
XIV. évfolyam 7. szám   2008. Április 1. 

Lakossági fórumon ismertették Csillag-
hegy Kerületi Szabályozás Tervét március
11-én a Csillaghegyi Közösségi Házban.

Áprilistól bõvülnek Óbuda egészségügyi
szolgáltatásai: négy szakterületen indí-
tanak speciális ambulanciát.

A környezet- és természetvédelmi vetélke-
dõ-sorozatban az idén 15 éves Guckler Ká-
roly Természetvédelmi Alapítványt köszöntik.3 13

Bemutatták Csillaghegy szabályozási tervét ÖKO-7 2008

6
Négy új, speciális ambulancia

N incs pénz az óbudai
gázgyár feléleszté-

sére. A Fõvárosi Önkor-
mányzat azon ígéretének
megvalósulására, misze-
rint megnyitják a terüle-
tet a nagyközönség elõtt,

szintén késik. A III. kerü-
leti képviselõ-testület a
környékre tavaly rendelt
el három évre szóló vál-
toztatási tilalmat. Óbuda
szerint ugyanis a fejlesz-
tés elengedhetetlen felté-

tele, hogy a szintén be-
váltatlan ígéretként ma-
radt, aquincumi híd csat-
lakozó úthálózatának
legalább egy része meg-
épüljön. 

BÕVEBBEN A 7. OLDALON

Létfontosságú az aquincumi híd megépítése

Leállt a gázgyár fejlesztése
Elõzetes: térszínház,

szimfonikus muzsi-
ka, századfordulós me-
sék. Ezek és még számos
érdekes program várja
mindazokat, akik a má-
jus 4-ei hétvégét nem
otthon képzelik el, ha-

nem kilátogatnak a Fõ
térre, a Szentlélek térre.
Városrészünkben ugyan-
is elsõ alkalommal, ha-
gyományteremtõ szán-
dékkal rendezi az önkor-
mányzat Óbuda Napját.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Óbuda Napja május 4-én

Századfordulós fesztivál 

A Budapest felé haladó
légiforgalom 60 százaléka
tavaly májustól már nem
érinti a III. kerületet. Az in-
duló forgalom legalább
1700, az érkezõ pedig mint-
egy 700 méteres magasság-
ban halad el Óbuda felett. 

S zámos lakossági pa-
nasz érkezett 2006-

ban és a múlt év elsõ felé-
ben, hogy Óbuda-Békás-

megyer felett növekedett
az alacsonyan haladó, le-
és felszálló repülõgépek
száma, és ezzel egy idõ-
ben a zajterhelés mértéke.
Bús Balázs polgármester
megkereste a Budapest
Airport Zrt.-t, a Hunga-
roControl Magyar Légi-
forgalmi Szolgálat Zrt.-t
és a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztériumot.

RÉSZLETEK A 4. OLDALON

Csökkent Óbuda felett
a légtérhasználat

Elõzetes: a védelmi és közbiztonsági iroda közre-
mûködésével május 3-án, a békásmegyeri Csobán-
ka téren rendezik a Közbiztonsági Napot. A rendez-
vényt 10 órakor nyitják meg. A nap folyamán - az elõ-
zõ évekhez hasonlóan - többek között rendõrkutyás
felvonulást, mentési és kung fu bemutatót tartanak. A
Közbiztonsági Díjat 13 órakor adják át. Délután zenei
programok, gyermekeknek és felnõtteknek szóló já-
tékos vetélkedõk várják az érdeklõdõket.

Közbiztonsági nap a Csobánka téren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lapunk következõ
száma április 15-én,
kedden jelenik meg!
Újságunk olvasható
a www.obuda.hu
honlapon.

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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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: szerdán 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

Lapzártakor érkezett: Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete március 27-én
tartotta soronkövetkezõ
rendes ülését. A tanács-
kozás lapunk nyomdába
adásának napjára esett,
ezért alábbiakban csak a
meghívóban szereplõ na-
pirendi pontokat áll mó-
dunkban közreadni. 

R endelet-tervezet a
hirdetõ berendezé-

sek elhelyezésének rend-
jérõl az önkormányzat
közigazgatási területén.
* A Remetehegyi út -
Nyereg utca - Haránt ut-
ca - az erdõ határvonala
és a Remete köz által ha-
tárolt terület Kerületi
Szabályozási Terve. * A
Remetehegyi út és a Bé-
csi út környékének Fõ-
városi Szabályozási Ke-
retterv módosítása. * A
65127. hrsz-ú számú in-
gatlan lakossági kérésre
történõ belterületbe vo-
nása. * Az önkormány-
zati tulajdonú nyugdíjas-
házakban lévõ lakások
bérbeadásáról és lakbé-
rének megállapításáról
szóló rendelet módosítá-
sa. * Az önkormányzati
lakások bérbeadásának
feltételeirõl szóló rende-
let módosítása. * A kerü-
let felnõtt és gyermek
háziorvosi, fogorvosi,
védõnõi körzeteirõl szó-
ló rendelet módosítása. *
Javaslat díszpolgári cím
odaítélésére. * Szándék-
nyilatkozat közterület el-
nevezésérõl a Katynban
kivégzett lengyel áldoza-
tok emlékére. * Óvodák
átszervezése. * A Gyön-
gyösbokréta Óvoda át-
szervezése. Nevelési Ta-

nácsadók összevonása. *
Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ szakmai
programjának módosítá-
sa. * Együttmûködési
keretmegállapodás az
önkormányzat és a
Zsigmond Király Fõis-
kola között. * Együtt-

mûködési megállapodás
az Aranypatkó Lovas-
egylettel. * Az Elsõ Óbu-
dai Általános Iskola ala-
pító okiratának módosí-
tása. * Az Óbudai Egye-
sített Bölcsõdék kérel-
me. * Az Óbudai Társas-
kör igazgatói állásának
meghirdetése pályázat

útján. * Az Óbudai Mú-
zeum és Könyvtár létre-
hozása. * Közszolgálta-
tási megállapodás az
Óbudai Danubia Zene-
kar Kht.-vel. * A Regus
Óbuda Gate Budapest
Kft. névhasználati kérel-
me. * (Tudósítás követ-
kezõ számunkban.)

Képviselõ-testületi ülés

Rendezik a reklám-kérdést, létrehozzák
az Óbudai Múzeum és Könyvtárat

A„Méltóság mezeje”
elnevezésû program

két fõvédnöke, Mrs.
Maria Kaczyñska, a Len-
gyel Köztársaság elnöké-
nek felesége és Sólyom

Erzsébet, a Magyar Köz-
társaság elnökének fele-
sége látogatást tett a Ke-
nyeres utcai Budapest
Hospice Házban március
25-én. Közös célkitûzé-

sük, hogy kampánnyal
hívják fel a figyelmet a
hospice mozgalomra és
arra, hogy az emberi mél-
tóság az élet utolsó pilla-
natáig megõrizhetõ.

Dr. Muszbek Katalin igazgató-fõorvos, Mrs. Maria Kaczynska és Sólyom Erzsébet

Elnökfeleségek a Budapest Hospice Házban

SZÁZÉVES NÉNIT KÖSZÖNTÖTTEK. A Csillaghegyen élõ Dunajevics Jelenát ünnepelték
közeli hozzátartozói 100. születésnapján, március 9-én. A szép kort megélt hölgy
1985-ben érkezett Magyarországra, Leningrádból. Unokája elmondása szerint azért
jött hazánkba, mivel a lánya itt ment férjhez, és a közelében szeretett volna élni. A je-
les ünnepen az önkormányzat munkatársai is ajándékkal köszöntötték a nénit

Ha nem kapja a lapot!
Az Óbuda Újság terjesz-
tésével kapcsolatos
gondjaikkal hívják a
267-0525-ös telefon-
számon. E-mail címünk:
obudaujsag@ecom.hu
valamint.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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K özel hét éve már,
hogy újból és újból

vita tárgyává válnak a
fejlesztési elképzelések.
Most azonban úgy tûnik,
végre fordulatot vehet a
történet. A fórumon né-
mi zúgolódás és a rész-
letek tisztázását követõ-
en a lakosok zöme
egyetértett a kerületrészt
érintõ szabályozással. 

Nagy Béla tervezõ el-
mondta: Csillaghegy
egyes részei mostanra
nehezebben fejleszthetõ
területté váltak. A már
kialakult struktúrát nem
lesz könnyû megváltoz-
tatni. A tervek készíté-
sekor elsõsorban a kerü-
letrész központi helyei-
re koncentráltak, így a
11-es út mentén lakók
életminõségének javítá-
sát, illetve a Mátyás ki-
rály út „arculatának”
egységessé tételét, fásí-

tást, parkolóhelyek ki-
alakítását, a megmaradt
értékek megõrzését, il-
letve a fejlesztést tûzték
ki célul. 

Sipos Gábor fõépítész
rámutatott: telkenkénti,
utcánkénti bontásban
végezték el az övezet-
besorolást, határozták
meg a minimális zöldfe-
lület nagyságát, a be-
építhetõség módját. A
kerületrész központi te-
rületein egyfajta funk-
cióváltást terveznek,
ahol egységes kép mel-
lett színvonalas üzletek,
szolgáltatások jöhetné-
nek létre, fölértékelve az
ingatlanokat, a Csillag-
hegy fõutcáin jelenleg
félig-meddig lerobbant,
elavult épületek helyén.
Forgalomcsökkentés,
parkosítás, a környék
szebbé tétele - ezek az
elsõdleges célok. 

Az elmondottakat
kezdetben talán túl
szakmainak találták a
résztvevõk, ezért több-
ször is részletesebb ma-
gyarázatot vártak az elõ-
adóktól. Akadt, aki a
mostani elképzelések is-
merete nélkül szólalt
fel, támadva kivitelez-
hetõségét. Ilyen volt
egyebek mellett az úgy-
nevezett szervizút kiala-
kítása is, mely nem is
szerepelt a tervben. A
Szentendrei út mellett
élõk közül többen aggo-
dalmukat fejezték ki, az

ábrákon vázoltak alap-
ján a házukból egy részt
leválasztó vonal miatt. 

A szakembereknek
õket is sikerült meg-
nyugtatniuk: ez csupán
azt jelenti, ha netán át-
építenék ingatlanjukat,
az út felõli oldal helyett
a kert felé kell terjesz-
kedniük, de ha az erede-
ti állapotot akarják meg-
õrizni, úgy is maradhat
az idõk végezetéig. 

Többen az Ürömi úti
forgalmi csomópontban
és a sorompós HÉV-át-
kelõnél kialakult tartha-
tatlan helyzetre, egyes
utak állapotára, csator-
názatlanságára, hívták
fel a figyelmet. Akadt,
aki a strand védelmé-
ben, volt aki a posta be-
zárásától tartva, míg
mások több parkoló ki-
alakítása miatt kértek
szót. 

Szepessy Tamás pol-
gármester-helyettes ki-
fejtette: terveztek új for-
galom-kiváltó csomó-
pontot az Ürömi úti he-
lyett, azonban annak
megvalósulása az észak-
déli vasútvonal kivitele-
zési ütemétõl függ.
Hangsúlyozta: a felve-

tett problémák megoldá-
sának többsége a fõvá-
ros feladata lenne, így a
még befejezetlen csator-
názás, a forgalomszer-
vezés vagy akár a strand
megmaradásának kérdé-
se (a Csillaghegyi
Strand jövõjérõl „Ko-
moly változások elõtt a
fõvárosi strandok” címû
információnkban a 4.
oldalon olvashatnak - a
szerk.), azonban a helyi
önkormányzat vezetése
mindent megtesz az itt
élõk érdekeinek védel-
mében, nyomást gyako-
rolva az illetékesekre. A
csatornázás befejezését,
a kerület és a fõváros
közt korábban megkö-
tött szerzõdés alapján,
2010-ig kell a fõváros-
nak teljesíteni. 

A csillaghegyi posta-
fiók a Magyar Posta
Zrt. tulajdona, melyet
hírek szerint nem ter-
veznek bezárni. Parko-
lókat a kerületrészben
helyszûke miatt csak
keveset tudnak létesíte-
ni, de több önkormány-
zati területet igyekez-
nek erre a célra felhasz-
nálni. 

Szeberényi Csilla 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Idén tavasszal száz év-
vel visszaforgatjuk az
idõ kerekét, és kísérletet
teszünk a kor divatjának
bemutatására, s dédapá-
ink modorában meg-
komponált „korhû” fo-
tográfián vihetjük haza
magunkkal a helyszí-
nen beállított pillanatot.
Megkísérelünk felvil-
lantani valamit a múlt-
század elejének mára

már fogalommá vált
gondtalan és derûs for-
gatagából. 

Óbuda Napja azonban
több mint múltidézés. A
kisgyermekeknek és
szüleiknek kitûnõ ki-
kapcsolódási lehetõsé-
get nyújt délelõtt és a
kora délutáni idõben a
játszóház, a sok érdekes
társasjáték, tûz-víz játé-
kok, állat-simogató, a
civil falu szakemberei-

nek tanácsadása; míg a
fiataloknak késõ dél-
utántól érdemes a szín-
padi programot figyel-
niük. 

Óbuda Napját 2008-
ban a Sziget fesztivál
hazai nagyszínpados ze-
nekara, a Quimby kon-
certje zárja. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

(Részletes program 
a 24. oldalon.)

Bemutatták Csillaghegy Kerületi Szabályozási Tervét

Egységesebb, esztétikusabb lehet a kerületrész központja
Hosszú idõ múltán csitulhatnak a kedélyek Csillaghe-
gyen, ahol kompromisszumokkal, de végül mindenki
számára elfogadható Kerületi Szabályozási Tervet alkot-
tak a szakemberek, melyet lakossági fórumon mutattak
be Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Csillaghe-
gyi Polgári Kör Egyesület szervezésében március 11-én.
A Csillaghegyi Közösségi Házban tartott eseményen
részt vett Szepessy Tamás polgármester-helyettes, dr.
Nagy Béla tervezõ és Sipos Gábor fõépítész. 

Óbuda Napja május 4-én

Századfordulós fesztivál 

Elkészült a „Braunhaxler” Egyesület új honlapja. A ci-
vil szervezet életérõl, terveirõl, programjairól olvas-
hatnak, képgalériájukban fényképalbumokban lapoz-
gathatnak a web.rubicom.hu/braunhaxler címen.

„Braunhaxler” Egyesület: új honlap

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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S zámos fórumon is-
mertették a zajhatá-

sok csökkentése érdeké-
ben tett javaslataikat: a
Buda feletti fordulók el-
kerülését, a zajos gépek
éjszakai tilalmát, szigorú
szabályozást a kifutók
használatára 22 és 6 óra
között. Jost Lammers, a
Budapest Airport vezér-

igazgatójának tájékozta-
tása szerint 2007. május
10-tõl a város felé induló
forgalom 60 százaléka
már nem érinti a III. ke-
rületet. Az induló forga-
lom legalább 1700, az
érkezõ pedig mintegy
700 méteres magasság-
ban halad el a városrész
felett. 

A Fõvárosi Önkormányzat tu-
lajdonában lévõ Budapest
Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. ti-
zenöt strandja közül a Róma-
it, a Dagályt és a Palatinust
saját forrásból fejlesztik, a
többire tulajdonosváltás
vagy komoly átalakítás vár -
ezekrõl a tervekrõl hallhat-
tunk nemrégiben. 

Anyári idõszakok ven-
dégszámának csök-

kenésével, a jelentõs vesz-
teséggel indokolja a cég a
tervek véghezvitelét. Egy
nemrégiben készült straté-

giai elemzés adatai szerint,
az elmúlt tíz év leggyérebb
forgalmát tavaly mérték a
strandokon, a társaság ve-
zetése erre hivatkozva el-
kerülhetetlennek tartja a
szigorú racionalizálást.
Eszerint eladják a Pün-
kösdfürdõ teljes területét
és az újpesti uszodát. A
Paskál fürdõt átalakítanák.
Atélen is üzemelõ Csillag-
hegyi Strandfürdõ 13 hek-
táros területébõl 10-et ma-
gánbefektetõknek akarnak
értékesíteni, majd a bevé-
telbõl újítanák fel a 3 hek-

táron maradt fürdõhelyet.
A legnépszerûbbnek ítélt
Rómaifürdõ és a Palatinus
megmaradna a zrt. kezelé-
sében. Ezeken a helyeken
fejlesztéseket terveznek,
amint lesz rá pénze a fõvá-
rosnak. A Dagály területé-
nek egy részét szintén el-
adnák, a szolgáltatások bõ-
vítése mellett. 

Elképzelések szerint
idén féláras napokkal, csa-
ládi kedvezményekkel és
rugalmasabb nyitva tartás-
sal próbálják vonzóbbá
tenni a fürdõket. 

A Római marad, Pünkösdfürdõt eladják, a Csillaghegyit fejlesztik 

Komoly változások elõtt a fõvárosi strandok

Véleményezhetõ szabályozási terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a la-
kosságot, hogy 2008. április 3-áig a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.)
és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõ-
építészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.) 
a Bp. III. Bécsi út- Podolin utca- Doberdó utca -
Kiscelli utca által határolt terület KSZT megte-
kinthetõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre
ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatár-
saitól kérhetõ tájékoztatás.

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezeteknek.Az
önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelésen be-
lül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást
nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül
a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szerve-
zeteket érintõ egyéb hasznos információkról. Ha igény-
lik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek
jelezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi re-
ferensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

A szentendrei HÉV agglo-
merációs szakaszán ápri-
lis 5-tõl hétvégén életbe
lép a nyári menetrend. 

Atervek szerint (ha
idõközben a Para-

méterkönyv nem rendel-
kezik másképp) novem-

ber 2-án üzemzárásig
szombaton, vasár- és ün-
nepnapokon az eddigi 30
helyett 10-20 percenként
közlekednek Békásme-
gyer és Szentendre között
a szerelvények. A kora
hajnali és a 20.35 órakor,
illetve Szentendrérõl a

20.55-kor induló vonatok
után változatlan a közle-
kedési rend, tehát a mó-
dosítás a nappali órákra
vonatkozik. A belsõ vo-
nalrészt és a munkanapi
menetrendet nem érinti a
változás. 

Kertész István  

Nyári menetrend április 5-tõl

Hétvégén sûrûbben jár a szentendrei HÉV

Egy üres személyvonat jár idõközönként a szentend-
rei HÉV vonalán, Óbudánál. A BKV és a MÁV szak-
emberei ugyanis tesztüzemen vizsgálják, hogy amíg
idén felújítják az északi összekötõ vasúti hidat, hogyan
közlekedjenek az Esztergomból érkezõ utasok. Ez év
nyarán az északi összekötõ vasúti híd felújítása idején
várható vágányzár miatt az Esztergomból érkezõknek
próbálnak megfelelõ megoldást találni. Azt nézik, mi-
ként juthatnak el átszállás nélkül Budapest jó tömeg-
közlekedési csatlakozással rendelkezõ pontjára. Az
elõzetes tervek szerint a vonatok a Margit hídi HÉV-
megállóba futnának be a Nyugati pályaudvar helyett.

Vonatok a Nyugati helyett a Margit hídhoz

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Csökkent Óbuda felett 
a légtérhasználat
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A testvérvárosi összetar-
tás szép példája Bemowo
és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának kap-
csolata. Az üres formasá-
gokon kívül mindkét vá-
rosrész gazdag tartalom-
mal igyekszik megtölteni
a többéves együttmûkö-
dést, egymás történelmé-
nek és kultúrájának meg-
ismerésével is.

Í gy nem véletlen, hogy
az idén március 15-

ére, az 1848/49-es for-
radalom és szabadság-
harc ünnepnapjára ka-
pott meghívást a magyar
önkormányzati delegá-
ció Lengyelországba.

A küldöttség négy
hasznos napot töltött
Varsó Bemowo nevû
kerületében. A magyar
delegáció tagjai megis-
merhették az Óbudához
hasonló adottságú kerü-
let legújabb beruházása-
it, jövõbeni terveit, tár-
gyaltak az eddigi sike-
res gyermek csereüdü-
lési programokról és
ezeknek további lehetõ-
ségeirõl.

Az óbudai delegáció
március 15-én helyezte
el az emlékezés virágait
a Bemowo polgármes-
teri hivatala elõtt álló
Bem József szobor
elõtt.

Gyümölcsözõ kapcsolat

Látogatás Varsó-Bemowoban

A varsói Óváros 

Szepessy Tamás alpolgármester március 15-e alkalmából ünnepi beszédet mond a
Bemowoi Mûvelõdési Központ színháztermében

Chopin szívének nyughelye a Szent Kereszt Templomban

Folytatódnak a kirándulások
Elõzetes: ellátogatunk az Aquincumi
Múzeumba április 19-én, ahol az in-
tézmény munkatársai kalauzolják az
érdeklõdõket a romterületen, és a ta-
valyi ásatásokról is beszélnek.
Találkozó: április 19-én (szombaton) 10 órakor az
Aquincumi Múzeum északi (Keled utcai) bejáratá-
nál, a vasúti töltésnél.
A romterület rövid leírását az Óbuda Újság 2008.
április 15-ei számában tesszük közzé.
A „Felfedezõ utak” minden érdeklõdõ számára nyi-
tottak. Számítunk a kerületi civil szervezetek, egye-
sületek, iskolák és a lakosok aktív részvételére. A
program ingyenes. (További kérdéseket telefonon a
437-8583-as, vagy a somloi.viktoria@obuda.hu
e-mail címen lehet feltenni.)
Merkl Gábor Somlói Viktória
környezetvédelmi önkormányzati 
tanácsnok fõtanácsadó

Felfedezõ utak a III. kerületben

A békásmegyeri ok-
mányirodába a 454-

7632-es telefonszámon lehet
idõpontot foglalni. A Harrer
Pál utcai okmányiroda a
437-8777-es telefonszámon
valamint interneten a
www.ma gyarorszag.hu il-
letve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fogad-
ja az ügyfelek bejelentkezé-
sét. Az interneten történõ
idõpontfoglalás csak a
Harrer Pál utca 2. (ügyfél-
szolgálati iroda) és a Harrer
Pál utca 9-11. szám alatti
irodába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti irodában to-
vábbra is mûködik a posta-

hivatal az ügyfélfogadási
idõvel azonos nyitva tartás-
sal, valamint az irodában
található alkuszcég segítsé-
gével az ügyfelek megköt-
hetik gépjármûvük kötele-
zõ felelõsségbiztosítását is.

A békásmegyeri és a
Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti okmányirodá-
ban az ügyfelek szemé-
lyesen is foglalhatnak
idõpontot. 

Az okmányirodában az
alábbi ügyek intézhetõk:

Békásmegyer (Med-
gyessy Ferenc utca 4.):
személyazonosító igazol-
vány; lakcímbejelentési
ügyek; útlevél; vezetõi en-

gedély; ügyfélkapu ügyin-
tézés.

Harrer Pál utca 9-11.:
személyazonosító igazol-
vány; lakcímbejelentési
ügyek; vezetõi engedély; jár-
mûigazgatási ügyek; egyéni
vállalkozói igazolvány; ügy-
félkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2.
(ügyfélszolgálati iroda):
útlevél; mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolványa.

A nyitva tartási idõ
mindhárom irodában azo-
nos. Hétfõ: 10-tõl 18 órá-
ig. Kedd: 8-tól 14 óráig.
Szerda: 8-tól 14 óráig.
Csütörtök: 8-tól 14 óráig.
Péntek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, nyitva tartás az okmányirodákban
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Egészségügy

A z Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi

Szolgáltató Kht. felhívja
a III. kerületi lakosság
figyelmét, hogy április-

tól bõvíti szolgáltatásait.
Négy szakterületen az
alábbi speciális ambu-
lanciákat indítja el. A
speciális ambulanciák

létrehozásának célja,
hogy egyes szakterüle-
teken belül elkülönülten
is foglalkozzanak bizo-
nyos betegségekkel, il-

letve betegcsoportokkal,
így rövidebb idõ alatt,
jobb minõségû ellátást
tudjanak biztosítani a
betegeknek.

A speciális ambu-
lanciákat munkaidejük
meghatározott részében
olyan orvosok végzik,
akik az adott szakmán
belüli egyes részterüle-
teken nagyobb jártas-
ságra tettek szert.

A betegek a táblázat-
ban megjelölt panasza-
ikkal jelentkezhetnek a
speciális ambulanciákra,
de természetesen fordul-
hatnak a szakrendelése-
ken dolgozó orvosok
bármelyikéhez is, akik -

szükség esetén - a speci-
ális ambulanciára irá-
nyítják õket.

Az Egészségügyi
Szolgáltató Kht. egyéb
szakterületeken is terve-
zi hasonló rendelések
indítását, melyekrõl a
késõbbiekben adnak tá-
jékoztatást.

Dr. László Klára,
az ügyvezetõ-igazgató

orvoshelyettese,
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Áprilistól négy új, speciális ambulancia

Egészségnap a Mókus utcában
Elõzetes: az MSZP III. kerületi Szervezete április
26-án 10-tõl 14 óráig ingyenes egészségnapot
szervez a Mókus utca 1-3. szám alatti pártirodában.
Vizsgálati panelek: vérnyomás-, vércukorszint-mé-
rés, BMI-mérés, érvizsgálat, hallásvizsgálat, látás-
vizsgálat.

Cukorbetegek klubja a Margitban
Az Óbudai Cukorbetegek Klubja minden hónap má-
sodik keddjén (április 8-án) 16 órakor tartja klubdél-
utánját a Margit kórház fõépületének elsõ emeletén,
a tárgyalóteremben. A betegeket biolámpával keze-
lik. (Cím: Bécsi út 132.)

A San Marco Szabadegye-
tem megszokott helyszí-
nén, az Óbudai Mûvelõdési
Központban Prof. Dr. Ba-
lázs Csaba belgyógyász,
endokrinológus professzor
a mindennapi stressz té-
máját középpontba állító
elõadását hallgathatják
meg az érdeklõdõk április
14-én 18 órai kezdettel. 

D r. Balázs Csaba
professzor 2003 óta

vezeti az Irgalmas Rendi
Kórház Belgyógyászati
Osztályát töretlen lelke-
sedéssel: hiszi és vallja,
hogy az orvoslásnak a
betegágynál kell kezdõd-
nie és oda is kell vissza-
térnie. Érdekes adalék,
hogy amikor a mélyen
hívõ professzor ezt a po-
zíciót elvállalta, döntésé-
ben fontos szerepet ját-
szott, hogy az apai oldal-
ról debreceni, míg anyai
ágon budai származású,
neves endokrinológus
családtagjai korábban
ebben a kórházban gyó-
gyíttatták magukat. 

Az Óbudán élõ pro-
fesszor a korábbi sza-
badegyetemeken kollé-
gái elõadásait vendég-
ként is rendszeresen vé-
gigkísérte. Rendezvény-
sorozatunk áprilisi elõ-
adójaként pedig korunk
népbetegségérõl, fel-
gyorsult világunk egyik
állandósult „kísérõjérõl”,
a stresszrõl tart a tudo-
mány egészét átfedõ elõ-
adást. Stressz nélkül
nincs élet, ám a káros
stressz mégis számos be-
tegség - magas vérnyo-
más, depresszió és szív-
problémák -  kialakulá-
sához vezethet. 

Balázs professzor elõ-
adásában definiálni fogja
a stressz és a distressz fo-
galmát, beszámol a leg-
újabb kutatási eredmé-
nyekrõl. Az érdeklõdõk
választ kaphatnak olyan
kérdésekre is, milyen
megoldási lehetõségeink
vannak, elkerülhessük a
stressz káros, esetenként
sajnos gyilkos hatásait.

Pásti Andrea

Stressz 
a XXI. században
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A három évvel ezelõtti ter-
vek szerint 2006 végén nyi-
tották volna meg a nagykö-
zönség elõtt az Óbudai
Gázgyár kapuit, miután a
fõváros saját erõbõl ren-
dezte a 27 hektáros terüle-
tet. A Fõvárosi Közgyûlés
által akkor elfogadott fej-
lesztési koncepció szerint
múzeum és kerékpárút lé-
tesült volna az ingatlan-
együttesen, és felújítani
tervezték a Budapest egyik
legszebbjének tartott Du-
na-parti sétányt is.  

A munkálatok másik
részét - mivel a

gázgyár területe alatt
húzódott az ókori római
határvidék - régészeti
ásatások jelentették vol-
na, a rehabilitációs le-
hetõségeket azonban
nagyban nehezítette az
épületek többségének
védett ipari mûemlék
volta, a helyszínen ural-
kodó életveszélyes álla-
potok, a nehézfémsók-
kal szennyezõdött talaj
és a közmûvek hiánya. 

Zrt. alakult 
a rehabilitációra

A negyed évszázada
bezárt Óbudai Gázgyár
teljes körû rehabilitáció-
jára 2006 áprilisában
alakította meg a fõváros
a Budapesti Városfej-
lesztési és Városrehabili-
tációs Zrt.-t, élén Gróf

Imre vezérigazgatóval. A
szervezet akkor 310 mil-
lió forintos alaptõkével
indult, amely a gázgyár
melletti Graphisoftnak
eladott nadrágszíjparcel-
la árából származott.  

Gróf Imre elmondta, a
gázgyári rekonstrukció -
a kerületi szabályozási
terv hiányában és a vál-
toztatási tilalom miatt -
jelenleg áll, de már javá-
ban folynak az elõké-
születek. Következõ lé-
pésben a III. kerületi
Önkormányzatnak kell
majd megtárgyalnia a
szabályozási tervet,
mely november végére
elkészült, és csak ennek
elfogadása után várható
érdemi továbblépés.  

A vezérigazgató hoz-
zátette: a teljes fejlesztés

költségigénye mintegy
80 milliárd forint, melyet
magánbefektetõknek
kell fedezniük. Jelenleg
ugyanis egyetlen fillér
központi, költségvetési
vagy pályázati forrás
sincs a projektre, de
számtalan befektetõ ér-
deklõdik folyamatosan a
terület fejlesztése iránt.  

Veszélyes 
gázmassza

A gázgyár majd csak
akkor nyitható meg rész-
ben, ha a mûemléki épü-
letek állagmegóvása,
omlás és életveszélyes
állapota megszûnik.
Szükséges ezenkívül a
kármentesítés elvégzése,
az erre ítélt épületek bon-
tása, a fedetlen aknák,
gödrök, lyukak betömé-

se. Szakértõk becslése
szerint a föld alatt kap-
szulába zárva összesen
2500 tonnányi egykori
gázmassza található, ami
veszélyes hulladéknak
minõsül, eltakarítása
mintegy ötmilliárd fo-
rintba kerülne - hangsú-
lyozta a vezérigazgató. 

Védett 
épületek

Az 1913-ban megnyílt
gyárat eredetileg a kiváló
megközelíthetõség miatt
építették fel Aquincum-
ban, a folyó partjára. A
telephez a gyár épületei
mellett munkáslakótelep
és tisztviselõtelep is ké-
szült. Az ipari tevékeny-
ség 1985-ben megszûnt,
a gyárat az elmúlt évek-
ben végleg bezárták, de a
lakótelepek (alsó képün-
kön) a mai napig haszná-
latban vannak. A terület
kiemelkedõ építészeti ér-
tékei a víz- és kátránytor-
nyok, az óraház, de vé-
dettek a lakótelepek is. 

Fejlesztési 
elképzelések

Tucatnyi fejlesztési el-
képzelés merült fel az el-
múlt negyedszázadban a
területre: terveztek ide
technopoliszt és múze-
umnegyedet, de az is
évekbe telt, mire a Fõvá-
rosi Önkormányzat egy-
általán birtokon belülre

került, és megszerezte a
területet a Fõvárosi Gáz-
mûvektõl. A gázgyár
hasznosítására még az
elõzõ önkormányzati
ciklusban hoztak létre
projektcéget, amelyben
húsz százalékos volt a
magánbefektetõ tulaj-
donrésze. A gázgyár fej-
lesztése szerepelt a 2010-
es Európa Kulturális Fõ-
városa budapesti pályá-
zatában is. Miután a ki-
tüntetõ címet Pécs nyer-
te, a fõpolgármester ígé-
retet tett arra, hogy ennek
ellenére megvalósítják a
pályázati projekteket.

Változtatási 
tilalom

A fõváros által tavaly
elfogadott fejlesztési
terv szerint a gázgyár te-
rületét öt tömbre bont-
ják, azokon pedig egye-
temek, fõiskolák, egy ki-
sebb irodapark, valamint
kulturális és szabadidõs
eseményhelyszín léte-
sülhetne. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
több mint egy évvel ez-
elõtt azonban hároméves
változtatási tilalmat ren-
delt el a gázgyárra, ezt
Bús Balázs polgármester
azzal indokolta, hogy a
fejlesztés miatt tovább
nõ a környék már most
is nehezen elviselhetõ
forgalma. A polgármes-
ter szerint éppen ezért
létfontosságú volna az
aquincumi híd - vagy
legalább a hozzá csatla-
kozó úthálózat 10-es és
11-es út közötti szaka-
szának - megépítése. 

Az aquincumi hidat
egyébként a fõpolgár-
mester a legutóbbi kam-
pányában is megígérte,
sõt a fejlesztés szerepelt
a miniszterelnökkel alá-
írt Budapest-program-
ban is. Késõbb mégis le-
fújták, mondván, pénz-
hiány miatt még az elõ-
készítésbe sem fognak
bele ebben az évtized-
ben. 

(FORRÁS: WWW.OBUDA.HU)

Létfontosságú az aquincumi híd megépítése

Leállt az Óbudai Gázgyár fejlesztése

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra

Afeladatokban általá-
ban személynevek-

re, egyes eseményekre il-
letve idõpontjukra kér-
deznek rá, így a válaszok
nem igényelnek egy
mondatnál hosszabb ki-
fejtést. A helyes megol-
dások felkutatásához fi-
gyelmükbe ajánljuk az
Óbudai Múzeum kiállítá-
si anyagait és kiadványa-
it. A megoldások helyes-
írására is ügyeljenek!

A honismereti vetélke-
dõn magánszemélyek és
baráti társaságok, kiscso-
portok egyaránt indulhat-
nak, 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, megjelenésé-
tõl számított 10. napig
várják postai úton vagy
személyesen az Óbudai
Múzeum címére (Buda-
pest, 1033 Fõ tér 1.), il-
letve az Óbudai Múzeum
e m a i l - c í m é r e :
obmuzeum@invitel.hu.

A levelezõlapon, illet-
ve az email-küldemény-
ben mindig tüntessék fel
a jeligét: „Helytörténeti
sarok”.

Az Óbudai Múzeum 2008 márciusa és júniusa között hét-
fordulós helytörténeti vetélkedõ-sorozatot indított
„Helytörténeti sarok” címmel. Az elsõ feladványsort
március 17-én tettük közzé, a továbbiakat kéthetenként
olvashatják lapunkban. 

1. Mi a neve annak a kerületi oktatási intézmény-

nek, amely az 1848-1849-es forradalom és szabad-

ságharc egyik fõ alakjának húgáról kapta nevét? 

2. Milyen tevékenység fûzõdik személyéhez? 

3. Milyen tárcát kapott az elsõ felelõs magyar kor-

mányban az említett személy bátyja? 

4. Melyik évben avatták fel Óbuda ma is látható

klasszicista zsinagógáját?

5. Kik látogatták meg 1857. május 7-én az óbudai

Goldberger Textilgyárat, valamint a Hajógyárat?

(Két nevezetes személy nevét kérjük!)  

6. Mikor történt meg ténylegesen Pest, Buda és

Óbuda 1849. június 24-én elrendelt egyesítése? 

7. Mi a hydraulis?  

8. Melyik évben építették teljesen körül a Zichy-kas-

télyt? 

9. Hány alkalommal és mikor járt Mária Terézia

Óbudán? 

10. Mit jelent az Óbuda státuszát 1766-tól jelölõ

„Kronmarkt” kifejezés? 

11. Kirõl nevezték el a békásmegyeri barokk plébá-

niát? 

12. Ki alapította az Óbudán is mûködõ szalézi ren-

det? 

13. Ki és mikor bízta meg a szalézi rend tagjait az

óbudai Szent Alajos Ház és a Segítõ Szûz Mária

kápolna mûködtetésével? 

14. Milyen eredetre vezethetõ vissza az Óbuda

megnevezés?

15. Mikortól nevezik Óbudát Óbudának? 

A második fordulóban elérhetõ pontszám: 18 pont.

Hétfordulós vetélkedõ

Helytörténeti sarok

Az egyik legnépszerûbb ope-
ra, a Carmen zárja az irodal-
mi mûvek által ihletett ope-
rákat bemutató sorozatot áp-
rilis 7-én 19 órakor az Óbudai
Társaskörben. 

AProspere Mérimée
novellája nyomán

született - a franciák nem-
zeti operájának tekintett -
Bizet opera népszerû áriáit
az operaház neves mûvé-
szei, Várhelyi Éva, Lukács

Mónika, Wendler Attila és
Sárkány Kázmér, az irodal-
mi idézeteket Szersén Gyu-
la tolmácsolja. (Cím: Kis-
korona utca 7.)

VERS-SZÍNHÁZ
Az Óbudai Társaskör ápri-
lis 11-én 19 órától rendha-
gyó esttel ünnepli a Költé-
szet napját. Borombovits
Ágnes, Papp Dániel szín-
mûvészek és Varsányi
Anikó rendezõ segítségé-
vel az érdeklõdõk bete-
kinthetnek a versmondás
titkaiba.Hogyan kell verset
mondani? Hogyan sza-
bad verset mondani? Ho-
gyan lehet verset monda-
ni? Az est - Babits Mihály
„Mozgófénykép” címû ver-
sén keresztül - közelebb
visz minket a válaszhoz.
(Cím: Kiskorona utca 7.)

Oscar Peterson, a jazz-
zongora virtuóza tavaly
decemberben csatlakozott
az égiek immár túlságosan
is népes csapatához. 

N em volt újító, zené-
je a bebopból,

szvingbõl táplálkozott,
néha megérezve a funky
elõszelét. Nem használt
új harmóniákat, nem ját-
szott új ritmusokat, nem
hajlott „free”-be, -
klasszikus jazz zongo-
rista volt, a szó legne-

mesebb értelmében.
Szerette azt a dob-bõgõ-
zongora trió felállást,
amellyel Pleszkán Fri-
gyes, a hazai jazz élet
egyik kiemelkedõ tehet-
ségû zongoristája, Peter-
son játékstílusának leg-
jobb hazai képviselõje,
Jeszenszky György (dob)
és Gayer Ferenc (nagy-
bõgõ)  emlékezik rá áp-
rilis 12-én 19 órai kez-
dettel az Óbudai Társas-
körben. (Cím: Kiskoro-
na utca 7.)

Oscar Peterson emlékkoncert Opera (és) irodalom

Bizet: Carmen

GULÁCSY KÉPEK 
A Smetana-gyûjtemény-
bõl származó nyolc
Gulácsy képet állítanak ki
a Kiscelli Múzeum Orató-
riumában április 20-ig.
(Nyitva: 10-tõl 18 óráig.
Cím: Kiscelli utca 108.) 

IIII.. ffoorrdduullóó

OLTÁRKÕ. Jupiter és valamennyi isten, istennõ tisztele-
tére T. Haterius Saturninus helytartó (alsó-pannoniai
helytartósága: Kr. u. 161-164) és fia által felállított
mészkõ oltár. (Megtekinthetõ az Aquincumi Múzeumban,
a Szentendrei út 135. szám alatt.) 

A fenti címmel nyílt kiállí-
tás a Kiscelli Múzeumban
a LOW Holland-Flamand
Kultfeszt, Budapest 2008
keretében.

A csoportos tárlat az
utópia témáját fel-

dolgozó holland vagy
holland közegben dol-
gozó mûvészek külön-
bözõ alkotásait mutatja
be. Olyan mûveket,
amelyek az utópikus
gondolkodók tradícióját
követik, felhasználják
forrásaikat és spekulatív
módszereiket, mûvészi

pozícióik az eszme-
áramlat szerves folytatá-
sának, illetve határozott
megtagadásának külön-
féle lehetõségeit és kö-
vetkezményeit tükrözik. 

Kiállító mûvészek:
Aernout Mik, Atelier van
Lieshout, Bik van der
Pol, Falke Pisano Krijn
de Koning és a Société
Réaliste kooperatíva. 

(Megtekinthetõ: ápri-
lis 6-ig, hétfõ kivételével
minden nap 10-tõl 16
óráig, április 1-jétõl 10-
tõl 18 óráig. Cím:
Kiscelli utca 108.)

Elõzetes: az Ujlaky Károly írásából készült, „Köd-
bõl fénybe” címû monovíziós játékot Károly Éva fes-
tõmûvész alkotásai kíséretében mutatják be a Tér-
színházban április 26-án 19 órakor. A festõmûvész
az elõadás végén, a meghívón lévõ sorszámok ki-
húzása után rajzaiból és akvarell-festményeibõl 5-5
darabot ajándékoz a nyerteseknek. (Belépõdíj:
1800 forint. Cím: Fõ tér 1.) 

UtopiaTransfer

Ködbõl fénybe

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hangverseny 
az evangélikusoknál
Az All the Ages Kama-
rakórus ad hangver-
senyt a békásmegyeri
evangélikus templom-
ban április 6-án 18 óra-
kor. Vezényel és orgo-
nán közremûködik:
Pfeiffer Gyula. Mûsoron
szerepel: G. Fresco-
baldi: 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.)

Költészet napja 
a Krúdy körben
Versek felolvasásával
ünneplik a Költészet
napját a Krúdy Gyula
Irodalmi Körben április
10-én 17 órától a Kéhli
vendéglõ Krúdy Szalon-
jában. (Cím: Mókus ut-
ca 22.)

József Attila est
a Térszínházban
„Szállj költemény!” cím-
mel Balázsi István Jó-
zsef Attila verseibõl
összeállított estjét ápri-
lis 11-én 18 órától hall-
hatják a Térszínházban.
(Jegyrendelés: terszin-
haz@datanet.mail.hu
vagy telefonon a 388-
4310-es számon. Cím:
fõ tér 1.) 

Kórustalálkozó  
A reneszánsz év alkal-
mából kórustalálkozót
rendeznek az Óbudai
Mûvelõdési Központ-
ban április 12-én 18
órától. A mûsorban a
XV-XVI. század egyházi
és világi zenéjének
gyöngyszemei, vala-
mint a reneszánsz kor-
szakhoz kapcsolódó
XX. századi kórusmû-
vek szerepelnek. Házi-
gazda az Óbudai Ka-
marakórus. (Cím: San
Marco utca 81.)

Tisztelt Olvasó! Kérjük,
most kapaszkodjon meg
jobban a karfában. Olyan
színdarabról lesz szó,
amelyik nem színdarab,
tehát egy „nemszínmû”,
és az elõadás sem elõ-
adás, hanem egyrészes
barokk komédia. 

Ahogy Szikora János
rendezõ még a már-

cius 20-ai premier elõtt
elmagyarázta: - Ez az
opusz nem igazi színmû,
a szó eredeti jelentése
szerint. A szerzõ szelle-
mes szövegét színházi
ruhába kell öltöztetni.
Nekem kell kitalálni, ho-
gyan lesz ebbõl a szöveg-
bõl színház és elõadás.

Az elõadás után a Pes-
ti Színház elõcsarnoká-
ban megszólított egy ele-
gánsan öltözött hölgy: -
Mondja uram, meg tudná
mondani, mirõl is szólt a
darab, mi volt a sztorija?
Valamit hebegtem vála-

szul, aztán feltettem ezt a
kérdést Esterházy Péter-
nek, hiszen a „szellemes
szöveg” az õ leleménye.
- Aki elolvassa a darab
címét, az már tudja, mi-
rõl szól - válaszolta. 

Íme a cím: Rubens és
a nemeuklideszi asszo-
nyok. Felhasználtam
persze az alkalmat egy
kis további csevegésre.
Így például rákérdez-
tem: miért ír egy re-
gényíró egyszerre csak
egy színdarabot?

- Nézze, én 15 éven-
ként írok egy színmûvet.
Most járt le a 15 év.

- Nem fél attól, hogy a
rendezõ és a színészek
félreviszik a darabot el-
képzeléseitõl?

- Éppen ellenkezõleg.
Õk keltik életre a mon-

dataimat. Úgy is mond-
hatnám, ami jó lesz az
elõadásban az Szikora
érdeme, ami rossz, azt
én írtam.

- A színdarab illetve
„nemszíndarab” itt szü-
letett Óbudán?

- Természetesen.
1956-ban vetett jó sor-
som Óbudára, és hét
évet leszámítva azóta itt
lakom.

- S ha társaságban
kérdik hol lakik, büszkén
vallja magát óbudai-
nak?

- Nincs miért szé-
gyenkeznem. Tõlem egy
ugrásnyira Aquincum
õrzi Hadrianus császár
légiósainak lábnyomait.
Én a limestõl északabb-
ra élek, ahol akkoriban a
barbárok tanyáztak. 

Az elõadás nagyon
„Esterházyasan” kezdõ-
dik. Elõször közhírré té-
tetik, hogy Rubens, a fla-
mand festõ meghalt,
majd a következõ pilla-
natban a festõ kiesik sa-
ját önarcképébõl, és attól
kezdve néha halottként,
de sokkal inkább élõként
van jelen a színen Lu-
kács Sándor (képünkön)
remek alakításában. Es-
terházy flash back tech-
nikával ugratja a nézõ-
ket. Bólyai neve, sõt a
most következõ német-
országi labdarúgó Euró-
pa-bajnokság is megem-
lítõdik egy kis csehovi és
pirandellói beütéssel. 

A színdarab Óbudán
íródott, óbudai a szerzõ,
tehát húzzuk ki magunkat
egy kicsit mi, óbudaiak.
A fõhõs a darabban így
mutatkozik be: Rubens,
festõ és mázoló. Hát ...

Lehet, hogy Rubens
most kissé csodálkozva
néz le a felhõk mögül a
Pesti Színház színpadá-
ra, és ugyanott az eukli-
deszi geometria atyja is
összevonja szemöldö-
két, hogy egy XXI. szá-
zadbeli magyar szerzõ
összehozta õt az asszo-
nyokkal.

Lelkes Péter

Színmû a nemeuklideszi asszonyokról

Esterházy barokk komédiája a Pesti Színházban

SSVVEEJJKK ÓÓBBUUDDÁÁNN JJÁÁRRTT.. Mikó István: Svejk vagyok címû mûsorával szórakoztatta a kö-
zönséget március 19-én az Óbudai Mûvelõdési Központ Sun Marco Színpadán, a „Csak
a szíve legyen fiatal” elnevezésû, nyugdíjasoknak szóló elõadássorozatban

Csillaghegyen, a Fodros
Általános Iskolában új
kiállítás nyílik „Római-
part és más szépségek”
címmel.

R ab-Kováts Éva
festõmûvész akva-

rell, olaj, pasztell fest-
ményei, grafikái április
7-tõl május 30-ig látha-
tók a Fodros Galériá-
ban. Megnyitó: április
7-én 16.30 órakor az
iskola diákjainak köz-
remûködésével. A tárla-
tot H. Varga Ágnes mû-
vésztanár ajánlja a gye-
rekek és felnõttek fi-
gyelmébe. 

Az iskolagaléria
újabb mûvészeti értéke-
ket tár a gyermekek elé,
„házhoz” közvetíti a vi-
zuális értékeket a míves
alkotásokkal. (Nyitva:
hétköznap 16-tól 20
óráig. Cím: Fodros utca
38-40.)

Római-parti
szépségek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hirdetés

DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV  **  DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV  **  DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV

KKÁÁBBEELLTTVV AAKKCCIIÓÓ AA IIIIII.. KKEERRÜÜLLEETTBBEENN
a VViiDDaaNNeett ZZrrtt-nél 

2008. május 30-ig

Új elõfizetõknek: Csatlakozási díj 0,-Ft, az elsõ hónap díjmentes. 
Plusz 1db D+ csomagunk 3 hónapig ajándékba.

TV+Net csomagunk (III. csomag + Internet) akciós havidíja: 5.970,-Ft és az elsõ hónap díjmentes. 
Plusz 1db D+ csomagunk 3 hónapig ajándékba. (Csak a békásmegyeri szolgáltatási területünkön.)

Új digitális elõfizetés esetén, a megrendelt D+ csomagjainkat 2 hónapig díjmentesen biztosítjuk.

Digitális elõfizetõinknek, új D+ csomag megrendelése esetén 6 hónapig ajándékba adjuk a Buli csomagunkat.

Magasabb analóg csomagra módosító ügyfeleinknek 3 hónapig az eggyel alacsonyabb csomag áráért biztosítjuk 
a II.-es vagy III.-as analóg csomagunkat.

HBO Pak: 1.200,-Ft/hó                                    HBO MaxPak 1.700,-Ft/hó

A kedvezményes csatlakozási díj és a kedvezményes elõfizetés igénybevételének feltétele egyaránt egyéves hûségnyilatkozat aláírása.

Akció a ViDaNet Zrt. Budapesti Kirendeltségének III. kerületi szolgáltatási területére érvényes. Részletes akciós szabályzatunk az ügyfélszol-
gálati irodáinkon megtekinthetõ.

Mielõbb keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat a 1035 Budapest, Szentendrei út 19. sz. alatt. 
Nyitva tartásunk: H., Sz., P.: 8-15 óráig, K:, Cs.: 10-18 óráig. Tel: 1214, fax: 315 2571

DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV  **  DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV  **  DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

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

A körzeti megbízotti (kmb)
szolgálat célja, hogy a
rendõrség állandó, köz-
vetlen kapcsolatot alakít-
hasson ki és azt fenntart-
sa az állampolgárokkal, a
települési önkormányzat-
okkal, a helyi lakossági,
társadalmi és gazdálkodó
szervezetekkel, valamint
biztosítsuk a folyamatos
rendõri jelenlétet.

A körzeti megbízott
rendõr szolgálata a

személyes felelõsség el-
vén, magas fokú szakér-
telmen és helytálláson
alapul. A lakosság bizton-
ságérzetének, a rendõri
munka hatékonyságának
növelése érdekében a kör-
zeti megbízott minden tör-
vényes eszközzel elõsegíti
az állampolgárok ügyei-
nek intézését. 

A körzeti megbízott is-
meri a mûködési területe
lakosságának, a rendsze-
resen ott tartózkodóknak
szokásait, hagyományait,
viselkedésük jellemzõit;
környezeti és természeti
sajátosságait; gazdasági

helyzetét, a jelentõsebb
értéket képviselõ létesít-
ményeket, intézményeket
(pl.: az ipar, a mezõgazda-
ság, a sport, a kultúra, a
közlekedés terü-
letén stb.); kom-
munális, egész-
ségügyi, szociá-
lis ellátottságá-
nak helyzetét;
fejlesztésére vo-
natkozó elképze-
léseket, lehetõsé-
geket; a közbiz-
tonság helyzetét; az is-
mertté vált bûncselekmé-
nyek számának, jellegé-
nek alakulását; a közleke-
désbiztonság helyzetét, a
balesetek számának ala-
kulását; a szabálysértések
alakulásának jellemzõit;
intézkedéseinek haté-
konyságát.

A körzeti megbízott in-
tézkedik a bûncselekmé-
nyeket elõsegítõ okok és
körülmények felderítésé-
re, azok megszüntetésére,
a nyugodt és kiegyensú-
lyozott közösségi viszo-
nyok fenntartására. Kéri
és igénybe veszi az ön-
kormányzatok és az ön-
védelmi szervezetek se-
gítségét.

Figyelemmel kíséri a
településen élõk életvi-
szonyait befolyásoló té-
nyezõket. Az életre, testi
épségre, egészségre,
környezetre, természetre
veszélyt jelentõ körül-
mény észlelése esetén
intézkedik.

A körzeti megbízott
meghívás esetén részt vesz
minden olyan rendezvé-
nyen - képviselõ-testületi
beszámoló, lakossági fó-
rum - amely a lakosság-
hoz, az önkormányzathoz
fûzõdõ törvényes kapcso-
latát erõsítheti. 

Tervszerûen, rendsze-
resen tájékoztató- és pro-

pagandatevékenységet
folytat, amelynek során a
helyi közösség fórumain
ismerteti: a településre
jellemzõ bûncselekmé-

nyek elkövetési
magatartásait,
az áldozattá,
sértetté válás
megelõzésének
lehetõségeit az
elkövetést elõ-
segítõ okok
alapján; az új,
korszerû va-

gyon- és személyvédelmi
eszközöket, azok alkal-
mazási lehetõségeit; a
gyakori szabálysértése-
ket, azok következmé-
nyeit; a közúti (vasúti, ví-
zi) közlekedés helyzetét,
a bekövetkezett balesetek
leggyakoribb okait, a
megelõzés lehetõségeit; a
külföldiek magyarorszá-
gi tartózkodásával kap-
csolatos legfontosabb - a
lakosságot is közvetlenül
érintõ - szabályokat; a
gyermekek és fiatalkorú-
ak védelmének feladata-
it; a vizek veszélyeit; a
környezet és természet
megóvásának aktuális
feladatait.

Kérem, hogy a saját
magát, illetve a lakókör-
nyezetét érintõ és a rend-
õrség hatáskörébe tartozó
- azonnali intézkedést
nem igénylõ - gondjaival
forduljon bizalommal a
körzeti megbízotthoz!

Dr. Markó Attila 
rendõr ezredes,

rendõrségi tanácsos,
kapitányságvezetõ 

Dr. Markó Attila kapitányságvezetõ írása

Kmb: állandó kapcsolatban a lakossággal

ÉGETT A TETÕSZERKEZET. A Bocskai utcában egy családi ház tetõszerkezete és két
szobája égett március 20-án az esti órákban. A tûzoltók négy vízsugárral fékezték meg
a lángokat. Személyi sérülés nem történt

A Szentendrei út - Bogdá-
ni út keresztezõdésében
gyalogost gázoltak 2007.
január 29-én 17 órakor.
Ha Ön látta a balesetet,
kérem hívja a 06-20-913-
7613-as telefonszámot!

Szemtanúkat keresnek

Bukva Zoltán rendõr fõtörzs-
zászlós 1983 óta teljesít hiva-
tásos rendõri szolgálatot a
BRFK III. kerületi Rendõrkapi-
tányság Közrendvédelmi Osz-
tálya állományában. Körzeti
megbízottnak 1986-ban ne-
vezték ki, 1989 óta az I. szá-
mú körzeti megbízotti terüle-
ten látja el feladatait. 

Mûködési területének
határai: Szépvölgyi

út - Lajos utca - Pacsirta-
mezõ utca - Flórián tér -
Serfõzõ utca - Duna part
által határolt terület. 

A körzet jel-
legzetessége,
hogy a kerület
centrumába tar-
tozik, szinte tel-
jes területe „fer-
tõzött” bûnügyi-
leg. A legtöbb
bûncselekményt
a Lajos utcában,
Kiskorona utcában, Pacsir-
tamezõ utcában és az Ár-
pád fejedelem útján köve-
tik el. Legjellemzõbb bûn-
cselekmények a gépjármû-
vekkel kapcsolatos esemé-
nyek. Ezeket általában a la-

kótelepi parkolókban nagy
számban tárolt gépkocsik
sérelmére követik el. To-
vábbá a lakásbetörések,
melyek a lakótelepi laká-
sokban élõket érintik. 

Tavaly a Lajos utcában
49 jármûvel kapcsolatos
bûncselekményt és 14 la-
kásbetörést, a Kiskorona
utcában 19 jármûvel kap-
csolatos bûncselekményt
és 10 lakásbetörést, a Pa-
csirtamezõ utcában 14 jár-
mûvel kapcsolatos bûncse-
lekményt és 6 lakásbetö-
rést, az Árpád fejedelem út-

ján 11 jármûvel
kapcsolatos bûn-
cselekményt és 4
lakásbetörést kö-
vettek el. Elõfor-
dultak még a szó-
rakozóhelyek
környékén az ut-
ca rendjét sértõ,
garázda jellegû

cselekmények is. 
(Elérhetõsége: szolgála-

ti idõben a kerületi rendõr-
kapitányság 430-4700-ás
vagy a 430-4712-es tele-
fonszámán, a 314-3251-es
telefonmelléken.) 

Körzeti megbízottak

Belsõ-Óbuda bûnügyi helyzetérõl
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Programok – Közérdekû – Hirdetés

Kézmûves foglalkozások-
kal, táncházzal, elõadások-
kal várták a gyerekeket és
szüleiket az ünnepi készü-
lõdés jegyében a Kiscelli
Múzeumban március 8-án. 

M ég a számítógépes
játékok bûvköré-

ben élõ rosszcsontok ér-
deklõdését is sikerült fel-

keltenie a szervezõknek a
tojásberzselés techniká-
jának, a bõr pénzeszsák,
a báránygyapjú-nyuszi,
valamint a csipesz pillan-
gó készítésének bemuta-
tásával. Emellett húsvéti
kiállítással és vásárral,
bábszínházi elõadással és
népitánccal szórakoztat-
ták az aprónépet.

Húsvét elõttrõl húsvét után

Álláshirdetés 2 fõ óvodapedagógus részére, határozott idejû, teljes munkaidejû (8 órás)
kinevezéssel.
A munkahely megnevezése, címe: Ágoston Mûvészeti Óvoda, 1032 Budapest, Ágoston
utca 2/A. Tel.: 388-7776. A pályázat benyújtásának ideje: 2008. április 1-jétõl 2008. áp-
rilis 30-ig. A pályázat elbírálásának ideje: 2008. május 30-ig. A munkakör betölthetõsé-
gének ideje: 2008. augusztus 21. Pályázati feltételek: önéletrajz; felsõfokú iskolai végzett-
séget igazoló diploma másolata. Alkalmazási feltételek: egészségügyi alkalmasság; erköl-
csi bizonyítvány; óvodában eltöltött legalább 5 év szakmai tapasztalat. A pályázat elbírá-
lásánál elõnyt jelent: pedagógiai munkaközösség vezetõi tapasztalat; minõségirányítás-
ban való jártasság; 7 évenkénti továbbképzés teljesítése. A pályázatokat személyesen
Szalontai Edit óvodavezetõ részére kérik benyújtani.

* * *
Álláshirdetés 1 fõ dajka munkakör betöltésére, határozatlan idõre.
A munkahely megnevezése, címe: Ágoston Mûvészeti Óvoda, 1032 Budapest, Ágoston
utca 2/A. Tel.: 388-7776. Pályázat benyújtásának ideje: 2008. április 1-jétõl 2008. április
30-ig. A pályázat elbírálásának ideje: 2008. május 30-ig. A munkakör betölthetõségének
ideje: 2008. szeptember 1. Alkalmazási feltételek: önéletrajz; dajkai végzettséget igazoló
bizonyítvány másolata; büntetlen elõélet; óvodában töltött legalább 5 éves tapasztalat. A
pályázatokat személyesen Szalontai Edit óvodavezetõ részére kérik benyújtani.

Állások a mûvészeti óvodában

INGYENES CSALÁDI VASÁRNAP
„OperaÓperencia” címmel mesés opera-
elõadás április 6-án 10 órától a Varázsfu-
volából.
CSILLAGSZIGET DÉLUTÁN A Csillag-
hegyi Közösségi Ház új, havi rendszeres-
séggel jelentkezõ programját a hagyomá-
nyok, népszokások, hagyományõrzés je-
gyében rendezik. Kézmûves foglalkozást,
népi- és drámajátékot, táncházat tartanak
4-10 éves gyermekeknek, az adott hónap
néphagyomány jellegzetességeit figye-
lembe véve. Tavaszköszöntõ játékokkal,
dalokkal, kiszebábu-készítéssel, kézmû-

veskedéssel várják a kicsiket és a nagyob-
bacskákat április 19-én 15-tõl 18 óráig.
Lesz még játszóház, diavetítés, filmvetí-
tés. (Információ, jelentkezés: Merkó Ág-
nes ének-zene tanár, gyermektánc-peda-
gógus 06-20-938-4022; Uhrin Csaba drá-
mapedagógus 06-70-536-1794.)
„ANNÁL JOBB ITT, MINÉL ROSZ-
SZABB” - beszélgetések a ‘80-as évek
undergroundjáról A vendégek a ‘80-as
évek undergroundjának kiemelkedõ sze-
mélyiségei, velük beszélget Kerényi Ta-
más szociológus. Vetõ János (Trabant)
lesz a vendég április 23-án 19 órától.

Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Budapest, Mátyás király út 13-15. telefon: 240-0752)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tizenhatodik alkalommal
rendezik a Békásmegyeri
Közösségi Házban (BKH)
április 15-tõl 22-ig a kerü-
leti oktatási intézmények
részvételével, az ÖKO-7 el-
nevezésû játékos, környe-
zet- és természetvédelmi
vetélkedõ-sorozatot. 

I dén a 15 éves Guck-
ler Károly Termé-

szetvédelmi Alapítványt
köszöntik. A Guckler
Károly Természetvédel-
mi Alapítványt Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata 1993. április
15-én azzal a céllal hoz-
ta létre, hogy a III. kerü-
letben található, pusztu-
ló, ezért védelemre szo-
ruló természeti értékek-

nek, a városrész termé-
szeti múltját õrzõ terü-
leteinek megóvását és
lehetõség szerinti reha-
bilitálását elõsegítse.
Az erre irányuló szak-
mai-társadalmi kezde-
ményezéseket, mozgal-
makat, a kerület termé-
szeti értékeit feltáró,
dokumentáló tudomá-
nyos és mûvészeti alko-
tó tevékenységet felka-
rolja, támogassa.

Természetfotók
A rendezvényt Vajda

János fotómûvész „Zöld
oázisok” címû termé-
szetfotó kiállítása nyitja,
április 15-én 18 órakor a
BKH-ban. (Cím: Cso-
bánka tér 5.)

Emblémánknak a méh-
bangót választottuk.

A ritka orchidea-féle va-
lamikor virágzott a Tá-
borhegyi- és a Testvérhe-
gyi-lejtõn. A korábbi évti-
zedekben itt folytatott
agyagbányászat teljesen
elpusztította ezt az élõhe-
lyét. A virág azt jelképezi
számunkra, hogy a pilla-
natnyi gazdasági érde-
keknek nem rendelhetjük
alá a jövõ számára pótol-
hatatlan természeti érté-
keket. 

Ebben az évben ünne-
peljük 15. születésnapun-
kat. Az alapítvány meg-
alakulása óta kiemelt fel-
adatának tekinti a III. ke-
rület természeti értékei-
nek népszerûsítését, az
óvodákban és iskolákban
folyó természetismereti
oktatás, nevelés támoga-
tását. Ennek érdekében
több kiadványt készítet-
tünk, melyeket az intéz-
mények térítésmentesen
kaptak meg. 1994-tõl
2004-ig kiadtuk a kerület-
ben elõforduló védett nö-
vényeket, madarakat,
ízeltlábúakat, hüllõket,
kétéltûeket, valamint a

geológiai és tájképi érté-
keket bemutató fotósoro-
zatunkat. Legújabb, hon-
lapunkon elhelyezett fo-
tósorozatunk közvetlen
lakókörnyezetünk tájképi
értékeire kívánja ráirányí-
tani a figyelmet. A „Me-
sél Óbuda földje” címû, a
Budapest kerületei között
egyedülálló, természeti és
tájképi értékeinket feldol-
gozó kiadványunk 1998-
ben elkészült. Az évek fo-
lyamán kétszer rendez-
tünk tudományos konfe-
renciát a kerület tájképi,
természeti, régészeti,
történeti és építészeti
vonatkozásairól. 2007-
re elkészült honlapunk
(www.gka.hu), melyen a
nagyközönség részlete-
sen tájékozódhat tevé-
kenységünkrõl. Tavaly
adtuk ki elsõ falinaptá-
runkat.

Tevékenységünk másik
nagy csoportja a külön-
bözõ iskolai pályázatok-
hoz és kerületi progra-
mokhoz kötõdik. Szemé-
lyes közremûködéssel,
vagy anyagiakkal a kez-
dettõl fogva segítjük a
Békásmegyeri Közösségi

Háznak a Föld napjához
kapcsolódó ÖKO-7 ren-
dezvényét. 

A ‘90-es években rend-
szeresen részt vettünk az
önkormányzat által éven-
te meghirdetett „Kerüle-
tünk természeti értéke és
környezetvédelmi prob-
lémái” címû pályázat ér-
tékelésében. Az iskolák-
nak minden évben termé-
szetismereti táborozáso-
kat támogató pályázatot
írunk ki. Kuratóriumunk
tagjai részt vesznek a
„Tiszta, virágos óvoda és
iskola” pályázat zsûrizé-
sében. Legutóbbi pályá-
zatunk madárbarát körül-
mények kialakítását tá-
mogatta az iskolák és
óvodák kertjében. A
„Felfedezõutak a III. ke-
rületben” kirándulás-so-
rozat aktív szervezõi és
közremûködõi vagyunk. 

* * *
Születésnapunkat a

2008. évi ÖKO-7 ren-
dezvénysorozat nyitá-
nyaként a Békásmegye-
ri Közösségi Házban
tartjuk április 15-én 18
órai kezdettel. Vajda Já-
nos - alapítványunk
egyik kezdeményezõje
és a kiadványainkban
szereplõ képek készítõ-
je - fotómûvész munká-
iból összeállított kiállí-
tással és diaporama ve-
títéssel.

Merkl Gábor,
a kuratórium titkára

Tizenöt éves a Guckler Károly
Természetvédelmi Alapítvány

ÖKO-7 2008 

A Pais Dezsõ Általános Is-
kola márciusban megpá-
lyázta az ÖKO-iskola címet.

Mottójuk: 
„A természet tönkreté-

tele és a természet védel-
me a fejekben kezdõdik.”

(H. Werner)
E mondat szellemé-

ben alkották meg kör-
nyezet- és természetvé-

delmi programjuk mun-
katervét, és meghatároz-
ták feladataikat. 

Az iskola tanulói elõ-
adást hallgattak meg már-
cius 7-én Magyarország
védett madarairól. Búza
Kis László a Természetvé-
delmi Hivatal munkatársa
(felvételünkön) képek-
kel, rajzzal illusztrálva is-
mertette a védett fajokat. 

A Delta mûsorvezetõ-
je, dr. Fiar Sándor geo-
lógus rendkívül érdekes,
gyerekeknek szóló elõ-
adást tartott március 18-
án az Antarktiszon vég-
zett három hónapos ku-
tatómunkájukról. A víz
világnapja (március 22-
e) alkalmából március
17-tõl 26-ig az „Antark-
tisz, a jég birodalma”

címmel kiállítást rendez-
tek az intézmény aulájá-
ban. Az elõadás és a szí-
nes bemutató tökélete-
sen illeszkedett az iskola
ÖKO-programjához.

Nyári terveik között
szerepel a balatonfüredi
ÖKO-tábor, amit már
harmadik alkalommal
szerveznek meg a diá-
koknak. 

Elõadások, kiállítás

ÖKO-iskola lehet a Pais

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1993. április 15-én ala-
pította a Guckler Károly Természetvédelmi Alapítványt. A
névadó, Guckler Károly (1858-1923) erdõfõtanácsos, székes-
fõvárosi erdõmester nemcsak a Budai-hegység erdõtelepíté-
seiben szerzett kimagasló érdemeket, hanem õ létesítette a
Hármashatár-hegy oldalában a róla elnevezett turistautat is.
Munkája során arra törekedett, hogy megismertesse és meg-
szerettesse az emberekkel a természetet.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hirdetés

Békásmegyeren nyílt meg 
a Budapest Bank új fiókja 

A Budapest Bank (GE Money Bank)
március 17-én megnyitotta legújabb
bankfiókját Békásmegyer központjá-

ban. A megnyitón Kissné Pistyúr Andrea kirendeltség-vezetõt
kérdeztük.

- Miért döntöttek a nyitás mellett?
Számunkra rendkívül fontos, hogy ügyfeleink minél könnyebben elérjék. Ezért a
bank kiemelt célja, hogy megteremtse az értékesítési csatornák egyensúlyát. Ide
tartozik a fiókhálózat, a direkt értékesítés, és a kornak megfelelõen természete-
sen az elektronikus bankolás. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyes kapcso-
latra, a fiókokban végzett munkára. Fontosnak tartottuk, hogy az ügyfelek Békás-
megyer forgalmas központjában is megtalálják szolgáltatásainkat. Munkatársa-
immal büszkék vagyunk, hogy a kerületben ez már a második, az országban pe-
dig a száznyolcadik Budapest Bank egység.
- Úgy tudjuk, a helyi iskolákat is támogatják.
Igen a fióknyitás alkalmából összesen közel 1.5 millió forint képzési támogatást
adtunk át négy kerületi oktatási intézménynek.
- Milyen szolgáltatásokat kínálnak az új fiókban?
Az új kirendeltségben a lakosság és a mikrovállalatok számára kínálunk banki
megoldásokat. Fióknyitási akciónk keretében pedig a bennünket felkeresõ lakos-
sági ügyfelek a nyitástól számított hat hónapon keresztül kedvezményesen nyit-
hatnak folyószámlát.
- Hol és milyen nyitva tartással várják az ügyfeleket?
Munkatársainkkal a Heltai Jenõ tér 15. alatt, a Heltai Bankcenterben hétfõn 9-tõl
18 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 8-tól 16 óráig, pénteken pedig 8-tól 15
óráig várjuk ügyfeleinket. Emellett pénzjegykiadó automatánk a nap 24 órájában
az ügyfelek rendelkezésére áll az új fiókban.

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
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Óvodások iskolában
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolában
a következõ foglalkozá-
sokra várják az érdeklõ-
dõ gyerekeket és szülõ-
ket. Játékos foglalkozás
április 17-én 17-tõl 19
óráig. * „Tanítási óra” ovi-
soknak május 6-án 10-tõl
11 óráig. A szülõk kérdé-
seire bármikor szívesen
válaszol az iskolapszi-
chológus, a fejlesztõ pe-
dagógus vagy a leendõ
tanító néni a 367-1429-
es telefonszámon. (Cím:
Szérûskert utca 40.)

Érettségi elõkészítõ
Egyénre szabott felké-
szítés és hiánypótlás
még 2 hónapon át a
Thalész-körben mate-
matikából, fizikából, ma-
gyarból: szaktanárok-
nál, a Vörösvári úton. A
tanárok az érettségizõ-
ket maximum 2-3 fõs
kiscsoportban oktatják.
(Tel.: 06-20-946-2027.)

Takarítói állás
A Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola pályázatot
hirdet egy fõ részére, 8
órás takarítói állásra. Az
alkalmazás feltételei: Kjt-
ben rögzítettek szerint. Az
alkalmazás jellege: hatá-
rozatlan idejû, teljes állású
kinevezés, 4 hónap próba-
idõ után. Pályázati határ-
idõ: legkésõbb 2008. ápri-
lis 20. Elbírálási határidõ:
legkésõbb 2008. április
25. Próbaidõ kezdete: leg-
korábban 2008. május 1.
(Az önéletrajzokat írásban
kérik elküldeni az 1039
Budapest, Zipernowsky
Károly utca 1-3 címre.)

1 % 1 % 1 %
Az Aelia Sabina Zene-
iskolai Alapítvány az
elmúlt évben támogatói-
tól kapott 1 százalékok-
ból, a 282 ezer 566 fo-
rintot kiegészítve, új
oboát vásárolt.

I smét bõséges és változatos programot kínáltak az Árpád napok az Árpád
Gimnázium tanulóinak március 18-án és 19-én. A meghívottak között voltak

többek között Berecz András mesemondó, dr. Botos Katalin közgazdász és dr.
Romsics Ignác történész. 

Képeink: Härtleim Károly (ELTE) „Van fizika a szertáron kívül is” címû elõadásán
és a világbajnok-helyezett magyar junior vívóválogatott bemutatóján készültek.

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.)

Elõkészítõk érettségire, korrepetálások

Árpád napok az Árpádban
T ájékoztató délelõt-

töket szervez szü-
lõknek az óvodai elõ-
jegyzést megelõzõen az
Ágoston Mûvészeti
Óvoda. Megismerked-
hetnek az óvoda válasz-
tott programjával; in-
gyenesen és térítéssel
igénybe vehetõ progra-
mokkal; az óvodában
dolgozó szakmai segítõk
körével; egyéb fontos
tudnivalókkal az intéz-
ményrõl, az óvodai szo-
kásrendszerrõl; a helyi
adottságokkal; lehetõség
szerint a kiscsoportos
óvónõkkel. Idõpontok:
április 7-én, 14-én, 21-
én és 28-án. A progra-
mok 10-tól 11.30 óráig
tartanak. (Cím: Ágoston
utca 2/a.)

A Zipernowsky Ká-
roly Általános Is-

kola a 2008/2009-es tan-
évben elsõ és ötödik év-
folyamon induló sportis-
kolai osztályaiba játékos
képességfelmérést hirdet
április 4-én 15-tõl 18
óráig. (További informá-
cióért hívják a 388-
6556-os telefonszámot
vagy keressék fel az in-
tézmény honlapját:
www.zipera.cwi.hu)

Ismerkedõ
délelõttök 

Képességfelmérés
játékosan

ISKOLAVÁLASZTÓ A KERÉKBEN. Idõpontok-események: április 12-én 9-tõl

11 óráig „Családi sportdélelõtt.” * Május 15-én 14.30-tól 15.30 óráig aszfaltrajz-

verseny. * Június 9-én gyermeknapi rendezvények. (A részletekrõl érdeklõdni

Kovács Éva igazgató-helyettesnél lehet a 250-0831-es vagy a 388-9122-es

telefonszámon. Világháló: www.kerek-u.sulinet.hu Cím: Kerék utca 18-20.)

Április 23.: a középis-

kolák értesítik a felvéte-

lizõket eredményeikrõl.

Iskolanaptár

A pályázat kiírója: Mosolygó
Óvoda. Címe: 1039 Budapest,
Kelta utca 8. Telefon: 250-4631.
Tel./fax: 454-7210. E-mail: kelta-
o@kszki.obuda.hu. A pályázattal
meghirdetett munkakör megneve-
zése: óvodapedagógus. A feladat-
kör megnevezése: óvodai nevelés,
iskolai elõkészítés. Pályázati felté-
telek: felsõfokú szakirányú vég-
zettség; legalább 4 év szakmai
gyakorlat; büntetlen elõélet. A pá-
lyázatnál elõnyt jelent: fejlesztõ-
pedagógiai végzettség, környezet-
védelmi képzettség. A pályázat-

nak tartalmaznia kell: részletes,
fényképpel ellátott szakmai ön-
életrajzot; végzettséget tanúsító
okiratok másolatát; 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt. A kinevezés határozott idõ-
re szól (30 napos próbaidõ-
vel), mely késõbb elõrelát-
hatólag határozatlan idejû-
vé válik. Illetmény és egyéb
juttatások: a Kjt. szerint. A
pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2008. április 20.
Az állás betöltésének ideje:
2008. május 13.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Óvodapedagógusi állás

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� 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-, távirányító szerviz. Javításnál in-
gyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával, 15%
kedvezmény. Új készülékek nagykereskedelmi
áron kaphatók. III. ker. hívjon telefonon! (A mi
szervizünk cégtáblájának színe piros.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� 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
� 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

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel.: 06(30)200-9905
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu   
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.: 06(20)471-8871
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítá-
sa. Tel.: 251-4912  
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 

� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó- és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2715, www.betoresvedelem.com 
� Társasházak közös képviseletét, leinfor-
málható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vál-
laljuk. 06(70)701-3186; 302-8673
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� Szõnyeg, kárpittisztítás, atkátlanítás, szõ-
nyegtisztító gépkölcsönzés házhoz szállítás-
sal. Tel.: 06(20)9815-412
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� 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! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes taka-
rítással, PARKETTALERAKÁST, -csis-
zolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisipa-
ros. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� 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
� 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,-szalagfüg-
göny-,roletta-,szúnyogháló-szerelés, javítás.
Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217, szo-v:
06(30)318-5217
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elõtti 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. Duguláselhárí-
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
� Víz-gáz-fûtésszerelés. Csöpögéstõl-gene-
rál kivitelezésig. Azonnali duguláselhárítás.
Tel.: 06(30)678-1961; 784-5204
� Ács, tetõfedõ, bádogos munkát vállalok,
javítás. Tel.: 06(30)538-0306
� 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
� 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)947-5830, e-
mail: MU0000@freemail.hu
� Asztalos-lakatos kovácsoltvas munkák.
Helyszíni javítástól - generál kivitelezésig.
Tel.: 06(30)678-1961; 784-5204
� Konténer, sitt szállítás, föld, sóder, homok.
Gépi földmunka (Bobcat) Tel.: 06(30)392-6216
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak javítást, zár-
szerelést, szigetelést, küszöb készítést, bútor
javítást, zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Szeretne vevõket az internetrõl? Készítes-
sen weboldalt vállalkozásának! Tel.:
06(20)221-7274; www.buranweb.com/hun
� Költözetés olcsón igény szerinti ponyvás
teherautókkal. Árban megegyezünk. Telefon:
06(20)481-5940

� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Víz-gáz-fûtésszerelés, felújítás, új szerelé-
sek. Tel.: 06(30)388-8923, szaxs@freemail.hu
� Takarítás, családi házak, lakások heti és nagy
takarítását vállaljuk. Tel.: 06(30)488-6707

� 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 magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18
óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� 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
� „Magdi fodrászatban” pedikûr, manikûr
szolgáltatás nyílt, Békásmegyeren a Gyûrû u. 15.
szám alatt. Nyitva tartás: kedden 8-18-ig, csütör-
tökön 8-12-ig, szombaton 8-tól 15-ig. Bejelent-
kezés a 06(20)264-4028-as telefonszámon.

� 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
� KÁLLAYAUTÓSISKOLACsaládias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.

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

Oktatás

� 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

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

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

� Csillaghegyen, Bonita szépségszalonban,
teljeskörû szolgáltatással várjuk vendégein-
ket. Fodrászat, kozmetika, testmasszázs, pedi-
kûr, manikür, elektromos fogyasztás, mûkö-
röm, álló-, fekvõ szolárium. Tel.: 368-9460

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

� Signorina Szépségszalon, fodrászat,
kozmetika, sminktetoválás, mûszempilla,
hajhosszabbítás, állószolárium, mûköröm
extrákkal, fülbelövés, végleges szõrtelení-
tés, ráncfeltöltés, bõrcsiszolás, zsírégetés.
Vörösvári út 17. 367-2562

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

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

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

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

�LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Víz-,
gáz-, fûtés-, villanyszerelés és teljes körû ki-
építés, 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. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

Szolgáltatás
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� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)9590-134
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� 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 magántanodánk 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
� Gyermekfelügyelet Gordon-módszerrel,
zenével, mesélés, játék Szentpéteri Krisztina
bölcsésszel. Tel.: 240-5842; 06(20)457-8153
� Olasz órák diplomás tanártól minden szin-
ten. Házhoz is megyek. Tel.: 06(30)487-8764

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Tel-
jes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-0031,
06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,

szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
Tel.: 367-3037, 06(70)2828-177.
�Csúcshegyen, tulajdonostól, 970 nm zártkerti
ingatlan, új pincealappal, ipari árammal 9.000.000
Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� 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
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� III. Óbudán a stop.shop felett négyszintes,
305 nm-es, 1 nappali+5 hálós ikerház garázs-
zsal, külsõ medencével szeparált kertben eladó.
Ára: 68 MFt. Tel.:316-9408,  06(20)935-0018
� Elcserélnénk Szõlõ közi 3 szobás panelt 2
szobásra. Kizárólag a környékre. Érd:
06(30)446-9089
� III. Csillaghegyen 1992-ben épült, 278
nm-es, jól átépíthetõ, kellemes terekkel ren-
delkezõ családi ház 747 nm kertben, dupla
garázzsal eladó. Ára: 62,5 MFt. Tel.:316-
9408,  06(20)935-0018
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésût. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
� Házrész eladó, sorház jellegû, két utcára
nyíló, 88 m2-es, három generációs. www.eza-
hazelado.extra.hu Tel.: 06(30)378-8366 
� Örs 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 üzlethelyisé-
get keresünk, parkolási lehetõséggel. Czotter
Andrea 06(70)415-4971, bigsite@bigsite.hu
� Rákospalotán 3,5 szobás családi ház eladó.
Ára: 42.000.000 Ft. Tel.: 06(20)316-7041
� Piacvezetõ céghez érkezõ külföldi csalá-
dok részére keresünk kiadó családi házakat,
ikerházakat, luxuslakásokat. Ügyfeleink fo-
lyamatosan érkeznek március, április, május
hónapban. Várjuk megtisztelõ hívását. Start
Ingatlan Kft. 316-9408, 06-20/543-3333,
www.startingatlan.hu
� Csillaghegyen 5 lakásos társasházban 60
m2-es egyedi fûtésû, erkélyes lakás kiadó.
Bérleti díj: 69.000 Ft/hó+rezsi. Tel.:
06(30)934-6308
� III. Sun Palaceban 2008-ban épült, IV.
emeleti, nappali+ 2 hálós, 2 fürdõszobás, tera-
szos lakás garázzsal eladó. Irányár: 40 MFt.
Tel.: 06(30)960-8862, 316-9408
� Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és ki-
adó ingatlanokat, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
� III. Római-parton eladó igényes kivitelezé-
sû, 10 éves, 310 nm-es ikerházrész, 500 nm-es
intim kerttel. 2 nappali, 5 hálószoba, 3 fürdõ-
szoba, 2 garázs. Irányár: 109 MFt. www.startin-
gatlan.hu, tel.: 316-9408, 06(20)935-00-18

� 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. Seregély utcában 2002-ben épült, 2.
emeleti tetõtéri, 65 nm-es, fiatalos, 1 nappali
+ 2 hálós luxuslakás eladó. Irányár: 42,9 MFt.
Tel.: 06(30)960-8862, 316-9408
�A Gyógyszergyári lakótelepen eladó egy 87
m2-es, tömbfûtéses 4. em.-i panel, magánsze-
mélytõl. 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
� Frekventált helyen, 20 nm raktárhelyiség a
III. ker. Kolosy téren a Kolosy Üzletházban
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Önkormányzati telket egy kis házzal
együtt, kiadót keresek, hosszú idõre bérbe ven-
ném. Villany, víz fontos. Tel.: 06(20)253-9431

� III. kerületi szálloda felvesz londínert,
azonnali belépéssel. Érdeklõdni a 243-0949-
es telefonszámon lehet.
� 600-1500 Ft. óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl Tel.: 243-8280,205-
8700, 06(20)359-5918
� Német felsõ-, angol közép-, francia alapfo-
kon beszélõ fiatalember tanulmányok mellett
munkát vállal. Tel.: 06(20)376-1543
� Római-parti büfébe keresünk szakácsot, hal-
sütõt, takarítót és kisegítõt. Tel.: 06(20)921-7220
� Római-parti szálloda gyakorlott szobaasz-
szonyt keres. Tel.: 06(20)949-4099; 8-16 h-ig
� Precízen dolgozó, gyakorlott kõmûvest
keresek alkalmankénti foglalkoztatásra. Tel.:
06(30)341-3423
� Biztonsági õrök jelentkezését várom, üzle-
tek valamint telephelyek õrzésére Budapest
területén, egyéni vállalkozói engedéllyel.
(Önéletrajz e-mail címre.) Személyi- és va-
gyonvédelmi Kft. www.titan2006.eoldal.hu .
Tel.: 06(20)216-2338; 243-2876
� Budakalászi szépségszalonba keresek
fodrászokat, mûkörmöst, masszõrt és kéz-láb-
ápolót. Érd.: 06(30)250-7598
� Fodrászt, kozmetikust keresünk Római
téri szépségszalonunkba. Tel.: 06(20)470-
6946; 06(20)526-1059
� Rendezvényszervezõ cég fiatal férfi ren-
dezvénykoordinátort, raktárost keres. A fény-
képes önéletrajzokat az info@progresscso-
port.hu címre várjuk.
� Tímár utcában 14 éve mûködõ fodrász
kozmetika üzletbe kozmetikus munkatársat
keresünk azonnali kezdéssel. Tel.: 369-5864
� Értékesítési csoportba vevõszolgálati munka-
társat keresünk III. ker. munkahelyre azonnali be-
lépéssel. Feladatok: viszonteladókkal való kapcso-
lattartás, rendelések számítógépen való rögzítése,
bizományosi lerakatok elszámoltatása, számlázás.
Tel/fax.: 453-7101; inf@hungimprex.hu

� Házhoz megy diplomás zenetanár. Zongora,
zeneelmélet korrepetíció. Tel.: Péter 240-7123

� Negyvenesek, ötvenesek, nyugdíjasok ér-
telmiségi, baráti társasága bõvülne intelli-
gens, kultúrált, jószívû, érzékeny, humort, kö-
tetlen beszélgetéseket kedvelõ emberekkel.
Jelige „barátság” Bp. 1462 Pf. 659
� Életjáradéki szerzõdést fizetnénk idõs
személynek Budapesti és környéki nyaraló-
ért. Tel.: 06(20)264-7838
� Családokhoz megbízható, lelkiismeretes
bébiszittereket, idõsgondozókat, házvezetõ-
nõket, takarítókat közvetítünk. Empátia 336-
1094, 06(70)380-5620

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Aurburg, Batternfeld, Engel mûanyag
fröccsöntõ gépek eladók. Tel.: 06(20)925-3532

� Kiadó 24 nm-es helyiség iroda, üzlet, vagy
tárolás a Vízimolnár közben. Tel.: 242-3904
� Szentendrei úton jó reklámlehetõséggel,
parkolóval 50 m2 iroda, 34 m2 raktár, nagyke-
reskedésnek, képviseletnek kiadó. Tel.:
06(30)973-8206
� Motorbeállóhely garázsban a Városfal köz-
ben kiadó. 10.000 Ft/hó. Tel.: 06(20)238-2886

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, csillárt, szobrot, porcelánokat, ékszere-
ket, varrógépet, írógépet, zongorát, hagyaté-
kot díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)446-5536
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Óbudai régiségboltunk kp.-ért vásárol
festményt, ezüstöt, antik órákat, gyûjtemé-
nyeket, antik bútort, teljes hagyatékot! Üzlet:
Óbuda Zápor u. 10/b. Tel.: 240-7044,
06(20)977-2695. Óbudán csak Fricit keresse!
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938

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

�� Fodrászoknak! Kolosy üzletházban 4
munkahelyes, teljesen berendezett üzlet ki-
adó-eladó. Érdeklõdni: 06(20)942-6883
�� Békásmegyeri vállalkozók piacán beveze-
tett rövidárus pavilon árukészlettel átadó.
Tel.: 06(20)323-7522
�� Üzlethelyiség tulajdonjoga eladó, bérlõ-
vel vagy anélkül a Pacsirtamezõ út 15. alatt.
14 m2. Ir.ár.: 6,9 m. Tel.: 06(20)920-6565

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

� Április 15-ig 10% kedvezménnyel! El
Camino (Szent Jakab útján) autóbusszal, Ve-
lence 4 nap májusban  a Phoenix Travellel
Tel.: 453-2959. Mobil: 06(30)326-1138,
www.phoenixtravel.hu

Utazás

Számítógép

Üzlet

Társkeresõ

Régiség

Kiadó

Elad-vesz

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

Egyéb

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

� SZENTENDREI ÉTTEREM panzió
keres recepcióst és szobalányt 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

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

Ingatlan

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

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is. Tel:
06(30)964-5331

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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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

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

Számítógépes tanfolyamokat szervezünk 

nagymama és nagypapa korúak részére, elsõsorban kezdõknek.

Várjuk tanfolyamainkra az érdeklõdõk jelentkezését!

A tanfolyamok folyamatosan indulnak 

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

További információ és jelentkezés ügyfélszolgálatunkon:

Tel.: 4366-518, 4366-519
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Áprilisi képeslap
Rejtvényünkben Major Gabriella fenti címû ver-
sébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 3. és a füg-
gõleges 1. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Névelõ. 3. Az idézet elsõ része
(zárt betûk: G. T. L. Z. K.). 12. Vonat teszi. 14. Föl-
det forgat. 15. Alant. 16. Skandináviában élnek. 17.
Azonos mássalhangzók. 18. Indiai pénz. 19. O. A. R.
I. 20. Értékûek. 23. Indítékok. 24. Henrik része! 25.
Villanásszerû snittek. 27. Én … kisöcsém, korábbi
sláger. 28. Megy angolul. 29. Ábel egynemû betûi.
30. Õsi keleti játék. 31. Fosztóképzõ. 33. Vas megyei
helység. 38. R. A. É. E. 39. Építõanyagként is hasz-
nálják. 40. Római százegy. 41. Osztrák és belga autók
jele. 42. E. S. A. 49. Kuglibábúkat elütõk. 47. Némán
érleli! 48. Római ötven és kilencszázötvenöt. 50. Sí-
rásra késztet. 51. Idegen dátum. 52. Légiós ruhada-
rabok. 53. Kezdõdõ zavar! 54. Ókori római hármas-
fogatok. 56. Spanyol, portugál, luxemburgi és kubai
autók jele. 57. Ozmium. 58. Ilyen kovács is létezik.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt
betûk: L. K. I. R.). 2. Ilyen a vihar utáni tó. 3. Na-
gyon új a tolvajnyelvben. 4. I. T. E. 5. Bár. 6. Hamis.
7. Rászokik. 8. Kastély része! 9. Á. L. U. O. 10. Fu-
tónövény. 11. Országok szövetségével kapcsolatos.
13. Kikunyerálja. 17. Ritka vízi állat. 21. Balti fõváros. 22. Kam-
bodzsai, egyiptomi és zambiai autók jele. 25. Eszi a …, bosszan-
kodik. 26. Brit óra. 29. Illetékfajta. 32. Kis Anna. 34. Nagydarab.
35. Angol év. 36. Egyfajta „bakter”. 37. Zabáltál. 43. Kisérõ cso-
port. 45. Köretfajta. 46. Ott, tájszóval. 47. Nyelvtani fogalom, töb-
besszámban. 49. Tréfa. 51. Falusi fekhely. 55. Rövid röntgen. 57.
Oxigén és hidrogén. 58. Kupak része!

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõ-
lapon április 9-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek
át. A március 17-én megjelent, „Petõfi álma” címû rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Örömmel vágom és magam föl paripámra, nyer-
gébe”. Könyvjutalmat kapnak: Zsadony Istvánné 1035 Budapest,
Szentendrei út 32. II/12.; Kis Sándorné 1039 Budapest, Kossuth La-
jos utca 18.; Velez Ilonka 1035 Budapest, Velence utca 1-3. I/2.

ZENÉS-MESÉS SZÍNHÁZ „60
perc meseországban” címmel
a Holló Együttes mûsora április
9-én 10 és 14.30 órai kezdettel.
RENDKÍVÜLI FÖLDRAJZÓRA
Újdonságok a naprendszerben,
az égboltmegfigyelés lesz a té-
mája április 11-én 10 órától a
rendkívüli földrajzórának, me-
lyet Mizser Attila, a Magyar
Csillagászok Egyesületének el-
nöke tart.
BÁBSZÍNHÁZ-JÁTSZÓHÁZ
„A kismalac meg a farkasék”
címmel a Mimikri Bábszínház
elõadását láthatják a gyerekek
április 13-án 10 órai kezdettel.

(A jegyek ára: 600 forint, csalá-
di jegy 5 személy részére:
2.400 forint.)
SIRTOS-GÖRÖG TÁNCHÁZ
április 13-án 18-tól 22 óráig
Tánctanítás: 18-tól 19 óráig. (A
belépõ 800 forint.)
CASABLANCA TÁNCLÁZ Jó
lesz a zene és a hangulat is áp-
rilis 18-án 20-tól 24 óráig. Itt a
lehetõség a társastánc tanfo-
lyamon megtanult lépések és
kombinációk ismétlésére, gya-
korlására, újabb figurák elsajá-
títására, a haladókkal és a
klubvezetõvel való konzultáció-
ra. (Belépõ: 900 forint.)

Óbudai Mûvelõdési Központ
(San Marco utca 81. Tel./fax: 388-7370, 388-2373.

E-mail: info@omk.hu, honlap: www.omk.hu)

IRODALMI KÁVÉHÁZ - „FORDÍTVA” Akirõl szó lesz: Umberto
Eco. Aki mesél: Barna Imre mûfordító, az Európa Könyvkiadó
igazgatója. Idõpont: április 8-án 17 órától.

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

Weöres Sándor: A holdbeli csó-
nakos április 1-jén 15 órától. *
Bornemisza Péter: Magyar
Elektra április 3-án 19 órai kez-
dettel. * Páskándi Géza: A vi-
géc április 7-én 19 órától. * Szo-
phoklész: Antigoné április 10-
én 19 órai kezdettel. * A Költé-
szet napján: „Szállj költemény!”

címmel Balázsi István József
Attila estje (Dráma és költé-
szet bérlet) április 11-én 18
órától. (A jegyek ára: 1800 forint,
gyerekelõadásokra 800 forint.
Jegyrendelés: Zanotta Veránál a
226-2918-as vagy a 06-30-327-
8791-es számon, valamint ter-
szinhaz@mail.datanet.hu)

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

FILMBE ZÁRT EMLÉKEINK A
„Janika” címû filmet vetítik ápri-
lis 5-én 16 órától Keleti Márton
rendezõi sorozatában. (Belépõ:
500 forint.) 
BON-BON MATINÉ A muzsika
világát bemutató, népszerû
sorozatban a Magyar Meseze-
nekar „Cimbora új tintával” cí-
mû mûsorát április 9-én 10 és

14 órai kezdettel láthatják az
érdeklõdõk. (Bérlettel nem
rendelkezõknek a belépõ:
1000 forint.)
VISZOCKIJ EMLÉKEST A
színész-költõ-énekes, Vlagyi-
mir Viszockij idén lenne 70
éves. HOBO fellépésével tarta-
nak emlékére estet április 13-
án 18 órai kezdettel.

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

bkhouse@axelero.hu, web.matavnet.hu/bkhouse)
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Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vételárat, a fize-
tés módját és idejét. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tartani. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. Számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályázati biztosí-
ték befizetését igazoló bizonylatot 2008. április 18-
án 12 óráig, a pályázatokat zárt borítékban 2008. áp-

rilis 21-én 12 óráig lehet benyújtani a III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében a Bp.,
III. kerület, Fõ tér 1. I./19., a vagyonhasznosítási osz-
tály hivatalos helyiségében történik. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást

követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson,
illetve hogy a pályázatot indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a III. kerületi Önkormányzat Vagyon-
hasznosítási Osztályán, a 437-8646-os és a 437-8639-
es telefonszámon.

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ, alábbi ingatlanok értékesítésére

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz. 
Terület: 1772 m2.

Az ingatlant víz és gázvezeték közmûvezetési 
szolgalom terheli.

Irányár: 22.400.000 Ft + áfa,
összesen: 26.880.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz):
5.376.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/4 hrsz. 
Terület: 1773 m2.

Az ingatlant gázvezeték szolgalom terheli.
Irányár: 24.200.000 Ft + áfa,

összesen: 29.040.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 

5.808.000 Ft.

Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti besorolásúak. Be-
építhetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában van víz, villany és gáz, egyedül csatorna
nincs. A telkek végében gázvezeték húzódik 5 m-es védõtávol-
sággal. Mindkét ingatlanon régészeti feltárás szükséges. Csator-

na hiányában az ingatlanokon 1 lakás építhetõ.

Bp., III. ker. Mezõ utca 64861/2 hrsz. Terület: 915 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: víz, villany, csatorna a Tamás utcából beköthetõ, gáz csak szolgalommal az Óbor utcá-
ból. Csatornával 4 lakás, csatorna nélkül 2 lakás építhetõ az ingatlanon.

Irányár: 21.300.000 Ft + áfa, összesen: 25.560.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.112.000 Ft.

Bp., III. ker. Naszád utca, 22506/5 hrsz. Terület: 1540 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: villany az utcában, a gáz és a víz a szomszédos Pirkadat utca felõl, a 22506/1 hrsz-ú
ingatlanon keresztül szolgalommal vezethetõ be. Az ingatlan felett nagyfeszültségû kábel
húzódik. Régészeti feltárás szükséges. Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.

Irányár: 19.500.000 Ft +áfa, összesen: 23.400.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz):

4.680.000 Ft.

Bp., III. ker. Taliga utca 22570/2-6 hrsz. 
Terület: 4 db 1101 m2-es, 1 db 1102 m2-es telek.

Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N. Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany, gáz az utcában. 

Csatorna hiányában 1 lakás építhetõ az ingatlanon.
Irányár: 25.050.000 Ft + áfa, összesen: 30.060.000 Ft ingatlanonként.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.012.000 Ft
ingatlanonként.

A pályázatot zárt boríték-
ban 2008. április 28-án 16
óráig lehet benyújtani a
CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasz-
nosítási Csoportjánál.

A pályázónak a pályázatá-
ban nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályá-
zati feltételek elfogadásáról,
ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt
tevékenység pontos megneve-
zését, és a tevékenységre való
jogosultságát - a pályázat mel-
lékleteként benyújtott - vállal-
kozói igazolvánnyal, illetve
cégkivonattal és aláírási cím-
példánnyal kell igazolnia.

A helyiségek esetében csak
a pályázati kiírásban meghirde-
tett funkcióval lehet pályázni.

Nem adhat be pályázatot az
a magánszemély és cég, aki-
nek - amelynek - az állandó la-
kása, illetve székhelye szerinti
önkormányzattal szemben
adótartozása van.

A helyiség vonatkozásában
a pályázónak vállalnia kell:

* az önkormányzati rende-
letben a bérleti jog megszerzé-
sének ellenértékeként elõírt -
megszerzési díj - önkormány-
zat felé történõ megfizetését.
A nyertes által befizetett bá-

natpénz összegét az óvadékba
beszámítják  A megszerzési díj
a pályázó által megajánlott
bérleti díj három havi összege.

* 3 havi bérleti díjnak meg-
felelõ óvadék megfizetését
bérbeadó részére;

* határozott idejû, 5 év idõ-
tartamú bérleti szerzõdés meg-
kötését;

* szükség szerint a helyi-
ségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.

A Ladik utcában levõ helyi-
ségekhez közös használatú vi-
zes blokkok tartoznak. Az in-
gatlanban központi fûtés, por-
taszolgálat van. Ezen helyisé-
gek esetében a nem mérhetõ
közüzemi szolgáltatások és a

fûtés után a bérleti díjon felül
a bérlõnek üzemeltetési költ-
séget is kell fizetnie, ennek je-
lenlegi díja 530 Ft/m2/hó.

A bérbeadó a bérleti díjat
minden tárgyév elején az elõzõ
évi infláció KSH által közzétett
mértékével emeli. A pályázat
értékelésénél a megajánlott bér-
leti díj alapján történik a döntés.

A pályázaton azon ajánlatte-
võk vehetnek részt, akik a pá-
lyázat benyújtásának határide-
jéig a bérleti jog biztosítására a
bánatpénzt befizetik. A bánat-
pénzt a CELER Kft. pénztárá-
ban (1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet) készpénzben kell le-
tétbe helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést kö-
vetõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bá-
natpénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat,
amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvé-
nyesen benyújtott pályázatokat
az önkormányzat tulajdonosi
és közbeszerzési bizottsága
2008. május 31-ig elbírálja, és
annak eredményérõl a pályázó-
kat írásban értesíti. A pályázat
kiírója fenntartja a jogát, hogy
a legjobb ajánlatot tevõkkel a
tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson,
illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Nem lehet bérbe adni a he-
lyiséget annak, akinek az ön-
kormányzattal szemben adó
vagy adók módjára behajtható
köztartozása van.

A helyiségek megtekintésé-
hez kulcs kérhetõ a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási
Csoportjánál (Bp., III. Szentlé-
lek tér 7. fszt.12. Telefon: 430-
3468 és 430-3469), félfogadá-
si idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön
8-tól 12 óráig.

A pályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet kérni
a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap- Gépészeti Minimális Bánatpénz
terület felszereltség bérleti díj (Ft)
(m2) (Ft/m2/hó)

Bp., III. Ágoston utca 18. üzlet 16918/13/A/168 17 villany, távfûtés 1 000 20 000 Ft
Bp., III. Boglya utca 1-3. iroda 18910/98/A/34 105 víz, villany, távfûtés 700 88 000 Ft
Bp., III. Hatvany Lajos utca 2. üzlet 64057/17/A/2 55 víz, villany, távfûtés 1 100 73 000 Ft
Bp., III. Kabar utca 11. iroda 64057/2/A/122 34 víz, villany, távfûtés 1 100 45 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca  5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 300 206 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 118 víz, villany, fûtés 1 200 184 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 76 víz, villany, fûtés 1 200 136 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 163 víz, villany, fûtés 1 200 230 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 122 víz, villany, fûtés 1 200 190 000 Ft
Bp., III. Lajos utca 124. iroda 17815/1 121 víz, villany, gáz 1 200 174 000 Ft
Bp., III. Szél utca 12.      raktár 18135/18/A/20 17 villany 600 12 000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályázatot hirdet 
az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Evezés a Föld napján
Elõzetes: az Óbudai
Sportegyesület Vízitúra
Szakosztálya idén is
evezéssel ünnepli a Föld
napját. A résztvevõk
Dömös-Római-part kö-
zött 51 folyamkilométert
tesznek meg kenukban
április 26-án. (Költség:
2000 forint. Bõvebb felvi-
lágosítást Horváth „Indi-
án” Pál, az egyesület el-
nöke ad a 06-20-968-
3685-ös telefonszámon.
Honlap: www.ose.hu)  

Röplabda alapok
A Vasas SC 2008. évi
Magyar Kupa gyõztes
röplabda szakosztálya
várja a sportág iránt ér-
deklõdõ, általános isko-
lás lányokat. A Vasas
Opus-Via Óbuda színe-
iben kiváló körülmé-
nyek között és kiváló
szakemberek irányítá-
sával tanulhatják meg a
röplabda alapjait az ér-
deklõdõk. (Információ:
Benkóné Kõrös Marika
néni, tel.: 06-30-654-
6760 és Hõnig László,
tel.: 06-30-253-0306
edzõknél.) 

Focisuli lányoknak is
5-12 éves futballozni
szeretõ fiúk és lányok
jelentkezését várja a
Csillaghegyi Mozgás
Futball Egyesület.Veze-
tõedzõ: Páling Zsolt.
Helyszín: Külker sport-
telep, Márton utca 25.,
futballsátor. (Érdeklõdni
Kelen Balázsnál lehet a
06-70-314-0021-es te-
lefonszámon.)

Nálunk Te is 
lehetsz bajnok!
Gyere a BKV Elõrébe
kajakozni-kenuzni! Vár-
juk 8-12 éves fiúk és lá-
nyok jelentkezését a kö-
vetkezõ telefonszámo-
kon: 06(30)347-8944;
06(30)680-0637. (Cím:
Királyok útja 255.)

Sakk klub
Az Óbudai Mûvelõdési
Központban mûködõ
sakk klubban csütörtö-
könként 14-tõl 16 óráig
oktatja Nagy Imre a
sportág lépéseit. (Cím:
San Marco utca 81.)

Gólzáporos gyõzelemmel
kezdte a tavaszi szezont a
III. Kerületi TUE labdarú-
gó-csapata. 

A Hévízi úti pályán a
Tatai HAC képtelen

volt ellenállni március 9-
én a hazai rohamoknak, a
4:1-es végeredmény reá-
lisan tükrözi az erõviszo-
nyokat. A következõ for-
dulóban (március 16.)
Fehérvárra látogattak
Szõlõsiék, az NB I-es já-
tékosokat is felvonultató
ellenfél csak szoros, 1:0-
ás gyõzelemre volt képes.
Ezután következett a má-
sodik helyen álló Török-
bálint elleni csata (márci-
us 23.). A Kerület jó for-
mában játszott, már az el-
sõ félidõben eldõlt a mér-
kõzés: a Vasastól vissza-
tért Harnisch Ákos okos
gólja három pontot ért, ha

a sok kialakított helyzetet
belövik, akár gólarányt is
javíthattak volna. 

A hetedik helyre elõre-
lépõ együttesnek ezután
nehéz mérkõzései követ-

keznek, de a játékosok
fogadkoznak, hogy a len-
dületet nem adják alább.

A Kerület hazai mér-
kõzéseinek idõpontjai
Kerület-Martonvásár áp-

rilis 6-án 15.30 órakor. *
Kerület- Siófok II. április
20-án 16 órakor. * Kerü-
let-Bp. Erõmû SE május
4-én 16.30 órakor. * Ke-
rület-Százhalombatta
május 18-án 17 órakor. *
Kerület-Tatabánya II. jú-
nius 1-jén 17-én. * Kerü-
let-Budakalász június
15-én 15.30 órakor.

Kép és szöveg: Lovas

Nehéz mérkõzések elõtt

Lendületben a Kerület

A frissen igazolt Bakos Szabolcs (jobbra) házi gólkirály lehet

Dobogós helyezéseikkel is-
mét hírünket vitték a világ-
ba a Római Sportegyesület
növendékei. Legutóbb az
Arena Trophy nemzetközi
úszóversenyen, melyet a
müncheni Olimpia Uszodá-
ban rendeztek március 8-
án és 9-én. 

A verseny nívóját,
nagyságát jelzi,

hogy a tíz ország, 115
egyesületének 1200 ver-
senyzõjével tartott meg-
mérettetésre elõzetesen 20
nemzet 5 ezer úszótehet-

sége jelezte részvételét.
Mivel ez a nagyságrend
tarthatatlan lett volna, a
szervezõk visszalépésre
kértek fel 3800 verseny-
zõt. Mi sem bizonyítja
jobban a Római SE spor-
tolóinak érdemességét a
részvételre, minthogy
õket kvalifikálták. 

A feltörekvõ fiatalok a
fent említett számok tük-
rében is igen szép eredmé-
nyeket értek el. Horváth
Dóra 100 méter gyorson
I. helyen végzett, Venyige
Ádám 200 méteres gyors-

úszásban III. lett,
Bajnóczki Csongor 200-
as mellúszásban és ugyan-
ebben a számban 100 mé-
teren is IV. helyezést ért
el. Barnák Viktória mell-
úszásban 100 méteren IV.,
Nagy Péter 100-as pillan-
góban és mellúszásban is
a VIII. helyig jutott. 

- Horváth Dóra és
Bajnóczky Csongor tel-
jesítményét emelném ki,
mert mindketten jelentõ-
sen javították legjobb
eredményüket, és így
már a komoly nemzet-

közi mezõnyben is meg-
állják a helyüket. Külö-
nösen akkor, ha figye-
lembe vesszük azt is,
hogy az említett verse-
nyen német olimpiai
bajnokok is részt vettek -
újságolta a büszke edzõ,
Gyepes Lajos. 

ARómai SE fiatal úszói
legközelebb egy Bécsben
tartandó világversenyen
vesznek rész júliusban,
ahol amerikai és ausztrál
sportolókkal is összemér-
hetik tehetségüket. 

Sz. Cs. 

A nemzetközi mezõnyben is megállják a helyüket a fiatalok

Ismét taroltak a Római SE úszói
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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 ápri-
lis 2-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájá-
ban. (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
április 3-án, majd április 17-én 18.30 órától lesz. Helyszín az
SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés: hétköz-
nap 16-tól 19 óráig a 240-4807-es telefonszámon.)
� Ingyenes jogi tanácsadás április 3-tól minden hónap elsõ csü-
törtökén, 17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes
bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
� A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb
április 17-én) ingyenes jogi tanácsadást tart, 16-tól 19 óráig a Békás-
megyeri 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.
� Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás április 3-tól, min-
den páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi
székházában, a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentke-
zés a 368-9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

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
Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. 21813278-2-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
Rászorultak Megsegítése Alapítvány (RÁSE) 19652533-1-41

Csak 1 perc az 1% felajánlása!

A tulajdonos köteles ebét 2008. január 1-je és 2008. december 31-e kö-
zött veszettség ellen beoltatni. Oltatlanul maradt ebek tartóival szemben
szabálysértési eljárást kezdeményezünk.
Az oltási idõszak alatt a Fõvárosi és Pest megyei Mezõgazdasági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága engedélyé-
vel rendelkezõ magánállatorvosok olthatnak, címjegyzékük az önkor-
mányzat hirdetõtábláján megtekinthetõ.
A tulajdonosok kutyái részére az önkormányzat által szervezett veszett-
ség elleni védõoltás helye és ideje:
Állatorvosi rendelõ (1032 Bp., San Marco utca 77.)
kedden és csütörtökön 10-tõl 12 óráig.

A szervezett külsõ oltás helye és idõpontja:
Jutas utca és Ürömhegyi út 2008. április 18. 16-tól 17 óráig
találkozása (konténer mellett)
Bécsi út 324.(volt laktanya portája) 2008. április 18. 17.30-tól 19 óráig
Ringató utca 24. 2008. április 25. 16-tól 17 óráig
Kõbánya utca 5. 2008. április 25. 17.30-tól 19 óráig
A szervezett oltás összköltsége: 3.300 forint.
A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet alapján a veszettség elleni oltással
egyidõben a féreghajtás is kötelezõ, melynek költsége a tulajdonost ter-
heli (10 kilogrammonként 300 forint a féreghajtó ára).
Amennyiben kutyája elhullott, elveszett, vagy más tulajdonába került,
úgy azt írásban, telefonon vagy faxon jelentse be az ebnyilvántartóba, a
368-7430-as telefonszámon, félfogadási idõben.

Sárádi Kálmánné dr., jegyzõ

Önkormányzati felhívás

Ebek veszettség elleni oltása

ÁSVÁNYBÖRZE. Az

Óbudai Natura és Ás-

ványgyûjtõ Találkozót,

Kiállítást és Börzét ápri-

lis 6-án 9 órától rende-

zik az ÓMK-ban.

Bérelhetõ irodai, üzleti és egyéb csen-

des tevékenység folytatására 55 m2-es

helyiség. Részletes tájékoztatás a Bú-

za Lakásszövetkezet gondnokságán:

1033 Búza utca 16.Tel.: 327-1326.

Helyiségbérlet
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HÁZGYÁRI KONYHABÚTOROK FELÚJÍTÁSA
KKoonnyyhhaabbúúttoorrookk,, bbeeééppíítteetttt sszzeekkrréénnyyeekk,, ppoollccrreennddsszzeerreekk,, 

kkiieeggéésszzííttőő bbúúttoorrookk,, eellőősszzoobbaa bbúúttoorrookk nnaaggyy sszzíínnvváállaasszzttéékkbbaann 

aa SSTTAARRTT AASSZZTTAALLOOSSIIPPAARRII KKFFTT-ttőőll..

Gyors határidõ, pontos munka!

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

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

MOSÓGÉP  
Mikrohullámú sütõ

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

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

GARDÉNIA 
FÜGGÖNYSZAKÜZLET 

FÜGGÖNY, SÖTÉTÍTÕ,

LAPFÜGGÖNY, ROLÓ 

HELYSZÍNI 

FELMÉRÉS, SZERELÉS, 

VARRÁS RÖVID HATÁRIDÕVEL

1036 Bp. PACSIRTAMEZÕ U. 3.

(AMFI HÁZ)

TEL.: 240-4729, 

06-20-340-8315

Dr. DOBI DALMA
fogszakorvos

Rendelõ: 1032 Bp., Szõlõ u. 80.

I. em. 6. kapukód 6

Bejelentkezés: 

30-919-3284 telefonon

Szolgáltatások: 
kivehetõ fogsorok, 

porcelán koronák, hídak,

esztetikus fogtömések, 

fogfehérítés, fogékszer, 

foghúzás, gyerekfogászat, stb.

UURROOLLÓÓGGIIAA
Dr. Rózsahegyi József fõorvos
orvostudomány kandidátusa
KEDD: 16.30-19. Elõjegyzés: 
350-0631, 06/20/972-5592

1132 Bp., Babér utca 32. I. em.
Gönczöl és Babér utca sarok

Parkolás a VITALORG szakorvosi
magánrendelõ udvarán

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..

ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE
III. Lajos utca 142.

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

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

50%-os kedvezmények 
május 4-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus

fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-

celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel

SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H

Medicina, MKB, OTP, Uniqa, Patika, Erste-Harmonia, Dimenzió,

Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészsé-

gért, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

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

1 % 1 % 1 %. A Békásmegyeri
Lakótelep Templomépítése Ala-
pítvány (Csobánka tér 8.) köszö-
netet mond támogatóinak, hogy
2006. évi személyi jövedelemadó-
juk 1 százalékával segítették az
alapítványt. A számlára 919 ezer
556 forint érkezett. Az összeget a
parókia továbbépítésére és a hit-
élet támogatására fordították.
• Kérik, hogy az szja 1 százalékával
ez évben is támogassa a Békás-
megyeri Lakótelep Templomépíté-
se Alapítvány (Csobánka tér 8., Re-
formátus Templom) tevékenységét.
(Adószám: 19676906-1-41.)
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