
Radványi Balázs. (Belé-
põjegy: 1600 forint.
Cím: Kiskorona utca 7.)

Az All the Ages Kamarakórus ad hangversenyt a
békásmegyeri evangélikus templomban április 6-án
18 órakor. Vezényel és orgonán közremûködik:
Pfeiffer Gyula. Mûsoron szerepel: G. Frescobaldi:
Capriccio; C. Monteverdi: Laudate pueri; A.
Scarlatti: Pastorale; G. Rossini: Ave Maria; E. Bossi:
Theme et Variations op 115; G. Verdi: Pater noster;
A. Vivaldi - J. S. Bach: Concerto a-moll BWV 593. (A
belépés díjtalan. Cím: Mezõ utca 12.)

Hangverseny az evangélikus templomban

Máté Gábor és a Kaláka együttes estjeSzerzõi est 

A szapulástól az „ön-
mûködõ” mosósze-

rekig címmel látható kiállí-
tás a Textilmúzeumban
még az „Óbudai Nyár
2007” kulturális program-
sorozat részeként. A tárla-

ton mozaikokat láthatnak a
textiltisztítás történetébõl.
(Nyitva: június 30-ig, hét-
fõtõl csütörtökig 9-16 órá-
ig, pénteken és szombaton
9-14 óráig. Vasárnap zár-
va. Cím: Lajos utca 138.) 

Mozaikok a textiltisztítás történetébõl
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Apróhirdetés

� 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
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� 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 kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.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 
� 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

� 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
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932

� Megbízható szakember burkolást kisebb
kõmûves munkát vállal. Tel.:06(70)272-9438
� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� 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
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. 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
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
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, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek 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
� Kõmûves munkákat kisebbeket burkolat,
csempe, festés vagy tetõjavításokat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel.: 06(70)291-2637
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Szobafestést 500 Ft/m2, mázolást-tapétá-
zást 1000 Ft/m2 anyagköltséggel együtt válla-
lok! Tel.: 06(20)223-4902
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton sze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. 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, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Dugulás-elhárí-
tás, 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
� Dísznövénykertész vállal kertfenntartást,
tavaszi lemosó permetezést, metszést, vala-
mint öntözõrendszer telepítést-karbantartást,
reális áron. Tel.: 06(30)278-8304 E-mail:
robertszekely@t-online.hu
� Kertészeti munkákat vállalok: metszés,
permetezés, fakivágás, ásás, bozótírtás. Tel.:
06(30)602-6925
� Mindenféle gépi és kézi kerti munkát,
metszést, permetezést vállalok, vidéken is.
Tel.: 06(30)682-4431
� Kert-telekrendezés, favágás, bozótírtás, sö-
vénynyírás, metszés, lemosó permetezés, gye-
pesítés, tereprendezés, kerítés építése térkõ-
támfal lerakása. Kamatmentes részletfizetés!.
Tel./fax.: 06(20)479-6244; 06(20)947-5830E-
mail: MU0000@freemail.hu
� Szobafestés-mázolás , tapétázás, parkettá-
zás, teljes körû lakásfelújítás. Szabó Dénes
06(20)928-3562
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak javítást, zár-
szerelést, szigetelést, küszöb készítést, bútor
javítást, zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Kõmûvesmester kisebb munkákat és épü-
letburkolást vállal, közületet is. Tel.:
06(20)591-1367

� Mindenféle vas és színesfém hulladékot
megvásárolok készpénzért. Minden (hütõ,
mosógép, kád, radiátor, akkumulátor), ami
magának foglalja a helyet. Stb. Hívjon, me-
gyek: 06(70)203-0683
� Szeretne vevõket az internetrõl? Készítsen
weboldalt vállalkozásának! Tel.: 06(20)221-
7274; www.buranweb.com/hun
� Konténer, sitt szállítás, föld, sóder, homok.
Gépi földmunka (Bobcat) Tel.: 06(30)392-6216

� 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 magánrende-
lés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei
út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig, illetve
igény szerint. Bejelentkezés tel.: 06(30)201-9198
�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
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben, bejelent-
kezéssel: 06(70)271-9867
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm kezelése.
Paraffinos kézápolás-izületi panaszokra is!
Szentendrei út 6-8. a Raktár u.-i buszmegálló-
nál. Bejelentkezés: 06(30)307-5818
� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 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
� „Magdi fodrászatban” pedikûr, manikûr
szolgáltatás nyílt, Békásmegyeren a Gyûrû u.
15. szám alatt. Nyitva tartás: kedden 8-18-ig,
csütörtökön 8-12-ig, szombaton 8-tól 15-ig.

� Stressz, pánik, depresszió, koncentráci-
ós blokkok, (gyerekeknél is) párkapcsolati
krízisek oldása kineziológiával. Személyi-
ségelemzés, kristályhõkezelés, alakformá-
ló masszázs: Óbudán, Dlriánnál. Mayer
Ottilia 06(30)996-2549

�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

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

� Mûbútorasztalos vállalja antik, styl
bútorok restaurálását, készítését, kárpitos
munkával, 38 éves gyakorlat! Tel.:
06(30)944-2206

� Cipõ-, táska-, zipzárjavítás, kés-, ollóéle-
zés, víz-, villanyszerelés, kisgép szerviz.
Szolid árak! Huszti út 1. ezermesterfiai.hu
Tel.: 06(20)344-5431 Mindent megjavítunk!

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

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

� Óbudai Temetkezési Iroda 1032 Bécsi út
197. Tel.: 250-5039. Gyászjelentést készítünk.

� 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 %!!!

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

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

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garan-
ciával a lakosság és közületek szolgálatá-
ban. 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. GÁZSZERVÍZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztí-
tása 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon
is. Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

Szolgáltatás
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Bejelentkezés a 06(20)264-4028-as telefon-
számon.

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
� 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

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� 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 esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Mûködõ magán tanodánk felkészítést vál-
lal minden szinten matematikából, fizikából,
kémiából, nyelvekbõl, több évtizedes referen-
ciával. Tel: 250-2003; 06(20)934-4456

� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészí-
tés minden szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� 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 felké-
szítés a Rómain, délelõtt és délután. Tel.:
06(30)461-0855
� Német felsõ-, angol közép-, francia alapfo-
kon beszélõ fiatalember tanulmányok mellett
munkát vállal. Tel.: 06(20)376-1543

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó
ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-

0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu

� 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
� Õrs vezér tértõl 5 percre eladó egy másfél
szobás 9. emeleti, felújított panellakás. Ir.ár:
10 mFt. Tel.: 06(30)287-7085,06(30)472-
1259, 06(20)476-5583
� 200-500 nm közötti utcafronti nagy üveg-
portállal rendelkezõ forgalmas helyen találha-
tó tömegközlekedéssel is elérhetõ üzlethelyi-
séget keresünk, parkolási lehetõséggel.
Czotter Andrea 06(70)415-4971
bigsite@bigsite.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.
Tel.: 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
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� III. Seregély utcában 2002-ben épült, 2.
emeleti tetõtéri, 65 nm-es, fiatalos, 1 nappali
+ 2 hálós luxuslakás eladó. Irányár: 42,9 MFt.
Tel.: 20/932-5005, 316-9408
� III. Sun Palace lakóparkban 2008-ban
épült V. em-i, 60 nm-es, nappali +1 hálós la-
kása, tárolóval, garázzsal (+ 3 Mft) eladó.
Irányár: 27,8 MFt. Tel.: 316-9408, 30/9608-
862
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésüt. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
�Csillaghegyen, 64 m2-es kertes ház (összkom-
fortos) garázzsal kiadó 100.000 Ft/hó+rezsiért
hosszú távra. Tel.: 06(30)231-3917
� III. Amfiteátrumnál, csendes zsákutcá-
ban, jó állapotú mfszti, 54 nm-es, kétszobás,
kertre nézõ téglalakás 19,9 MFt-ért eladó.
Tel.: 20/9713-335

� III. Római-parton eladó igényes kivitele-
zésû, 10 éves, 310 nm-es ikerházrész, 500
nm-es intim kerttel. 2 nappali, 5 hálószoba, 3
fürdõszoba, 2 garázs. Irányár: 109 MFt.
www.startingatlan.hu, tel.: 316-9408,
06(20)935-00-18

� Csilaghegyen 5 lakásos társasházban 60
m2-es egyedi fûtésû, erkélyes lakás kiadó.
Bérleti díj: 69.000 Ft/hó+rezsi. Tel.:
06(30)934-6308
� III. Fõ térre nézõ, 2 szobás, 48 m2-es, vi-
lágos konyhás, beépített erkélyes lakás eladó.
Tel.: 06(30)520-1133
� III. Fõ tér közeli, 66 m2-es, 3 szobás, erké-
lyes, világos konyhás lakás, új nyílászárókkal
12,9 mFt eladó. 06(30)520-1133
� Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és ki-
adó ingatlanokat, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
� Ügyfeleink részére keresünk, téglaépítésû
lakásokat, családi házakat, minden kerület-
ben. Tel.: 368-4167  info@fengshuihouse.hu
� 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
� Eladó tulajdonostól Békásmegyeren
hegyoldali 34 m2 felújított garzon, beépített
erkély, fa konyhabútor, gardróbszekrénnyel
Á. 8,5 mFt. Tel.: 06(30)837-0114; 207-5467
� A Gyógyszergyári lakótelepen eladó egy
87 m2-es tömbfûtéses 4. em.-i panel, magán-
személytõl. Ár. 19,7 mill. Tel.: 06(30)314-
6367
� Ürömhegy tetején, Kõpor utcai természet-
védelmi területtel határos, csöndes, belterüle-
ti, 3229 nm-es építési telek 56.000.000 forin-
tért eladó. Tel.: 06(30)360-5313
� Óbudán, a Szõlõ közben 9. emeleti 3 szo-
bás 64 nm-es, felújított, légkondis lakás 14,5
mFt-ért eladó. Ingatlanközvetítõk kérem, ne
hívjanak! Tel.: 06(20)336-9048
� III. Hunor utcánál 34 m2-es, felújított, II.
emeleti napfényes (DNY-i tájolású) téglala-
kás tulajdonostól eladó. 12,9 millió Ft. Tel.:
06(20)428-8165
�Csúcshegyen, Solymárvölgyi úton 1000 nm-
es rendezett telek kis emeletes nyaralóval olcsón
(12 mill.) eladó. Tel.: 06(30)363-5227; délután
� Csillaghegyen, fõútvonalon 1336 m2-es
terület, 90 m2-es alápincézett betonip házzal
kiadó. Érdeklõdni: 06(20)947-5582

� 600-1500 Ft. óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl Tel.: 243-8280,205-
8700, 06(20)359-5918
� Precízen dolgozó, gyakorlott kõmûvest
keresek alkalmankénti foglalkoztatásra. Tel.:
06-30-341-3423
� Római-parti szálloda gyakorlott szobaasz-
szonyt keres. Tel.: 06(20)949-4099; 8-16 h-ig
� III. ker. gyermekotthon keres gyermek-
felügyelõt, gyermekvédelmi asszisztenst

OKJ-s végzettséggel, illetve 8 általános vagy
érettségivel házvezetõnõt. Jelentkezés szak-
mai önéletrajzzal: szilagyigyermekotthon@t-
online.hu vagy telefon: 240-1769.
� Budakalászi szépségszalonba keresek
fodrászokat, mûkörmöst, masszõrt és kéz-láb-
ápolót. Érd.: 06(30)250-7598
� Sóvidéki (Erdély) asszony (50) állást ke-
res háztartásban, idõsgondozásban. Tel.:
06(20)544-8036; 0040742759894
� Fodrászt, kozmetikust keresünk Római
téri szépségszalonunkba. Tel.: 06(20)470-
6946; 06(20)526-1059

� Ha unja a hétköznapok monotonságát, ha
munka helyett kikapcsolódásra vágyik, ha
szívesen kerülne jó társaságba, úgy hívja fel:
334-3836; 06(20)334-3853
� Családokhoz megbízható, lelkiismeretes
bébiszittereket, idõsgondozókat, házvezetõ-
nõket, takarítókat közvetítünk. Empátia 336-
1094, 06(70)380-5620
� Idõs személlyel eltartást kötnék, ottlakás
nélkül. Tel.: 06(20)3233-154

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Kiadó 24 nm-es helyiség iroda, üzlet, vagy
tárolás a Vízimolnár közben. Tel.: 242-3904

� 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
� 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, kaca-
tok, teljes hagyaték vétele! Üzlet: Óbuda Zá-
por u. 10/b. Tel.: 240-7044, 06(20)977-2695
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849
� A Polgár Galéria és Aukciósház vásárol
készpénzért, vagy aukcióra átvesz festménye-
ket, ezüstöt és egyéb kvalitásos mûtárgyakat.
Tel.: 06-1-267-4077, 06-318-6954

� 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

Társkeresõ

Régiség

� Ötszobás, 110 nm-es, V. kerületi felújí-
tott lakásiroda, hosszú távra kiadó. Tel.:
06(30)563-5179, www.aranykeziroda.tk

Kiadó

Elad-vesz

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

Egyéb

� 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

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

� Piacvezetõ céghez érkezõ külföldi csa-
ládok részére keresünk kiadó családi háza-
kat, ikerházakat, luxuslakásokat. Ügyfele-
ink folyamatosan érkeznek március, ápri-
lis, május hónapban. Várjuk megtisztelõ
hívását. Start Ingatlan Kft. 316-9408, 06-
20/543-3333, www.startingatlan.hu

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

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

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

Oktatás

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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�� Utcai bejáratú, 44×40 m2-es, igényesen
kialakított iroda, kedvezõ áron, fõútvonalon
kiadó. Tel.: 06(30)265-6390; 250-4805
�� Kolosy üzletházban 21 m2-es üzlet és 27
m2-es teljesen berendezett fodrászat kiadó.
Érdeklõdni: 06(20)942-6883
�� Békásmegyeri vállalkozók piacán beveze-

tett rövidárus pavilon árukészlettel átadó.

Tel.: 06(20)323-7522

�� Computerklinika: számítógép-javítás,

karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,

bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-

lommal. Tel.: 06(30)857-2653

Számítógép

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

• Nagypéntekrõl szóló elõadás-
sal, majd istentisztelettel várják az
érdeklõdõket március 21-én 18.30
órai kezdettel. • „Hogyan és miért

lesz valaki áldozattá?” témakör-
ben tartanak beszélgetést dr. Né-
meth Zsolt ezredessel, fõiskolai ta-
nárral, az Orvosok Határok Nélkül

szervezet tagjával március
28-án 18.30 órától. 

•Ahónap végén, március
31-én 19 órakor fuvola-
zongora estet rendeznek,
melyen többek közt Dinyés
Dániel, Futó Balázs és a
Bach-család tagjainak mû-
vei csendülnek fel. Földes
Péter fuvolán, Futó Balázs
zongorán játszik. (Helyszín:
Békásmegyer, Újmegyeri
tér. Bejárat az iskola felõl.
További információ:
www.metegyhaz.hu Tele-
fonszám munkaidõben:
577-0515.) 

Tíz filmet vetítenek márci-
ustól július végéig kéthe-
tente szerdánként a nép-
szerû békásmegyeri klub-
helyiségben, a RING-ben.

Mindenkit szeretettel vá-
runk klubunkba, aki

szeret jó filmeket nézni, köz-
ben pattogatott kukoricát enni
és a végén egy kicsit beszél-
getni a látottakról.
Olyan filmeket válogattunk
össze, amelyek életünkrõl,
örömeinkrõl és problémáink-
ról szólnak gyermekkorunk-
tól idõskorunkig. Mint az éle-
tünkben, ezek között a filmek
között is lesznek vidámak,
drámaiak és elgondolkodta-
tóak. Kéthetente szerdán,
17-tõl 19 óráig találkozunk a
RING-ben, ebben a kicsi, de
annál népszerûbb békásme-

gyeri klubhelyiségben. • Elsõ
filmélményünk március 19-
én a gyermekkor örömeit és
problémáit állítja középpont-
ba: „Állj mellém” címmel.
Szereplõk: Kiefer Suther-
land, Richard Dreyfuss, John
Cusack. • A kamaszkor iden-
titáskeresésérõl és a fiatalo-
kat körülvevõ felnõttek sze-
repének fontosságáról szól
Good Will: Hunting címû
filmje április 2-án, Matt
Damonnal a fõszerepben. •
Mindörökké szerelem!
Hugh Grant! Április 16-án
nevetünk és meghatódunk,
aztán megbeszéljük ezt a
mindenkit érintõ témát. •
Április 30-ára ajánlott fil-
münk a családról való levá-
lás nehézségeit sok humorral
bemutató „Örömapa” címû
alkotás, melyben Steve Mar-

tin játssza a lányát nehezen
elengedõ apát. • Egy család-
ban bekövetkezett tragédia
és az annak kapcsán felszín-
re törõ problémákkal való
megbirkózás folyamatát fi-
noman ábrázoló, Robert
Redford rendezte filmet vetí-
tünk „Átlagemberek” cím-
mel május 14-én, Donald
Sutherland fõszereplésével.
Aki még nem látta, annak
feltétlenül meg kell néznie! •
Újra egy vidám alkotást lát-
hatunk, a gyermeknevelés
buktatóiról és sajátos megol-
dásairól. A „Corrina, Corri-
na” címû filmet május 28-án
vetítjük, Woopy Goldberg
fergeteges alakításával. • Jú-
nius 11-én olyan filmet né-
zünk, mely egy gyermekei-
vel a férje halála miatt egye-
dül maradt szülõ küzdelmét
mutatja be „Hely a szívem-
ben” címmel. • A válásról,

szakításról szól az „Ilyenek
voltunk” címû film Robert
Redforddal és Barbra
Sterisand-dal június 25-én. •
Az öregedés idõszakába, a
múlt emlékeivel való meg-
birkózás lehetõségeibe az
„Ezer Hold” címû filmalko-
táson keresztül pillanthatunk
be július 9-én. Olyan szerep-
lõket láthatunk, mint Jennifer
Jason Leigh, Jessica Lange
Michelle Pfeiffer. • Soroza-
tunk utolsó filmje július 23-
án a „Lesz ez még így se!”
Szereplõk: Jack Nickholson,
Helen Hunt, Cuba Gooding
Jr. A témát ismerve, lesz mi-
rõl beszélnünk.
(A RING címe: Víziorgona
utca 7. Elérhetõségek:
Csoknyay Dóra 06-20-324-
0930; Szendrõi Erika 06-
20-524-9995; Andrássy Ka-
talin 06-20-325-3663.)

A szervezõk

Filmklub a RING-ben

Megbékélés Háza

1 % 1 % 1 %. A Gyerme-
kek a Mûvészetért és Ha-
gyományért Alapítvány
kuratóriuma köszöni min-
denkinek támogató segítsé-
gét. A 2006. évi személyi jö-
vedelemadóból a civil szer-
vezetnek adományozott
összeget a következõkre
használták fel: a rászoruló
tanulók nyelvi és nyári tábo-
rozási díjának csökkentésé-
re; eszközök beszerzésére.
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Petõfi álma
Rejtvényünkben Petõfi Sándor egy kevésbé ismert
versébõl olvashatnak idézetet. Címe, „Véres na-
pokról álmodom”. Beküldendõ a vízszintes 1. és a
függõleges 36. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: Á. M).
14. Bizakodnia. 15. A mondatnak nem csak állítmá-
nya van, hanem … 16. Szögediesen emeli. 17. Meg-
kevert DNS. 19. Billeg párja. 20. Nagylelkûség egyik
eredménye. 25. Lantán vegyjele. 14. Személyes név-
más. 25. Ve párja. 27. Nõi név fordítva. 29. Lengyel
sci-fi író. 30. Hiánya. 32. Gyertya anyaga. 24. Elekt-
rotechnikai kifejezés. 36. Egyik tudományág. 37.
Tûzben teljesen elpusztul. 38. Zöm betûi keverve. 39.
Egyik balatoni helység. 42. Néma tanú! 43. USA hír-
ügynökség. 44. Alulra. A Vörös téren található. 47.
Ittrium, kálium és germánium vegyjele. 49. Fennsík.
52. Fotótechnikai mûszó. 53. Befõtt teszi. 54. Orosz
férfinév. 56. Kezdetet. 
FÜGGÕLEGES: 1. Jussol. 2. Nagyszerû. 3. T-vel az
elején: nagy csoport. 4. Ilyen búvárkodás is van. 5.
Római ezerötvenegy. 6. Kiejtett mássalhangzó. 7.
Nõi név. 8. Így nem érdemes termelni. 9. Gallium
vegyjele. 10. Becézett Olivér. 11. Fõvárosa Bamakó.
12. É. N. L. 13. Nyelet tesz rá, régiesen. 18. Nitrogén
és erbium vegyjele. 22. Melegszik. 26. Egyik tengeri
gyümölcs. 28. Idegen biléta. 29. Néma élesség! 30. Vonj. 31. …
Miksa utca a Belvárosban, névelõvel. 33. Valóban, névelõvel. 34.
…-hámolni. 35. A titkárnõ tette. 36. Az idézet második fele (zárt
betûk: R. A.). 40. Orosz Irén. 41. Angol Mária névelõvel. 43. Eu-
rópai nép fordítva. 45. Fordítva kárt okozó. 48. KT. 50. Pad betûi
keverve. 51. O. E. M. 53. Medrekben van! 55. Némán jár! 57.
Azonos magánhangzók.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõla-
pon március 26-ig várjuk. Ahelyes megfejtést beküldõk között könyv-
jutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A
március 3-án megjelent, „Tél vége felé” címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „S kezdõdõ télben várt tavasszal mind hiába baktatok”.
Könyvjutalmat kapnak: Kiss Péter Gyuláné 1039 Budapest, Hollós
Korvin Lajos utca 1. IV/34.; Tafferner Zoltánné 1033 Budapest, Pol-
gár utca 7. I/7.; Mucsi Antal 1031 Budapest, Sóvári utca 25.

SIRTOS-GÖRÖG TÁNCHÁZ: március
16-án és 30-án 18-tól 22 óráig.Tánctaní-
tás: 18-tól 19 óráig.
RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDE-
TÉSE. A beküldött alkotásokból összeál-
lított kiállítást dr. Tóth József nyitja meg
március 18-án 17 órakor.Várják a rajzpá-
lyázaton résztvevõ gyerekeket, tanáro-
kat, óvodapedagógusokat és a szülõket.
„CSAK A SZÍVE LEGYEN FIATAL…”A
nyugdíjasoknak szóló színházi bérletes
elõadás következõ darabja: Svejk vagyok
- Mikó István mûsora március 19-én
10.30 órától.

CASABLANCA TÁNCLÁZ Jó a zene és
kitûnõ a hangulat! Itt a lehetõség a tár-
sastánc tanfolyamon megtanult lépések
és kombinációk ismétlésére, gyakorlásá-
ra, újabb figurák elsajátítására, a hala-
dókkal és a klubvezetõvel való konzultá-
cióra március 28-án 20 órától. (Belépõ:
900 forint.)
VARÁZSLATOS VASÁRNAPOK „Va-
rázsóra” címmel Levente Péter és bará-
tainak (Habók János bûvész, Török
György bábmûvész) kacagó koncertje
március 30-án 10 órai kezdettel. (A je-
gyek ára: 1400 forint.)

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

IRODALMI KAKAÓ-
HÁZ Csukás Istvánt
hívták meg vendégnek
március 29-én a biblio-
téka irodalmi kakaóhá-
zába. Az író mesél 11
órától, a meseíró pályá-
zat eredményeit 12 óra-
kor hirdetik ki. Az ese-
mény dedikálással zá-
rul 12.30 órakor.
NYITVA TARTÁS Hétfõn

12-tõl 18-ig; kedden 10-

tõl 19-ig; szerdán zárva;

csütörtökön 10-tõl 19-ig;

péntek 12-tõl 18-ig; min-

den páratlan hét szom-

batján 10-tõl 14 óráig

várják az olvasókat. A

gyerekeknek havonta

mindkét szombaton fog-

lalkozásokat tartanak.

Platán Közmûvelõdési Könyvtár 
(Arató Emil tér 1. 

Tel.: 439-0936. www.platankonyvtar.hu )

Moliére: Tartuffe március 18-án és 19-én 18 órától a

színházi világnapon. * Slavomir Mrozek: Vatzlav (XX.

század bérlet) március 27-én és 29-én 19 órai kez-

dettel. * Mímelt világ - Karsai János pantomimmûso-

ra március 30-án 15 órakor. * Mirkó királyfi - színjá-

ték Benedek Elek meséje nyomán március 31-én 15

órától. (A jegyek ára: 1800 forint, gyerekelõadásokra

800 forint. Jegyrendelés: Zanotta Veránál a 226-

2918-as vagy a 06-30-327-8791-es számon, vala-

mint terszinhaz@mail.datanet.hu)

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

EL CAMINO - AZ ÚT Papp János
színmûvész úti beszámolója Szent Ja-
kab apostol templomától, Santiago de
Compostelába március 17-én 18 órá-
tól. (Belépés díjtalan.)
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ Készülõdés
az ünnepre, kézmûves foglalkozás az
egész családnak március 18-án 15
órától. (Belépõ: fõtt tojások.)
TAVASZ Az emeleti galérián festmé-
nyekbõl látható tárlatot Molnárné Pin-
tér Ilona munkáiból válogatták. (Meg-
tekinthetõ: március 21-ig).
MESESZÍNHÁZ - CSALÓKA PÉTER
Weöres Sándor bábjátékából sok népsze-

rû gyermekmesével színpadi játékot készí-
tett a Nevesincs Színház. Csalóka Péter
voltaképpen Ludas Matyi még csalafintább
és vidámabb párja. A sok színpadi rögtön-
zéssel, a nézõk bevonásával tarkított már-
cius 20-ai „társasjáték” során a ravasz kó-
pé háromszor is túl jár az erõszakos bíró
eszén. (Kezdés: 11 és 14 órakor. Belépõ:
900 forint.)
EGÉSZSÉG SAROK „Élj fájdalom,
gyógyszerek nélkül!” március 17-én és
31-én 17 órai kezdettel.

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

bkhouse@axelero.hu, web.matavnet.hu/bkhouse)
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület Környe-
zetvédelmi Alapjának terhére - zöldfelület-gondozási pá-
lyázatot hirdet a kerületben lévõ társasházak, az önkor-
mányzat által többlakásos osztatlan közös tulajdonként
értékesített lakóépületeket, valamint a lakásszövetkeze-
tek (továbbiakban: társasházak), illetve helyi, a III. kerü-
let területén tevékenykedõ egyesületek és civil szerveze-
tek (továbbiakban: Egyesületek) részére.

Pályázatot azon társasházak illetve egyesületek nyújthat-
nak be, amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozá-
suk. Amennyiben a társasház illetve egyesület korábban
bármilyen önkormányzati támogatásban részesült, és a
megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette,
nem kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek társasházak esetében: a pá-
lyázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a társasházak
közvetlen környezetében lévõ, a társasház tulajdonában lé-
võ, vagy közterületen fekvõ zöldterületek gondozására,
rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül
növényültetésre, talaj-javításra (indokolt esetben talaj-cse-
rére), valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.
Pályázható tevékenységek egyesületek esetében: a pá-
lyázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag az egyesület mû-
ködési területén (III. kerület), közterületen fekvõ zöldterü-
letek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisz-
títására, ezen belül növényültetésre, talaj-javításra (indokolt
esetben talaj-cserére), valamint parképítési feladatok elvég-
zésére fordítható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendõ.

A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhetõ leg-
magasabb összeg: 250 ezer forint.
A támogatás feltétele: 30 százalék önrész biztosítása,
amely lehet az elvégzendõ munka értéke is.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 30.
A pályázatot a polgármesteri hivatal városfejlesztési fõosz-
tályára (1033 Bp., Fõ tér 3. II. emelet 38-as ajtó) kell be-
nyújtani. 
Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban (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 környezete rövid
bemutatását (szükség esetén vázlatrajzzal, fotókkal kiegé-
szítve); * az elvégezni kívánt munka leírását (szükség ese-
tén tervrajzzal kiegészítve); * tételes költségbecslést, mely-
ben külön oszlopban vannak feltüntetve azok a tételek, me-
lyekre támogatást igényel a pályázó és külön oszlopban
azok a tételek, melyeket a társasház önrészként finanszíroz,
vagy „társadalmi munkaként” elvégez; * a társasháznak a
pályázat benyújtására vonatkozó közgyûlési, illetve igaz-
gató tanácsi határozatát; * hiteles igazolást az önkormány-
zati tartozásmentességrõl.
Egyesületek esetében: az egyesület és tevékenységének
rövid bemutatását; * a gondozásba veendõ terület rövid be-
mutatását (szükség esetén vázlatrajzzal, fotókkal kiegészít-
ve), a felvállalt feladat rövid indoklásával (az egyesület kö-
tõdése a területhez); * az elvégezni kívánt munka leírását
(szükség esetén tervrajzzal kiegészítve); * tételes költség-

becslést, melyben külön oszlopban vannak feltüntetve azok
a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön
oszlopban azok a tételek, melyeket a szervezet önrészként
finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez; * az
egyesületnek a pályázat benyújtására vonatkozó határoza-
tát; * hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentes-
ségrõl.
A benyújtott pályázatokat a városfejlesztési, környezetvé-
delmi és közbiztonsági bizottság bírálja el. Döntésérõl a pá-
lyázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az
önkormányzat a döntést követõ 30 napon belül megállapo-
dást köt. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a
pályázatban vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírá-
lásnál elõnyként figyelembe veszi.

Bírálati szempontok
1. Városképi hatás.
2. Kertépítészeti, kertészeti érték.
3. Környezetvédelmi hatás.
4. Pénzügyi megvalósíthatóság.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: nagyobb önrész
vállalása; * a nagyobb terület rendbetételének illetve gon-
dozásának vállalása; * a pályázat tartalmi és esztétikai szín-
vonala. 
A pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyet a tel-
jesítési határidõt követõ 15 napon belül kell megtennie.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok el-
készítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályza-
tának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell ven-
ni, különös tekintettel a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a
kerület közigazgatási területén nem telepíthetõk a követke-
zõ fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa
(Ailanthus); eperfa (Morus).

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Zöldfelület-gondozási pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselõ-testület-
ének 9/2008. (III. 4.) rendelete* sportkitüntetések alapí-
tásáról és adományozásának rendjérõl.

Ahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 1. § (6) bekezdése a) pontjában, valamint a Ma-

gyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. tör-
vény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete sportkitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjérõl az alábbi rendeletet alkotja.

Óbuda Sportolója Díj
1. § (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete Óbuda sportmúltjának és sporthírnevéhez mél-
tó sportteljesítmény elismeréseként Óbuda Sportolója Díjat
(a továbbiakban: Díj) alapít. 
(2) A Díj adományozható az olimpiai, valamint a
paraolimpiai programban szereplõ sportágakban kiemelke-
dõ sporteredményt elérõ, kerületi lakhellyel rendelkezõ,
vagy a kerületben mûködõ sportegyesület sportolójának.
(3) A Díj évente két fõ - egy nõi és egy férfi sportoló - ré-
szére adományozható.
(4) Aszakbizottság által második, továbbá harmadik helye-
zettnek javasolt egy-egy nõi és egy-egy férfi sportoló részé-
re Emléklap adományozható a (2) bekezdésben meghatá-
rozott feltételek figyelembe vételével.
(5) A Díj, valamint az Emléklap adományozására javasla-
tot tehet
a) a polgármester,
b) a képviselõ-testület tagja,
c) az önkormányzat sportkérdésekben illetékes szakbizott-
sága,

d) az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.,
e) az Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvány, valamint
f) kerületi civil szervezetek, sportegyesületek.
(6) A Díjjal 150 000 Ft, az Emléklappal második helyezés
esetén 100 000 Ft, harmadik helyezés esetén 50 000 Ft
pénzjutalom jár.

Hidegkuti Nándor Emlékplakett
2. § (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete Óbuda-Békásmegyer sportjáért végzett kiemel-
kedõ tevékenység elismeréseként Hidegkuti Nándor Em-
lékplakettet (a továbbiakban: Emlékplakett) alapít.
(2) Az Emlékplakett adományozható a kiemelkedõ sport-
eredményt elõsegítõ, kerületi lakóhellyel rendelkezõ, vagy
a kerületben mûködõ sportegyesület vezetõjének, edzõjé-
nek, valamint a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékeny-
kedõ szakembernek.
(3) Az Emlékplakett évente egy fõ részére adományozható.
(4) Az Emlékplakett adományozására javaslatot tehet
a) a polgármester,
b) az önkormányzat sportkérdésekben illetékes szakbizott-
sága,
c) az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.,
d) az Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvány, valamint
e) kerületi civil szervezetek, sportegyesületek, iskolák.
(5) Az Emlékplakettel 500 000 Ft pénzjutalom jár.
A Díj, az Emléklap és az Emlékplakett közös szabályai
3. § (1) ADíj, az Emléklap, valamint az Emlékplakett (a to-
vábbiakban együtt: Kitüntetések) adományozására az 1. §
(5) bekezdésében, valamint a 2. § (4) bekezdésében meg-
határozott személyek és szervezetek minden év január 31-
éig tehetnek javaslatot.
(2) A kitüntetések odaítélésérõl a sportkérdésekben illeté-

kes szakbizottság javaslata alapján - az odaítélés indokait is
tartalmazó határozatban - a képviselõ-testület dönt minden
év március 31-éig.
(3) Akitüntetések minden évben egy alkalommal - a Kerü-
let Napján - ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.
4. § A kitüntetések leírását a melléklet tartalmazza. 
5. § Az adományozást követõen a díjazottak nevét és az
adományozás tényét közzé kell tenni az önkormányzat
honlapján, a kerületi lapban, valamint az országos szaksaj-
tóban, továbbá az adományozottakról nyilvántartást kell
vezetni.
6. § (1) A kitüntetések adományozásával összefüggõ fel-
adatokat az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. lát-
ja el.
(2) Apénzjutalommal és az adományozással járó költségek
fedezetét az önkormányzat költségvetésében önálló költ-
ségvetési soron kell biztosítani.

Záró rendelkezések
7. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit elsõ ízben a 2009. évi díjazás során
kell alkalmazni. Kihirdetése a polgármesteri hivatal hirde-
tõtábláján való kifüggesztéssel történik.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg 
1. a Kerület Napjának megünneplésérõl szóló 59/2007. (X.
5.) rendelet 2. § (5) bekezdése kiegészül az Óbuda-Békás-
megyer Közbiztonságáért Díjat szövegrész után a „vala-
mint a Sportkitüntetéseket” szövegrésszel.
2. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet 32. §
(3) bekezdése az alábbi r) ponttal egészül ki:
„r) Sportkitüntetések odaítéléséhez”.
(3) Jelen rendeletet az Óbuda Újságban és az önkormány-
zat honlapján is közzé kell tenni.
Sárádi Kálmánné dr.  Bús Balázs
jegyzõ polgármester

Új díjak Óbuda sportjáért

* Elfogadva: 2008. február 27.



2008/6. szám Sport – Hirdetés
21

Nem hagyják izgalmak és eredmé-
nyes szereplés nélkül szurkolóikat
az Óbudai Kaszások. Az ország leg-
nagyobb férfi kosárlabda utánpót-
lás egyesülete - ahogy azt már
megszokhattuk - sportágának szá-
mos korosztályában tovább folytat-
ja színes, néha sikeres, néha drá-
mákba illõ menetelését címek be-
gyûjtése érdekében.

Kezdjük az utánpótlás híre-
ket a Kaszások serdülõ ‘94

csapattal, amely miután bejutott
Budapest legjobb négy csapata
közé, egyenletes jó teljesítmény-
nyel 4-bõl 4 meccset nyerve,
már biztos résztvevõje az orszá-
gos középdöntõnek. A tavasz kö-
zepéig tartó további küzdelmek
döntenek arról, elsõ vagy máso-
dik helyrõl várhatja a sorsolást a
gárda a 16-os elitben.

A sok tehetséges fiatal szárny
bontogatásához segítséget nyúj-
tó NB 2-es csapatnak januárban
megszakadt gyõzelmi szériája.
Peremiczki István edzõ szerint
jókor jött és ébresztõt fújt a Bu-
dafokon elszenvedett vereség. A
cél továbbra is a magasabb osz-
tályba való feljebb lépés az idény
végén, és ebbe nem fér bele több

botlás, hiszen a nagy rivális
Oroszlány, továbbra is szorítás-
ban tartja az óbudai ifjakat.

Érdekes és izgalmas mérkõzé-
seket láthat, aki kéthetente szom-
batonként kilátogat az Óbudai Mi-
ni Kupa mérkõzéseire. A legki-
sebbek igazi kosárlabda hangula-
tot hoznak a Rádl-árok utcai csar-
nokba. A Kaszások 8 saját csapa-
tának rendezett versenysorozat
immár alapszakaszának felén van
túl, de a végeredmény kimenetele
még mindig nyílt. A rendezvény
történetének legszorosabb mezõ-
nyével találkozhatunk, egy-egy
gyõzelem, vereség év végi helye-
zéseket is eldönthet. 

A legkisebbekrõl váltsunk át a
legnagyobbakra. A Kaszások NB
1-es csapata bizony nehéz napo-
kat élt meg januárban és február-
ban. Az alapszakasz hajrájához
érve, januárban zsinórban 3 mér-
kõzést veszített, amivel veszély-
be került a felsõházi rájátszásba
kerülés, amelynek az elmúlt
években mindig stabil résztvevõ-
je volt a csapat. Január végén si-
került legyõzni hazai pályán a
Szeged együttesét, így egy kis
idõre fellélegezhetett a gárda. A
folytatásban azonban ismét 2 ve-

reség következett elõször Tisza-
újvárosban, majd Kecskeméten.
Megkondultak a vészharangok,
ha a Kaszások nem nyeri meg két
utolsó találkozóját az alapsza-
kaszban, bizonyosan elbúcsúzhat
dobogós helyekrõl szõtt álmaitól.
Jászberény volt a vendég február
14-én Óbudán, és az elsõ félidõ-
ben gyakorolt nyomás, amit a
Kaszások gyakoroltak ellenfe-
lükre, eldöntötte a mérkõzés sor-
sát. Magabiztos, majd 40 pontos
gyõzelem a vége. 

Pár nap múlva, február 24-én
következett a mindent eldöntõ
mérkõzés a Baja ellen, szintén
a Kaszások otthonában. A házi-
gazdák most is hatalmas el-
szántsággal vetették magukat
harcba, és remek játékkal,
mindössze 51 pontot engedé-
lyezve az ellenfélnek sikerrel
vették az akadályt és március-
tól a nyugati csoport legjobbjai
ellen folytathatják a küzdelme-
ket.

Tiba János

Serdülõk, minik, felnõttek

Nincs megállás, pattognak a labdák a Kaszásoknál

Jogos az öröm: remek eredménnyel került rájátszásba a felnõtt csapat

Kerékpáros terepfutó verseny tíz futamban
A Budapesti Triatlon Szövetség Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatásával kerékpáros terepfutó versenyt rendez
tíz futamban március 22-én Mocsárosdûlõn. Az I. Óbudai Terep
Fesztivál elsõ futama 9.30 órakor, az utolsó csoport 16.30 órakor
indul. Választható versenyszámok: MTB, cyclocross, terepfutás,
terepduatlon. (Bõvebb felvilágosítás: www.bptriatlon.hu) 

Békás bringás bajnokság
„GreenZone-Békás idõfutam” elnevezéssel (az Amatõr Kupa
2008 2. futama) Budapest bajnokságot szervez március 30-án 11
órai kezdettel Tahitótfalutól Kisoroszi felé a Békásmegyeri „Ván-
dor” Kerékpáros Klub és a Budapesti Kerékpáros Szövetség. A
táv 18 kilométer. Nevezni március 21-ig a wwww.bvkk.hu
weblapon, az ott feltüntetett feltételek mellett, illetve személyesen
március 20-án és 27-én a klub irodahelyiségében 18-tól 19 óráig
lehet. Nevezési díj: 1000 forint. Helyszíni nevezés: a verseny nap-
ján a rajt helyszínén, 8.30-tól 9.45 óráig. Helyszíni nevezési díj:
1300 forint. Rajt: 10 órától folyamatosan, 1 perces idõközökkel.
Az eseményt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatja.
(A klub címe: Víziorgona utca 9. Telefonszám: 06-20-922-1991.)

Nálunk Te is lehetsz bajnok!
Gyere a BKV Elõrébe kajakozni-kenuzni! Várjuk 8-12 éves fiúk és
lányok jelentkezését a következõ telefonszámokon: 06(30)347-
8944; 06(30)680-0637. (Cím: Királyok útja 255.)

Várják a judozni vágyókat!
Az Óbudai Judo Dojo Club felvételt hirdet valamennyi korosz-
tálynak. A kezdõ, gyermek csoportnak 16, a kezdõ óvodások-
nak 17, a kezdõ ifi és felnõtt judosoknak 18 órától tartanak fel-
vételi órákat hétköznaponként. (A jelentkezõket Ozsvár András
mesteredzõ várja a Farkastorki út 21. szám alatt. Telefonszám:
250-4591 és 06-30-209-8182. )

5-12 éves futballozni sze-
retõ fiúk és lányok jelent-
kezését várja a Csillag-
hegyi Mozgás Futball
Egyesület. Vezetõedzõ:
Páling Zsolt. Helyszín:
Külker sporttelep, Márton
utca 25., futballsátor. (Ér-
deklõdni Kelen Balázsnál
lehet a 06-70-314-0021-
es telefonszámon.)

Focisuli lányoknak is
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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
április 2-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. (Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 85. I. emelet.) 
� Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és
dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok
mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom
március 20-án 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház:
Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés: hétköznap 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 tanácsadásokBékásmegyeri
Polgári Esték
Szájer József Európai
Parlamenti képviselõ
lesz a vendég március
20-án 18 órától a „Bé-
kásmegyeri Polgári Es-
ték” elnevezésû soro-
zatban, a Békásmegye-
ri Közösségi Házban.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Fórum 
ingatlantulajdonosoknak
A Bárczi Géza Általá-
nos Iskola ebédlõjében
rendeznek lakossági fó-
rumot ingatlantulajdo-
nosoknak március 27-
én 18 órától. Témák:
ÖKO-program; belsõ fû-
téskorszerûsítés; „zöld-
kártya” lakásoknak; pa-
nel-program; panel-re-
habilitáció.

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
Óbuda-Békásmegyer Polgárõr Egyesület 18083567-1-41
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41

Csak 1 perc az 1% felajánlása!

A Budapesti Mûszaki Fõiskola is
csatlakozott a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat „Aprókból épül” cí-
mû jótékony akciójához.

A forgalomból március 1-jé-
tõl kivont 1 és 2 forintos

érméket a hónap végéig gyûjtik.
A pénzt a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat a legrászorultabb
családok megsegítésére fordítja.
A Szeretetszolgálat nem egysze-
rûen forrásteremtõ céllal hirdet-
te meg akcióját, hanem azt a po-
zitív üzenetet akarja közvetíteni,

hogy összefogással esély van a
leszakadók felemelkedésére, és
erre a magyar társadalomban
megvan a jószándék, a cselek-
võkészség. Az összefogással va-
lóban aprókból épülhet a jövõ, a
legrászorultabbak számára is.

A Budapesti Mûszaki Fõis-
kola partnerséget vállalt a kam-
pányban, oktatói és hallgatói
körében meghirdette az érmék
gyûjtését. Az 1 és 2 forintoso-
kat perselybe dobhatják az ada-
kozók a fõiskola Bécsi úti aulá-
jában (Bécsi út 96/b.).

BIBLIAI ÉLETUTAK. Az Óbudai Mûvelõdési Központban (ÓMK)
„Bibliai életutak” címmel folytatódik a közkedvelt sorozat. Az ér-
deklõdõket keddenként várják az ÓMK-ba, ahol nagy bibliai sze-
mélyek életét (Újszövetség) ismerhetik meg. „Márta és Mária; A
helyes és helytelen szolgálat és követés példái” címmel március
18-án, „Pilátus; Ki nem hallgatta meg Jézus válaszát az egyete-
mes igazságról” címmel március 25-én, „Péter apostol: Aki mes-
tere megtagadása után megharcolta megváltása gyümölcsét”
címmel pedig április 1-jén találhatnak választ kérdéseikre. Elõ-
adók: Kecskeméti János, Kulcsár Attila és Filep György. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõjegy: 100 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Forintos akció március végéig

K irándulásokat, kulturális és sza-
badidõs programokat kínál havi

rendszerességgel az Óbudai Mûvelõ-
dési Központban mûködõ Tájak, Ko-
rok, Múzeumok Óbudai Klubja. 

Soron következõ programok: kirán-
dulás Piliscsabára, a Pázmány egye-
tem megtekintése március 26-án. *
Budapesti Históriák - Mátyás király
emlékülés elõadásai a BTH-ban ápri-
lis 2-án 17 órakor. * Kirándulás Bics-
kére, vonattal április 16-án. (Bõvebb
információt dr. Tóth József klubvezetõ
ad a 355-9830-as telefonszámon.)

Tájak, Korok, Múzeumok
Óbudai Klubja

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesz-
tésével kapcsolatos gondjaikkal hív-
ják az Impress Lapkiadót a 267-0525-
ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-
os telefonszámon.
E-mail címünk:
obudaujsag@ecom.hu valamint
obudaujsag@freemail.hu
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KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

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

Megnyitottunk!

Ófalu Gyógyszertár

Ezüsthegy u. 64.

Nyitva: 

Hétfõtõl péntekig 8-19 óra

Szombat 8-13 óra

Ófalu Gyógyszertár

Dolgozói

Geers szaküzletünk címe:
Budapest, III. Vörösvári út 88-96. (a rendelõintézetben)
További részletek és idõpont egyeztetés szaküzletünkben személyesen 
illetve a 1/250-4199-es telefonszámon.

Geers szaküzletünk címe:
Budapest, III. Vörösvári út 88-96. (a rendelõintézetben)
További részletek és idõpont egyeztetés szaküzletünkben személyesen 
illetve a 1/250-4199-es telefonszámon.

HHaallllóókkéésszzüülléékk kkaarrbbaannttaarrttáássii hhéétt 

lleesszz aa GGeeeerrss sszzaakküüzzlleettbbeenn 

mmáárrcciiuuss 1199-2288.. kköözzöötttt!!

HHaallllóókkéésszzüülléékk kkaarrbbaannttaarrttáássii hhéétt 

lleesszz aa GGeeeerrss sszzaakküüzzlleettbbeenn 

mmáárrcciiuuss 1199-2288.. kköözzöötttt!!

Meglévõ hallókészülékét ingyen
átnézzük, megtisztítjuk, tanácsot

adunk Önnek használatával 
kapcsolatban.

Meglévõ hallókészülékét ingyen
átnézzük, megtisztítjuk, tanácsot

adunk Önnek használatával 
kapcsolatban.
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Korszerû képzés és tudás
• LEXINFO informatikai szaknyelvi képzés 
• Államilag elismert informatikai szaknyelvi nyelvvizsga 

angol és német nyelvbõl A következõ vizsgaidõpont: 2008. június
16. Jelentkezési határidõ: 2008. április 28. 60 órás vizsgafelkészítõ
tanfolyam 2008. április 14-tõl 

Jelentkezési határidõ: 2008. április 7.
• Pannon általános nyelvvizsga angol és német nyelvbõl
• ECDL oktatás és vizsga
• Cisco Hálózati Akadémia
• Új Pálya program térítésmentes képzések a közszférából kikerültek számára
• „Digitális Nagyi” számítógépes tanfolyam nemcsak nagymamáknak,

hanem nagypapáknak is!
További információ, jelentkezés Ügyfélszolgálati Irodánkban.
Tel.: 4366-518, 4366-519 e-mail: ugyfelszolgalat@lsi.hu, www.lsi.hu
Intézmény akkreditációs lajstromszám: LA-0657

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04

Házias ízekkel, alacsony árakkal,

naponta változó étlappal

várjuk Önt a Békásmegyeri lakótelepen, 

a Zöld szolgáltatóházban.

HELYBEN FOGYASZTÁS - ELVITEL
Madzsar József utca 7-9. Tel./Fax: 243-5664

NUSI MAMA KONYHÁJA

A kiemelkedõ közhasznúságú
Óbuda-Békásmegyer Polgárõr
Egyesület önkéntesei 1995 óta
védik kerületünk közbiztonságát.
Ennek anyagi költségeit kizáró-
lag a lakossági támogatásokból,
vállalkozói adományokból, a
személyi jövedelemadó 1 száza-
lékából, illetve pályázatokból
tudják fedezni. A személyi jöve-
delemadó 1 százalékából 2007-
ben 142 ezer 389 forintot kaptak,
melyet teljes egészében mûkö-
dési költségeikre fordítottak.
(Adószám: 18083567-1-41.)

1 % 1% 1%

1% 1% 1%. Az Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért célja: az intéz-

mény mûködési feltételeinek javítása; a nyelvi és az informatikai képzés segí-

tése; a rászoruló tanulók támogatása; a kimagasló tanulmányi, mûvészeti és

sport eredményeket elérõ tanulók jutalmazása. A múlt évben kiserdei telep-

helyükön a szabadtéri játékokat újították fel, illetve újakat helyeztek ki. Kérik a

szülõket, hogy az 1 százalékos átutaláson kívül, hagyományos csekkes befi-

zetéssel is támogassák az iskola alapítványát. (Adószám: 19676944-1-41.) 
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

Új bankfiók 
A Budapest Bank bé-

kásmegyeri fiókját már-

cius 17-én 9 órakor nyit-

ja meg a Heltai Jenõ tér

15. szám alatt.

Keresztútjárás 
Nagypénteken, márci-

us 21-én a hagyomá-

nyos kétnyelvû (német-

magyar) keresztútjárás

16 órakor indul a Kis-

celli kálváriához a

„Braunhaxler” Egyesü-

let szervezésében. Ta-

lálkozó a Margit kórház

Kiscelli úti kapujánál.

Társaskör Galéria
Lakner Antal kiállítása

március 18-tól április

13-ig nézhetõ meg az

Óbudai Társaskör Ga-

lériában, hétfõ kivételé-

vel naponta 14-tõl 18

óráig. (Cím: Kiskorona

utca 7.)

A fenti címmel nyílik kiállítás
április 1-jén 17.30 órakor az
1848-49-es szabadságharc
évfordulójára az óbudai Birkl
László numizmatikus hagya-
tékából, a Zichy-kutatás for-
radalomra és szabadság-
harcra vonatkozó részeivel az
Óbudai Múzeumban. 

Akiállítást megnyitja:
Bús Balázs, Óbuda-

Békásmegyer polgármes-
tere és dr. Bona Gábor tör-
ténész, egyetemi tanár.
Közremûködik Kobzos

Kiss Tamás Tinódi Lant-
díjas mûvész, az Óbudai
Népzenei Iskola igazgató-
ja és növendékei. Zichy
László pszichológus „Csa-
láddinamika és történe-
lemkutatás” címmel tart
beszélgetést. Vendég a
Magyar Történelmi Sza-
lon. (Minden érdeklõdõ-
nek, különösen az iskolá-
soknak ajánlják a kiállí-
tást, mely március 17-tõl
látogatható. A tárlat egész
évben nyitva tart a Fõ tér
1. szám alatt.)

Egy kaptafára

35 évvel ezelõtt igazi szenzáció volt, hogy magyar filmesek
jártak az Antarktiszon. Rockenbauer Pál és Szabados Tamás
filmjét akkoriban nagy sikerrel vetítette a Magyar Televízió. 

S ajnos a folytatás elmaradt, illetve jócskán megké-
sett. 2003 januárjában még mindig csak az elsõ

magyar antarktiszi expedíció névvel vághatott neki csa-
patunk az útnak. De végre-valahára megtettük az elsõ,
vagy inkább a második jelentõs lépést a magyar antark-
tiszi kutatások kijelölésében és a jeges földrész hazai
népszerûsítésében. Utat nyitottunk a magyar tudo-

mánynak egy még érintetlen és a
jövõben nagy eredményekkel ke-
csegtetõ területen.

Aki pedig kíváncsi az Antark-
tisz talán legszebb szigetére, ahol
nyáron szinte életre kel a táj a
pingvinek, fókák és tengeri ma-
darak nyüzsgõ seregeitõl, azt az
Óbor-kör Egyesület meghívja
március 29-én 19 órára dr. Fiar
Sándor, „Az élet fagyos szigete”
címû, vetítéssel egybekötött fény-
képkiállítására Békásmegyer-
Ófaluba, a Szent József Házba.
(Cím: Templom utca 20.) 

Jöjjön el az Antarktiszra!

Az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ „A Csa-
ládsegítõ Szolgálat és a Gyermek-
jóléti Központ speciális szolgálta-
tásainak gyakorlati tapasztalatai”
címmel 30 órás, akkreditált szak-
mai mûhelyt indít március 22-én
elsõsorban a szociális- valamint a
gyermekjóléti alap- és szakellátás-
ban dolgozó szakembereknek. A
képzések 6 alkalommal, kétheten-
te pénteken 9-tõl 13 óráig lesznek.

A szakmai mûhely
• Célja: hogy a képzést megva-

lósító családsegítõ szolgálatot,
gyermekjóléti központot és csalá-
dok és gyermekek átmeneti ott-
honát integráló intézmény példá-
ján keresztül bemutassa, elemez-
ze és gyakorlati tapasztalatcsere
után értékelje a szociális és gyer-
mekvédelmi alapellátás általános
tevékenységét kiegészítõ speciá-
lis szolgáltatásokat, módszereket. 

• Témái: a családsegítés és a
gyermekjólét gyakorlatának
fejlõdése, a szociális- és gyer-
mekjóléti alapellátást nyújtó,
önálló vagy integrált humán-
szolgáltató intézmények szak-
mai gyakorlata, az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ szakmai cso-
portjainak speciális szolgáltatá-
sai és gyakorlata, mûhelybe-
szélgetés. 

• Érintett „specialitásai”:
1. általános szakmai program;
2. adósságkezelési szolgáltatás;
3. Szociális Információs Iroda;
4. jelzõrendszer mûködtetése;
5. család- és párkonzultáció; 6.
munka-, pálya- és karrier-ta-
nácsadás; 7. kórházi szociális
munka, 8. fejlesztõpedagógia;
9. kapcsolattartási ügyelet,
mediáció; 10. utcai szociális
munka és csoportmunka gyer-
mekekkel; 11. lakhatási és élet-

viteli krízisbe került családok
és gyermekek gondozása. 

• Témavezetõi: a szociális
munka gyakorlata, oktatása és
vezetése területén több éves
szakmai tapasztalattal rendel-
kezõ szakemberek. 

• Munkamódszerei: interak-
tív elõadás, gyakorlati tapaszta-
latcsere, csoportfoglalkozás,
dokumentumfilm-elemzés,
esetfeldolgozás, esetmegbeszé-
lés és szakmai vitafórum. 

A szakmai mûhelyt az Orszá-
gos Szociális és Gyermekvé-
delmi Továbbképzési és Szak-
vizsga Bizottság 15 kreditpont-
tal értékelte (a program enge-
délyszáma: M-05-071/2007.)
Részvételi díj: 20.000 forint. 

(Bõvebb felvilágosítás Ta-
pasztó Gábor programkoordi-
nátortól a 250-1964-es vagy a
06-20-576-8976-os telefonszá-
mon.)

Szakmai továbbképzés a Családsegítõben

Speciális szolgáltatások tapasztalatai

A nagy sikerre való tekin-
tettel idén második alka-
lommal rendez szépség-
versenyt az óbudai szék-
helyû Budapesti Mûszaki
Fõiskola (BMF).

A vetélkedésre minden
olyan hölgy jelent-

kezését várják, aki bár-
mely képzésben az intéz-
mény hallgatója, és nem

múlt még el 30 éves. A
szépségversenyen, három
részben mutatkoznak be a
hölgyek: nappali öltözet-
ben, estélyi viseletben és
fürdõruhában. A „BMF
Szépe 2008” idõpontja:
április 10-én 18 órakor a
BMF RKK Doberdó út 6.
szám alatti aulájában. (Je-
lentkezni március 23-ig le-
het: www.bmf.hu.)

Ki lesz a BMF szépe?


