
XIV. évfolyam 8. szám   2008. Április 15. 

Színes programokkal várják a polgárokat
május 4-én, Óbuda Napján a Fõ és a
Szentlélek téren 10-tõl 22 óráig.

Április 24-én 8-tól 19 óráig, április 25-
én pedig 8-tól 18 óráig írathatják be az
iskolákba a leendõ elsõsöket szüleik.

Az elismerésre bárki indítványt tehet április
30-áig, a szociális szolgáltató fõosztály veze-
tõjénél. A díjat a Semmelweis napon adják át.  13 20

Óbuda Napja május 4-én Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj

15
Elsõsök iskolai beíratása

Az önkormányzat ko-
ordinálásával szá-

mos civil szervezet tagjai
takarítanak április 19-én
a kerület több pontján. A
BKH-ban ÖKO-7-et tar-
tanak. Cikk és a tavaszi
nagytakarításhoz való
csatlakozás idõpontjai,
helyszínei a 10. oldalon 

A nemrégiben alakult
önálló óbudai közterület-
felügyelet elõtt nem is-
meretlenek a Kórház ut-
cai piaccal kapcsolatban
felmerülõ lakossági pa-
naszok.

E gymás „hegyén-há-
tán” szabálytalanul

parkoló autók, illegális
árusok, hajléktalanok
nehezítik a vásárlók és a
környékbeliek életét. A
közterület-felügyelõk
munkaidejük átszerve-
zésében, létszámuk nö-
velésében látják a meg-
oldást: így késõ délután
és este is szemmel tart-
hatják a területet. 

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

Fõvárosi csatornaépítés - késéssel?
Minimum egy évet, de lehet, hogy többet is csúsznak azok a csatornaépítési beruházások, melyeket a Fõvárosi Önkormányzat
2010-ig ígért Óbuda-Békásmegyer lakosságának. RÉSZLETEK A 2. OLDALON

S portolótársai és utódai
emlékeztek Puskás Fe-

renc labdarúgóra április 1-
jén, aki április 2-án ünnepel-
né 81. születésnapját. Ebbõl
az alkalomból köszöntötték
az Aranycsapat még két élõ
legendája közül Grosics Gyu-
lát is, aki nemrégiben töltöt-
te be 82. életévét. 
Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere is kifejez-
te jókívánságait az idõs spor-
tolónak. A megemlékezésen
többek között jelen volt Tarlós
István, a Fõvárosi Közgyûlés
Fidesz-KDNP frakciószövet-
ség vezetõje, Óbuda-Békás-
megyer volt polgármestere és
Kû Lajos, az Aranycsapat Ala-
pítvány elnöke.

Grosics Gyulát köszöntötték születésnapján

Rajtaütésszerû ellenõrzések várhatók a Kórház utcai piacnál

Tavaszi nagytakarítás
Óbudán április 19-én

Lapunk következõ száma
május 6-án, kedden jele-
nik meg! Újságunk olvas-
ható a www.obuda.hu
honlapon.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
új idõpontja: szerdán
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stoll-
mayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os te-
lefonszámon.)

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 má-
jus 5-én, majd június
2-án) 15-tõl 18 óráig
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

A Fõvárosi Önkormányzat
2006 végén, 2007 elején
arról a döntésérõl tájékoz-
tatta Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatát, misze-
rint Budapesten 2010-ig
uniós pályázat keretében
kívánja megépíteni mind-
azon csatornákat, melyek
megléte a csatlakozási
kritériumok egyik feltéte-
le volt.

Ó buda-Békásmegyer
területén a csator-

naépítés Aranyhegy-
Ürömhegy és Péterhegy
utcáit érintené, ahol a
telkek szabályozása már
megtörtént, valamint a
mûszaki feltételek is ren-
delkezésre állnak. Az
érintett lakosság fóru-
mon kapott tájékoztatást,
illetve az Óbuda Újság
hasábjain is olvashatott
arról, milyen ütemezés-
ben, az egyes területek
vonatkozásában ponto-
san mit is jelent a várha-
tó csatornaépítés. Ám
2007 végén kósza hí-
resztelések keltek
szárnyra, melyek szerint
késik az uniós csatorná-
zási pályázat, sõt bizo-

nyos vélemények szerint
meg is hiúsul.

A polgármesteri hiva-
tal kötelességének érez-
te, hogy megkeresse a
Fõvárosi Önkormányza-
tot, nyilatkozzon az
ügyben: mi igaz a szó-
beszédbõl, valóban ve-
szélyben van a kerüle-
tünket is jelentõsen érin-
tõ csatornaépítési uniós
pályázat?

Idén februárban hiva-
talunk többszöri megke-
resésére végre válasz ér-
kezett. Az illetékes ügy-
osztály vezetõjének alá-
írásával jegyzett levél
arról tájékoztat, valóban
nehézségek merültek fel
a pályázat körül, melyek
csak átmenetinek tûn-

nek. Így a Fõvárosi Ön-
kormányzat bízik ab-
ban, hogy a szükséges
uniós pályázati pénzeket
2009 elején lehívhatják,
és ez után már elkez-
dõdhet a várva várt csa-
tornázási kivitelezés.

A Fõvárosi Közgyû-
léstõl érkezett levél azt
viszont határozottan
közli, hogy a 2008-ra
tervezett építések elma-
radnak, melyeket csak
2009-2010-ben tudnak
elkezdeni. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata köteles-
ségének érzi, hogy tájé-
koztassa a lakosságot,
különösen az érintett te-
rületeken élõket mindar-
ról a bizonytalanságról,

ami jelenleg a tervezett
beruházást jellemzi, il-
letve arról, hogy a kivi-
telezés már bejelentet-
ten minimum egy évet
csúszik.

Csak bízhatunk abban,
hogy ez a zavar tényleg
csak átmeneti, és minél
elõbb megvalósulnak
azok a nélkülözhetetlen
és létfontosságú csator-
naépítések, melyek elõ-
feltételei a teljes szerke-
zetû útépítéseknek. Ez-
zel együtt abban, hogy
ezek a területek is rende-
zetté válnak mind az in-
gatlanhatárok jogi szabá-
lyozottságát, mind inf-
rastruktúrájukat tekintve.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Minimum egy évet csúszik a kivitelezés

Fõvárosi csatornaépítés - késéssel?

A Magyar Köztársaság mi-
niszterelnökének meghí-
vására április 8-án hivata-
los látogatást tett hazánk-
ban õexcellenciája Ivo
Sanader, a Horvát Köztár-
saság miniszterelnöke. 

Ú tjára elkísérte fe-
lesége, Mirjana

Sanader, aki egyetemi
tanulmányait Innsbruck-
ban végezte az archeoló-
giai és mûvészettörténeti
karon. Itt doktorált 1983-
ban, témája a „Cerberus
az antik mûvészetben”
volt. A berlini Állami
Múzeumok tudományos
l a b o r a t ó r i u m a i v a l
együttmûködve, 1997-
tõl a „Római Katonai Tá-
borok Horvátországban”
elnevezésû tudományos
projekt vezetõje. Ásatá-

sok szervezõje a Trilj
melletti Tilurij római ka-
tonai táborban. 

Így nem véletlen,
hogy felkereste az

Aquincumi Múzeumot
Dobrev Klára, a magyar
kormányfõ feleségének
kíséretében. Az esemé-
nyen részt vett Bús Ba-

lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere. A
miniszterelnök felesége-
ket dr. Zsidi Paula mú-
zeumigazgató kalauzol-
ta végig az intézmé-
nyen.

Miniszterelnök feleségek Aquincumban 

Az óbudai önkormányzat épületeinek ablakából adja az a négy antenna a jelet,
melynek köszönhetõen akár egy köztéri padon ülve is elérhetõ a közelben a
világháló.
A Szenlélek, a Fõ és a Szentháromság téren, de még az Árpád híd lábánál lévõ
buszvégállomásnál is internetezésre alkalmas a jel. Két ADSL-vonal és két
router szolgálja ki az önkormányzat épületeinek ablakába telepített négy anten-
nát. Összesen 2x62 egyidejû kapcsolódás lehetséges ezen a hálózaton. 8 MB
letöltésre és 512 MB feltöltésre alkalmas sávszélességet biztosít a rendszer,
mely Obuda_free néven azonosítható.

Dobrev Klára, Bús Balázs, dr. Zsidi Paula és Mirjana Sanader az Aquincumi Múzeumban

Vezeték nélküli internet Óbudán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Képviselõ-testülete - az
I. féléves munkaterv
szerint - április 30-án
10 órától tartja soron
következõ rendes ülé-
sét a Városháza ta-
nácskozótermében.

Megnyílt az Átmeneti
Gyermekotthon
Lapzártakor érkezett:
Békásmegyeren, a Vízi-
orgona utca 7. szám
alatt nyílt meg április 9-
én a III. kerületi Átmene-
ti Gyermekotthon. (Az
eseményrõl következõ
számunkban írunk.) 

„Braunhaxler” 
Egyesület: új honlap
Elkészült a „Braun-
haxler” Egyesület új
honlapja. A civil szer-
vezet életérõl, tervei-
rõl, programjairól ol-
vashatnak, képgalériá-
jukban fényképalbumok-
ban lapozgathatnak a
web.rubicom.hu/braun
haxler címen.

100 éves polgár
Lapzártakor érkezett:
Juhász Lászlónét 100.
születésnapja alkalmá-
ból április 10-én kö-
szöntötték békásme-
gyeri otthonában.

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

Ha nem kapja
a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda
Újság terjesztésével
kapcsolatos gondjaikkal
hívják az Impress Lap-
kiadót a 267-0525-ös, a
267-0524-es vagy a
411-0266-os telefon-
számon.
E-mail címünk: obudauj
sag@ecom.hu és obu-
daujsag@freemail.hu

Több mint 400 ezer forint
gyûlt össze a lakosság
példaértékû adományozá-
sának eredményeképpen.
Az 1 és 2 forintosok bevo-
násának bejelentése óta
tartott az érmék begyûj-
tése az önkormányzat
szervezésében. Az ösz-
szeghez további 500 ezer
forintot adományozott a
Raiffeisen Bank. A pénz-
bõl játékokat vásárolnak
a kerületi nevelési-okta-
tási intézményeknek.

A Magyar Nemzeti
Bank idén márci-

us 1-jétõl vonta be az 1
és 2 forintos címletû
érméket. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkor-
mányzata a rendelet
megjelenése után apró-
pénz gyûjtési akcióra
kérte a kerület lakossá-
gát, azzal a nemes és
követendõ céllal, hogy
az így befolyó összeget
a kerületi gyermek-in-
tézmények játékállo-

mányának gyarapításá-
ra fordítsa. Az „apró”
adományokat a polgár-
mesteri hivatal épületé-
ben, az ügyfélszolgála-
ti irodában, az ok-
mányirodában és jó né-
hány kerületi intéz-
ményben gyûjtötték
március 15-ig. 

A lakosság példaérté-
kû adományozásának
eredményeképpen 413
ezer 26 forint gyûlt ösz-
sze. Az érmék össze-
számlálását és elszállítá-
sát a Raiffeisen Bank
vállalta. A pénzintézet
csatlakozott a program-
hoz: 500 ezer forintot

adományozott a már
meglévõ összeghez, me-
lyet a bank képviseleté-
ben Keményné Koncz Il-
dikó nyújtott át Bús Ba-
lázs polgármesternek
(képünkön) a Városhá-
za tanácskozótermében
április 7-én. 

(sz.cs.)

Játékokat vesznek az összegyûlt forintokból

T ekintettel a kezde-
ményezés jelentõsé-

gére, a szándék nemes
voltára, valamint Óbuda-
Békásmegyer lengyelor-
szági testvérvárosi kap-
csolatára, Bús Balázs pol-
gármester - megtisztelte-
tésként értékelve és min-
denképpen támogatva -
azonnal felkarolta a kez-
deményezést. Javaslatára
a Nagyszombat utca Ár-
pád Gimnázium elõtti,
jelenleg elnevezéssel
nem rendelkezõ közterü-
letet választották ki. 

Bús Balázs polgár-
mester véleménye sze-
rint a szóban forgó terü-
let méltó helyszín a ki-

alakítandó emlékhely-
nek, emlékeztetve a leg-
újabb kori lengyel törté-
nelem egyik legnagyobb
tragédiájára. 

A Katyni Mártírok
parkja elnevezésrõl

szóló határozati javasla-
tot Óbuda-Békásmegyer
Képvise lõ- tes tü le te
március 27-ei ülésén el-
fogadta.  

(A Fõvárosi Önkor-
mányzat szintén március
27-ei ülésén hagyta jóvá,
hogy Óbudán egy közte-
rület neve legyen Katyni
Mártírok parkja, és ott
emlékmûvet állítsanak.) 

Tisztelgés a katyni mártírok elõtt

Park õrzi nevüket a városrészben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Tarlós István, Óbuda-Békásmegyer korábbi polgármeste-
re, a Fõvárosi Közgyûlés Fidesz-MPSZ képviselõcsoport-
jának vezetõje kezdeményezte, hogy Magyarországon,
konkrétan Budapesten legyen egy olyan közterület, mely
a Katynban gyalázatos módon kivégzett lengyel embe-
rekre emlékeztet. 

obuda_08.qxd  4/11/2008  2:08 PM  Page 3



2008/8. szám4
Önkormányzat

A testület március 27-én
tartott nyílt ülésén több
mint 20 napirendi pontot
tárgyaltak. A képviselõk
döntést hoztak többek kö-
zött a 2008-as esztendõ
díszpolgári címének oda-
ítélésérõl, új közterület
elnevezésérõl a III. kerü-
letben, valamint egyes
óvodák összevonásáról.
Szokatlan módon az
MSZP-frakció nem jelent
meg a testületi ülésen.

Napirend elõtt Sárádi
Kálmánné dr. jegy-

zõ röviden ismertette a
március 9-ei ügydöntõ
népszavazás III. kerületi
vonatkozásait. Elmondta:
Óbuda-Békásmegyeren
101 ezer lakos adta le
voksát, a szavazás érvé-
nyes volt. Bús Balázs pol-
gármester bemutatta a
képviselõknek dr. Páczai
János utódját, az önkor-
mányzat új jogtanácsosát,
dr. Tóth Tibort. 

Rendeletek,
szabályozások

Elsõként a hirdetõ be-
rendezéseknek az önkor-
mányzat közigazgatási te-
rületén történõ elhelyezé-
sére vonatkozó tervezet
szerepelt, melyet 20 igen,
1 nem és 8 tartózkodás
mellett fogadtak el a kép-
viselõk. A rendelettel az
építészeti, természeti érté-
kek, idegenforgalmi ne-
vezetességek védelmét,
valamint a reklámhordo-
zók, hirdetõ berendezések
egységessé és rendezetté
tételét kívánták elérni. 

A továbbiakban 29 igen
és 1 ellenszavazat mellett
jóváhagyták a Remetehe-
gyi út-Nyereg utca-
Haránt utca-az erdõ határ-
vonala és a Remete köz
által határolt terület Kerü-
leti Szabályozási Tervét,
majd ugyanilyen arányú
vokssal módosították a
Remetehegyi út és Bécsi
út környéke Fõvárosi
Szabályozási Kerettervét.
Egy jóváhagyás és egy

tartózkodás mellett eluta-
sították ugyanakkor azt a
lakossági kérést, melyben
a 65127. helyrajzi számú
ingatlan belterületbe vo-
nását kezdeményezték. A
testületi indoklás szerint a
terület felszínmozgás-ve-
szélyesnek minõsül, de
érintheti az M0-ás terve-
zett nyomvonalát is. 

Szociális,
egészségügyi
kérdések

A szociális kérdésekre
térve vita nélkül, 1 tar-
tózkodással és 1 ellen-
szavazattal döntöttek az
önkormányzati tulajdo-
nú nyugdíjasházakban
lévõ lakások bérbeadá-
sáról és lakbérének
megállapításáról, vala-
mint az önkormányzati
lakások bérbeadásának
feltételeirõl szóló rende-
letek módosításáról.
Elõbbire a pályáztatás
jogi akadályainak meg-
szüntetése miatt volt
szükség. 

Ezt követõen gyer-
mekorvosok kérelmére
jóváhagyták a kerület
felnõtt és gyermek házi-
orvosi, fogorvosi, védõ-
nõi körzeteirõl szóló
rendelet módosítását. 

Panel-vita
Felvett napirendi pont-

ként tárgyaltak a Staccato
elnevezésû, holland pá-
lyázati kiírásról. Puskás
Péter (Polgári-frakció) al-
polgármester a lakáskér-
dés felelõseként ismertet-
te, hogy a szakemberek a
Szõlõ utcai „Faluházat”
találták a legmegfelelõbb-
nek az energiatakarékos-
sági felújítási támogatás
elnyerésére. Az uniós tá-
mogatás 900 ezer euró le-
het, azonban a teljes költ-

ség ennek többszörösét is
elérheti, ezért az önkor-
mányzatnak indulnia kel-
lene a Panel Plusz pályá-
zaton is, további forrás be-
vonásáért, de a szabályo-
zás értelmében a társas-
ház önállóan nevezhet,
amennyiben közgyûlése
jóváhagyja azt. A testület-
nek így a megvalósítás
helyszínét kell elsõsorban
támogatnia, illetve az ön-
erõt biztosítania. Mészá-
ros György (MSZDP)
képviselõ önkényesnek ti-

tulálta a kiválasztás mód-
ját. Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármester
amellett érvelt, hogy Bé-
kásmegyert korábbi hatá-
rozatukkal rehabilitációs
területnek nyilvánították,
így nyílt pályázattal az
említett kerületrészt is be
kellene vonni a program-
ba. Puskás Péter válaszá-
ban hangsúlyozta: a javas-
latot hosszas egyeztetések
elõzték meg, a kritériu-
moknak 800 feletti lakás-
száma miatt kizárólag ez a
társasház felel meg, így a
legesélyesebb is a támo-
gatás elnyerésére. A mos-
tani csupán egy elõkészítõ
javaslat, döntés. A társas-
ház határozatát követõen
veszik ismét napirendre a
tervezetet. Az ott élõk po-
zitív elbírálása esetén a
testület úgynevezett „pro-
ject management team”-et
hozna létre, a pályázat fel-
ügyelete, irányítása, ellen-
õrzése érdekében. Az elõ-
terjesztést 21 igen, 1 nem
és 8 tartózkodás mellett
fogadták el. 

Kulturális 
és oktatási
döntések

Antal János érseki ta-
nácsosnak, prépost, espe-
resnek, a Boldog Özséb
Plébánia plébánosának
adományozza idén a dísz-
polgári címet a városrészt
irányító testület. Bár több
javaslat is érkezett, a ren-
delet értelmében a cím

Tudósítás az ülésterembõl

Megválasztották Óbuda új díszpolgárát
- Óbudai Múzeum és Könyvtár alakult -

Az MSZP-frakció képviselõi egyéb elfoglaltságuk miatt nem vettek részt a testületi ülésen

Az MSZDP képviselõcsoport egy része: Komáromi Ildikó, Márkus András és Szabó Mag-
dolna alpolgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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egy évben csak egy sze-
mélynek adható. Az in-
doklás szerint Antal János
elévülhetetlen érdemeket
szerzett a templom felépí-
tésében, a hívõ-közösség
összetartásában.

Dr. Merényi Judit, az
Óbudai Társaskör igazga-
tója veheti át idén az Óbu-
da Kultúrájáért Díjat, a
kulturális területen vég-
zett több évtizedes, nívós
munkájáért. 

Katyni Mártírok park-
ja. Ezt a nevet fogja visel-
ni a testület szándéka sze-
rint az Árpád Gimnázium
elõtt, a Nagyszombat utca
felõl található terület. A
kezdeményezést többségi
szavazattal támogató kép-
viselõk a Katynban ki-
végzett ártatlan lengyel
áldozatok emléke elõtt kí-
vánnak így tisztelegni.
(Közlemény „Óbudán
park õrzi nevüket” cím-
mel a 3. oldalon.) 

Az ülés további részé-
ben az óvodák átszerve-
zésérõl döntöttek. Török
Ferenc (Polgári-frakció),
az oktatási bizottság elnö-
ke hangsúlyozta: a racio-
nalizálás érdekében a
szakemberek a „legki-
sebb fájdalommal járó
megoldást keresték, mely
talán nem a legtökélete-
sebb, de a jelen helyzet-
ben optimális.” Páll Attila
(SZDSZ) úgy fogalma-
zott: radikálisabb változ-
tatásra lenne szükség, a
megfontolt haladás men-
tén, ezért frakciója nem ért
egyet a javaslatokkal.
Márkus András (MSZDP)
az intézmény-párosítás
hasznát firtatta, képvise-
lõtársa, Szabó Magdolna
pedig a körzetek alapo-
sabb átgondolására hívta
fel a figyelmet. A bizott-
ság elnöke válaszában el-
mondta, az oktatási-kultu-
rális fõosztály munkatár-
sainak számításai szerint
hosszabb távon mintegy
25 millió forintos megta-
karítás érhetõ el az átszer-
vezéssel. 

A végszavazás, és a
többség akarata szerint:
2008. augusztus 1-jétõl a
Kastély Óvodát az Ágos-
ton Mûvészeti Óvodával,
a Szivárvány Óvodát a
Meseerdõ Óvodával, a

Vízi Óvodát a Bárczi
Óvodával, a Mosolygó
Óvodát pedig a Gyermek-
sziget Montessori Óvodá-
val vonják össze. Elõbbi-
ek az utóbbiak tagintéz-
ményeként mûködnek to-
vább. Az összevonások
nem jelentenek csoport-
megszüntetést, illetve
épületbezárást, a gyere-
kek továbbra is ugyanab-
ba az óvodába, az eddigi
tárgyi és személyi feltéte-
lek mellett, saját csoport-

társaikkal és nevelõikkel
folytathatják mindennap-
jaikat. 

A továbbiakban módo-
sították az Elsõ Óbudai
Általános Iskola alapító
okiratát és az Óbudai
Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Köz-
pont szakmai programját. 

Nyílt ülésen tárgyaltak
négy önkormányzati in-
tézmény vezetõje ellen
indított fegyelmi eljárás-
ról, költségkeret-túllépése
miatt. A döntést zárt ülé-
sen hozták meg. 

A nevelési tanácsadók
összevonására tett javas-
lat kapcsán Török Ferenc,
az oktatási bizottság elnö-
ke elmondta: az intézmé-
nyekben nívós munka fo-
lyik, de az átszervezés
szükséges. Az összevo-
nást 1 tartózkodás mellett
fogadták el. A székhely
Óbudán marad, békásme-
gyeri telephellyel. Az át-
alakítással nem sérülnek
az ellátott gyerekek érde-
kei. A vezetés kerül egy
kézbe. 

A testület döntése értel-
mében együttmûködési
megállapodás jöhet létre
az önkormányzat és a
Zsigmond Király Fõisko-
la között, valamint az
Aranypatkó Lovasegy-
lettel (Utóbbiról „Lovas-
sportttal a teljesebb éle-
tért” címmel olvashat-
nak a 21. oldalon.) Az
Óbudai Egyesített Bölcsõ-
dék által alapított alapít-
vány névhasználati kérel-
mét szintén támogatták. 

Dr. Merényi Judit
nyugdíjba vonulása miatt
az Óbudai Társaskör

igazgatói állásának meg-
hirdetésérõl döntöttek,
pályázat útján. 

Óbudai Múzeum és
Könyvtár néven, április
1-jei kezdéssel új intéz-
ményt hozott létre a testü-
let, egyhangúlag. 

Közszolgáltatási meg-
állapodás jött létre az
Óbudai Danubia Zene-
kar Kht. - vel. Jóváhagy-
ták a Regus Óbuda Gate
Budapest Kft. névhasz-
nálati kérelmét. Az

aquincumi víziorgona
szobor másolatának át-
helyezésére vonatkozó

javaslatot nem támogatta
a testület. 

Anapirendek megvitatá-
sát követõen, felvett pont-
ként fogadták el a „Játszva
megelõzni”- játszótér-park
építési pályázaton való
részvételt. Szepessy Tamás
(Polgári-frakció) polgár-
mester-helyettes ismertetõ-
jében elmondta: amennyi-
ben az önkormányzat nyer-
ne a pályázaton, 85 száza-
lékos támogatást kapna a
régóta tervezett sport és if-
júsági centrum megvalósí-
tására a tizenéves korosz-
tálynak, a békásmegyeri
Hatvany Lajos utca és Ki-
rályok útja találkozásánál. 

Egyhangúlag hagyták
jóvá az Ürömi út és a Dó-
zsa György utca baleset-
mentes csomópont-kiala-
kításához egy pályázaton
való indulását. Mihalik
Zoltán, az MSZDP-frak-
ció vezetõje támogatása
mellett azt kérte, az emlí-
tett program a döntéstõl
függetlenül, ne élvezzen
elsõbbséget a kritikus
Kiscelli utcai csomópont-
tal szemben. 

Az ülés végén röviden
egyeztettek a frakciók ál-
láspontjáról a BKV terve-
zett Paraméterkönyvével
kapcsolatban. 

Szeberényi Csilla

A Polgári-frakció néhány képviselõje: Kelemen Viktória, Puskás Péter alpolgármester
és Menczer Erzsébet

A március végi testületi ülés témái közül háromról mon-
dott véleményt Mihalik Zoltán, az MSZDP-frakció vezetõje.
Örvendetesnek tartotta, hogy a Díszpolgári cím adományo-
zásáról szóló rendelet közelmúltbeli módosításával lehetõ-
sége nyílt az óbudai polgároknak, hogy már nem csak egy
szûk grémium, hanem a lakosok is javaslatot tehetnek arra,
ki kapja az adott évben az elismerést. Az emberek éltek jo-
gukkal, több személyt indítványoztak a javaslattevõ testület-
nek. Végül két jelölt maradt, de a képviselõ-testület csak
egy fõrõl dönthetett. Gratulálnak Antal Jánosnak, akit a kép-
viselõ-testület támogatott.
Felvett napirendi pontként vitattak meg egy nemzetközi pályázatot, mely
komplex energiatakarékossági program, társasházak homlokzatszigetelésé-
re, nyílászárók cseréjére, napkollektorok felszerelésére. Ki kellett választani,
melyik társasházat újítják fel ily módon. A többség a Szõlõ utca 66-99. szám
alatti úgynevezett „Faluház” mellett döntött, olyan módon, hogy a társasház-
nak önrészt sem kell vállalnia és 900 millió forintos támogatáshoz jut. Az
MSZDP képviselõcsoportja szerint nyílt pályázatot kellett volna kiírni az ügy-
ben, hiszen hasonlóan kedvezõ feltételek mellett számos más ház lakói is
örülnének a felújításnak.
Mihalik Zoltán kifejtette, nem értenek egyet az Óbudai és a Békásmegyeri Ne-
velési Tanácsadó összevonásával. Nem indokolják szakmai szempontok, és
nem hoz annyi megtakarítást, amennyit az intézkedéstõl várnak. Két telephe-
lyen mûködnek, csak a struktúra változik. A frakcióvezetõ rámutatott: a kötele-
zõ feladatokat, mint korábban, így is ellátják a tanácsadók.

Polgárok is javaslatot tehettek a Díszpolgári címre

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata va-

lamint az Óbuda-Békás-
megyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. május-
ban is folytatja (a szak-
rendelésektõl függõen)
szerdánként és pénteken-

ként meghirdetett szûrõ-
napokat a Vörösvári úti
és Csobánka téri járóbe-
teg-szakrendelõkben. 

Általános tudnivalók
a szûrõ szerdákról és a
prevenciós péntekek-
rõl. Az ingyenes vizsgá-

latokra bárki bejelentkez-
het, egy érdeklõdõ több
szûrõnapon is megjelen-
het. Fontos megjegyez-
nünk, hogy a szûrõnapo-
kon orvosaink, asszisz-
tenseink kizárólag szû-
rést és tanácsadást vé-

geznek, illetve szükség
esetén szakellátásra irá-
nyítják a lakosokat. Gyó-
gyításra és recept felírá-
sára nincs lehetõség. Az
érdeklõdõknek a szûrõ-
napokon a betegirányító
munkatársai segítenek

majd az eligazodásban. 
Részvétel a májusi

szûrõnapokon
A szûrésekre elõzete-

sen be kell jelentkezni a
táblázatban megjelölt idõ-
pontokban, az ott feltün-
tetett telefonszámokon.

Dátum Szakterület A szûrés A szûrés témája Kiknek Jelentkezési  Telefon A szûrés helye
idõtartama javasolt? határidõ

a szûrésekre
2008. Pszichiátria 8-tól .  Dohányzás- . Azoknak, 2008. május 6. 368-9241, Csobánka téri   
május. 9. 13 óráig leszoktatás akik orvosi 12-14 óra között 368-6025 Pszichiátrai 

segítséget Gondozó
szeretnének (Csobánka tér 6.)
a dohányzásról való
leszokáshoz

2008. Sebészet 14-tõl 19 óráig Hasfali Azok 2008. május 9. 388-9180 Vörösvári úti
május. 14. elváltozások, jelentkezését 16-18 óra között Szakrendelõ

sérvek szûrése várják, akiknek hasfali
elváltozásuk van
vagy mûtét utáni
panasz, esetleg
sérv áll fenn

2008. Nõgyógyászat 8-tól 14 óráig Méhnyakrákszûrés Azok jelentkezését     2008. május 19-én 388-9180 Vörösvári úti 
május 21. várják, akik egy 16-18 óra között Szakrendelõ

évnél régebben
voltak nõgyógyászati
szûrésen és nem volt
méh eltávolításuk

2008. Orthopédia 15-tõl Gerinc- Azon serdülõ korúak 2008. május 27. 388-9180 Vörösvári úti 
május 30. 19 óráig és lúdtalp szûrés jelentkezését várják, 16-18 óra között Szakrendelõ

akiknek testtartása
rossz, valamint
visszatérõ vagy
elhúzódó hát-
és lábfájásuk van

Felhívjuk a tisztelt érdeklõdõk figyelmét, hogy a helyeket korlátozott számban, a szûréseket végzõ szakorvos megadott rendelési ide-
jében, a szakterületenként meghirdetett napra tudjuk biztosítani. 

Pásti Andrea 
Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.

Az Óbudaiak Egészségéért Közösen

Májusi szûrõ szerdák és prevenciós péntekek 

A cukorbetegek diétájáról 
A Csillaghegyi Egészségházban (korábbi csillaghe-
gyi háziorvosi rendelõ) dr. Bélay Ferenc fõorvos a
haspuffadásról beszél, Kristóf Kornélia dietetikus
pedig vércukorszûréssel egybekötött elõadást tart a
cukorbetegek diétájáról április 18-án 17 órai kezdet-
tel. (Cím: Vasút sor 1.)

Egészségnap a Mókus utcában
Az MSZP III. kerületi Szervezete április 26-án 10-tõl
14 óráig ingyenes egészségnapot szervez a Mókus
utca 1-3. szám alatti pártirodában. Vizsgálati pane-
lek: vérnyomás-, vércukorszint-mérés, BMI-mérés,
érvizsgálat, hallásvizsgálat, látásvizsgálat.

Természetgyógyász fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó keddjén, 18 órától természet-
gyógyászok tartanak fórumot a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (BKH). „Lelki kezelési eljárások,
módszerek” címmel hallhatnak elõadást április 29-
én. (A belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.) 

ÉLETMÓDNAP SOK SPORTTAL. Egészségügyi szûrésekkel, sportbemutatókkal és -
versenyekkel, lovaglási lehetõséggel várták az érdeklõdõket a március 29-ei II. Életmód-
és Sportnapon, melyet az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. rendezett a Barátság
Park Szabadidõ Centrumban. A hagyományteremtés szándékával indított esemény nagy
népszerûségnek örvend, igen sokan vettek részt az egésznapos programon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Bécsi út külsõ sza-
kaszán, nem mesz-

sze az Óbudai Temetõtõl
tavaly kezdtek építeni
egy OBI-áruházat, a
munkálatok viszont nem
sokkal késõbb leálltak.
A tavalyi budapesti útre-
konstrukciós program
során az építkezés miatt
a Bécsi út külsõ szaka-
szának mintegy 200 mé-
teres részét nem is asz-
faltozták újra, mondván,
majd az áruházhoz ve-
zetõ csatlakozó útháló-
zattal együtt felújítják.
A beruházó Raiffeissen
Zrt. mégsem OBI-t, ha-
nem Tesco-áruházat épít
az ingatlanon, a munká-
latok nagy része pedig
várhatóan még idén be-
fejezõdik. 

Az új hipermarket be-
épített területe 12.600
négyzetméter lesz, a be-
épített szintterülete pe-

dig bruttó 24.500 négy-
zetméter. Az építési en-
gedélyt egy hónappal
ezelõtt adták ki, a mun-
kálatok befejezésére a
beruházónak öt éve van
a kivitelezési munkák

megkezdésének bejelen-
tésétõl számítva, de az
építkezés vélhetõen nem
tart ilyen sokáig. Az áru-
ház ugyanis - figyelem-
bevéve az építkezés in-
tenzitását - nagy való-
színûséggel akár már az
idén vagy legkésõbb jö-
võre elkészülhet. Egy
része már szerkezetkész,
megvannak részben már
a homlokzati falak, de
elõl a parkolóházi rész-
nek is áll a pillérváza.

OBI helyett Tesco épül a külsõ Bécsi úton

Irodaház épül a Szentendrei út-Czetz János köz sarkán

Észak-Buda egyik legkor-
szerûbb irodaépület-kom-
plexumát adják át hama-
rosan a Flórián tér közelé-
ben, az egykori dohány-
gyár területén. A csaknem
10 ezer négyzetméteres,
öt egymáshoz kapcsolódó
épületbõl álló Flórián Ud-
var a tervek szerint július-
ra készül el. 

B udapest egyik leg-
nagyobb irodafej-

lesztési projektjében, az
ipari mûemlékként szá-
montartott, volt dohány-
gyár területén található
irodaépületek részleges
bontását és felújítását
követõen hozzák létre
Észak-Buda egyik leg-
korszerûbb, „A” kategó-
riás irodaépületét a Pol-

gár utca 8-10. szám
alatt. Idén júniusig, a
mintegy 10 ezer négy-
zetméternyi épület-
együttesben 240 parko-
lóhelyet alakítanak ki. A
Flórián Udvar öt egy-
máshoz kapcsolódó, öt-
emeletes épületbõl áll
majd, melyek egy négy-
szög alakú, parkosított
udvart vesznek körbe. 

Az épületben a XIX.
század építészeti stílus-
jegyeit ötvözik a legmo-
dernebb mûszaki megol-
dásokkal. A kivitelezõk
szerint ez már önmagá-
ban különleges hangula-
tot kölcsönöz az irodák-
nak. A beruházást a Bu-
dapesti Ingatlan Hasz-
nosítási és Fejlesztési
Nyrt. valósítja meg. 

Átadás júliusban

Flórián Udvar a dohánygyár helyén

A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vezetõ-
sége azokat az egykori „kispajtásokat” keresi, akik
az úttörõvasút 1948. július 31-ei indulásakor tényle-
ges szolgálatban voltak. Az üzemvezetõség idén jú-
lius 31-én, ugyanabban az órában és percben em-
lékvonat indítását tervezi a Széchenyi-hegyrõl. Sze-
retnék, ha közülük minél többen megjelennének,
esetleg - hatvan év múltán - rövid idõre ismét szol-
gálatba állnának egykori helyükön. K. I.

Az elsõ úttörõvasutasokat keresik

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is érte-

síti a lakosságot, hogy április 23-a és május 23-a

között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati iro-

dáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben

a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3.

II. em. 38/A.)

a Bp., III.kerület Vihar utca- Vihar köz (18529/19

hrsz-ú ingatlan)  által határolt terület övezetmó-

dosítása 

megtekinthetõ és véleményezhetõ.

A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre

ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatár-

saitól kérhetõ tájékoztatás.

Bús Balázs

polgármester

A BKV Zrt. új menetrendi
füzetet jelentetett meg az
összes HÉV-vonalról, köz-
tük a szentendreirõl is. 

A 36 oldalas füzet
három, egymástól

eltérõ színvilágban tag-
lalja a menetrendeket. A

zöldes árnyalatú a mun-
kanapok, a sárgás a hét-
végéket, míg a kékes a
tanítási szünetre esõ
munkanapok közlekedé-
si rendjét mutatja. Az
idõszakos járatok szür-
kés színben vannak fel-
tüntetve. 

A füzet díjmentesen
beszerezhetõ a nagyobb
állomások pénztáraiban
és az Akácfa utcai köz-
ponti ügyfélszolgálaton.
A füzet kiadásával az
eddigi menetrend nem
változott.

Kertész István

Véleményezhetõ övezetmódosítás

Szentendrei HÉV: új menetrendfüzet 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Akár még az idén elkészülhet a Bécsi út külsõ részén,
egy sarokkal az Óbudai Temetõ elõtt egy majdnem 13
ezer négyzetméteres hipermarket. Az eredeti tervek sze-
rint a telken OBI-áruház épült volna, a beruházó azonban
megváltoztatta elképzeléseit, és inkább Tesco-t nyit. Az
építési engedélyt egy hónapja adták ki, az épület szer-
kezeti elemei gõzerõvel épülnek.
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Kultúra

Elárult forradalom
Az „Irodalmi estek a
Duna-parton” címû,
népszerû sorozatban
április 17-én 18 órától
Jelenczki István film-
rendezõ „Népek Krisz-
tusa, Magyarország
1956” dokumentumfilm-
jének „Elárult forrada-
lom” címû befejezõ ré-
szét vetítik. Az alkotóval
Szalay Károly író, iroda-
lomtörténész beszél-
get. Az est háziasszo-
nya: Csikósné Mányi
Júlia önkormányzati
képviselõ. (Helyszín: a
Rozmaring vendéglõ
különterme, a Tímár ut-
cai HÉV-megállónál,
közvetlenül a Duna-par-
ton. A belépés ingye-
nes.)

Alapoktól 
az internetig
Idõseknek indul a fenti
címmel számítógépes
tanfolyam április 21-tõl
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. Kezdõk
jelentkezését is várják a
243-2432-es telefon-
számon. (Cím: Csobán-
ka tér 5.)

Monovíziós játék
a Térszínházban
Az Ujlaky Károly írásá-
ból készült, „Ködbõl
fénybe” címû monovízi-
ós játékot Károly Éva
festõmûvész alkotásai
kíséretében mutatják
be a Térszínházban áp-
rilis 26-án 19 órai kez-
dettel. A festõmûvész
az elõadás végén, a
meghívón lévõ sor-
számok kihúzása után
rajzaiból és akvarell-
festményeibõl 5-5 dara-
bot ajándékoz a nyerte-
seknek. (Belépõdíj: 1800
forint. Cím: Fõ tér 1.) 

Táncosok 
ünnepi mûsora
A Tánc világnapja alkal-
mából az Óbudai Mûve-
lõdési Központ mûvészi
tánccsoportjai adnak
ünnepi mûsort április
29-én 17 órától. Meghí-
vott vendég: Írish Feet, Ír
Sztepp Tánccsoport. (A
belépés díjtalan. Cím:
San Marco utca 81.)

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata által útjára
indított „Felfedezõ utak”
2008. évi elsõ programja a
kerület legfontosabb régé-
szeti helyszínének bemuta-
tásával folytatódik. Kelle-
mes sétát teszünk április
19-én az Aquincumi Múze-
um romkertjében, az intéz-
mény munkatársai segítsé-
gével kerületünk épített és
kulturális örökségének
megismertetését is célul
tûzzük ki. 

B udapest, Rómától
északra az egyetlen

olyan európai fõváros,
mely római örökségét
nagyobb összefüggõ te-
rületen tudja látogatói elé
tárni. Ennek az örökség-
nek a gondozója az
Aquincumi Múzeum,
mely 1894-ben nyitotta
meg kapuit.  Az aquincu-
mi romterület a polgárvá-
ros fórumát és az azt kö-
rülvevõ városrész közel
egyharmadát mutatja be.
A városrész két fõutcájá-
nak találkozásánál épül-
tek a város legfõbb köz-
épületei: a törvényház
(basilica), a nagyszen-
tély, a közfürdõ, a vásár-
csarnok. Még romjaiban
is jól kirajzolódik a ma-
gas szintû városi kultúra
nyoma: vízvezeték, csa-
tornahálózat, vízöblítéses

illemhelyek, folyóvízzel
ellátott magánházak,
üvegezett ablakok, kõ-
lapokkal burkolt utcák,
mozaikkal és falfestmé-
nyekkel díszített épüle-
tek. A romterületen elhe-
lyezkedõ kõtár több mint
ezer darabos leletanyagá-
val Magyarország egyik
leggazdagabb gyûjtemé-
nye. Az elhunytak tiszte-
letére állított sírkövek és
szarkofágok mellett az
isteneknek szentelt oltár-
kövek, fogadalmi táblák,
épületdíszítõ faragvá-
nyok némelyikén még
fellelhetõk a festékma-
radványok is.

Az aquincumi romte-
rületen kívül az elmúlt
év ásatási eredményei-
vel is megismerkedhet-
nek az érdeklõdõk a
„Van új a föld alatt - Vá-
logatás a 2007. év leg-
szebb ásatási leleteibõl”
címû kiállításon, a mú-
zeum régi kiállítási épü-
letében.

Az intézmény régé-
szei 2007-ben közel 70
ásatást végeztek Budán,
a Római-parttól egészen
Lágymányosig. Az elõ-
került 200 ezer leletbõl
készülõ válogatás fel-
öleli az õskor, a római
foglalás idõszakának és
a népvándorláskor ösz-
szesen több mint tízezer

évét. A tárlat idén az
emberábrázolásokat he-
lyezi középpontjába, így
többek között látható
lesz õskori idol, arcábrá-
zolás kerámián és római
kori arcosedények. A ki-
állítás kiemelkedõ és rit-
ka lelete egy életnagysá-
gú, díszpáncélos római

katonát ábrázoló szobor,
amely az aquincumi ka-
tonaváros nyugati teme-
tõjébõl került elõ.

Az aquincumi séta ta-
lálkozója: április 19-én
(szombaton), 10 óra-

kor az Aquincumi Mú-
zeum északi (Keled ut-
cai) bejáratánál, a vas-
úti töltésnél.

A „Felfedezõ út” min-
den érdeklõdõ számára
nyitott és ingyenes.

(A programmal kap-
csolatos további kérdé-
seket telefonon a 437-

8583-as számon, vagy a
somloi.viktoria@obuda.
hu e-mail címen lehet
feltenni.)

L. Kurucz Katalin,
az Aquincumi Múzeum 

kulturális menedzsere

Séta az Aquincumi Múzeum romkertjében

Felfedezõ utak a III. kerületben 
- avagy ismerjük meg értékeinket -

Jupiter Teutanus szobra az Aquincumi Múzeum épülete elõtt

A z Óbudai Társaskör
sorozatának idei utol-

só estjén, április 25-én 19
órakor ugyan valóban egy
fiatal muzsikus ül ki a pódi-
umra, de a Lõwenberg Dá-
niel által összeállított kon-
certmûsor már egy érett
mûvész igényességét di-
cséri. A salzburgi Mozarte-
umban Rohmann Imrénél
végzett ifjú zongorista há-
rom korszak három emb-
lematikus szerzõjét helyez-

te egymás mellé. A koncert
elsõ részében Bach és Bee-
thoven egy-egy alkotása,
az „Olasz koncert” és az
„Apassionata” szólal meg.
Ahangverseny második ré-
sze Chopin életmûvének
keresztmetszetét nyújtja,
felvonultatva szinte vala-
mennyi, a szerzõ által kulti-
vált mûfajt a noktürntõl a
mazurkán át a scherzóig.
(Belépõjegy: 1200 forint.
Cím: Kiskorona utca 7.)

A PISZT (Pécsi Ifjúsági Színjátszó Társaság) és az
Apolló Kör színjátszói, az Eck Imre Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola és a Kolinda Alapfokú Mûvészeti Iskola
diákjai, valamint a B-es Csoport tagjai vendégsze-
repelnek a Térszínházban április 23-án.
Kosztolányi Dezsõ: Alakok címû mûvének részlete-
ibõl készült darabot 15 órától; Háy János: A
bogyósgyümölcskertész fia címû mûvet 16 órától;
Dürrenmatt: Pillanatkép egy bolygóról címû írásá-
ból összeállított elõadást pedig 18 órától láthatják a
nézõk. (A belépés az összes programra ingyenes.
Cím: Fõ tér 1., Zichy-kastély.) 

Fiatal muzsikusok pódiuma Pécsi diákszínjátszók a Térszínházban
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Jótékonysági koncert
a bölcsõdékért
Az Óbudai Bölcsisekért
Alapítvány létrehozása al-
kalmából jótékonysági
koncertet tartottak április
6-án az Óbudai Társas-
körben. A hangverseny
bevételét az alapítvány in-
dulására, illetve Óbuda-
Békásmegyer 12 bölcsõ-
déjének fejlesztésére for-
dítják. A jó hangulatú va-
sárnap délutáni koncerten
ismert operaáriákat, a
zongorairodalom klasszi-
kusait és erdélyi tárogató-
muzsikát is hallhattak a
hagyományteremtõ kon-
cert vendégei.

Díjmentes képzések
Ingyenes képzés állami
támogatással a közigaz-
gatásból elbocsátott köz-
tisztviselõk és közalkalma-
zottaknak: angol nyelv-
vizsga-elõkészítõ; szoft-
verüzemeltetõ; ingatlan-
közvetítõ és társasházke-
zelõ egyben. (Jelentke-
zés: Danuvia Stúdió Bt.,
1032 Budapest, Kiscelli
utca 80.Tel/fax: 250-4813,
e-mail: ds@danuviastu-
dio.t-online.hu)

Lakásügyek
Ingyenes jogi tanácsadás
a Menhely Alapítványnál
lakással, lakhatással kap-
csolatos ügyekben, a la-
kásvesztés megelõzésé-
ért. Lakáscsere és -
adásvétel feltételei, ügy-
menete; lakhatást érintõ
kérdések (adó, illeték, ha-
szonélvezet, öröklés); la-
káseladás, -vétel, -csere
buktatóinak kikerülése;
adásvételi, csere, ajándé-
kozási, bérleti szerzõdé-
sek véleményezése. (Te-
lefonos tanácsadás, idõ-
pont-egyeztetés hétköz-
nap 12-tõl 14 óráig. Tel.:
06-20-269-9838-as tele-
fonszámon.)

1 % 1 % 1 %
A Rászorultak Megse-
gítése Alapítvány
(RÁSE) Kiemelkedõen
Közhasznú Szervezet
kéri, hogy személyi jöve-
delemadója 1 százaléká-
val segítse az óbudai
idõskorú szociálisan rá-
szorultakat és a gyer-
mekkorú nehéz helyzetû
családban élõket. (Adó-
szám: 19652533-1-41.)

Az Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány
- önkéntesekkel, ingyenesen mûködõ segítõ szolgálat,
- derût, tapasztalatot,gyakorlati segítséget, megoldási
lehetõséget visz a kisgyermekes családoknak.

SEGÍTSEN ÖN IS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJÁNAK
1 %-val 

A KISGYERMEKES CSALÁDOKON !

Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány
18120495-1-41 

számlaszám: 10401110-49565350-49501006, 
honlap: www.otthonsegitunk.hu

ADOMÁNYOK A JÖVÕBARÁT ALAPÍTVÁNYNAK. Verseny pingpongasztalt, pingponglab-
dákat, varrógépet, konyhai felszereléseket és bojlert adományozott a Zonta Klub Bu-
dapest a Jövõbarát Alapítványnak. Az átadó ünnepséget a közelmúltban tartották a
Pethe Ferenc tér 1-3. szám alatt, ahol a civil szervezet a népszerû éjféli sportbajnok-
ságot rendezi fiataloknak

B izonyára ez moti-
válta az Óbuda-Bé-

kásmegyer Egészség-

ügyi Szolgáltató Kht.
munkatársait is, amikor
az Aelia Sabina Zene-,

Képzõ- és Táncmûvé-
szeti Iskolával közösen
elhatározták: áprilistól
havonta egy kiállítást
szerveznek gyermekek
rajzaiból és kézmûves
tárgyakból, melyek III.
kerületi iskolákba járó
diákok mûvei. 

Elsõ alkalommal az
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola tanulói-
nak munkáiból összeál-
lított tárlatot láthatják az
érdeklõdõk. A megnyitót
az Egészségügy világ-
napján, április 7-én tar-
tották a Vörösvári úti já-
róbeteg-szakrendelõben.

Gyermekrajzok a Vörösvári úti rendelõben

Megkönnyítheti a várakozás perceit, és talán a gyerekek
is szívesebben mennek orvoshoz amikor szükséges, ha
színes, vidám rajzok, alkotások díszítik a rendelõ váró-
helyiségeit. 

A z óbudai székhelyû
Budapesti Mûszaki

Fõiskola (BMF) már ko-
rábban csatlakozott a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat (MMSZ) „Ap-
rókból épül” elnevezésû
jótékonysági akciójá-
hoz. Az összegyûjtött
adományokat a közös
magyarországi „persely-
be” helyezték.

A gyûjtés a fõiskola
részérõl a WestEnd
City Center központi
terében zárult. A mint-
egy 13 millió forintnyi
adományhoz hozzájá-
rult a BMF is. A több
tíz kilónyi adományt a
fõiskola Hallgatói Ön-
kormányzatának képvi-
selõje öntötte bele a 60
négyzetméteres, Ma-
gyarországot formázó
„perselybe”.

„Aprókból épül”

A Magyarországi Refor-
mátus Egyház Szeretet-
szolgálati Irodájának fenn-
tartásában mûködõ Bar-
nabás-Református Támo-
gató Szolgálat 2007. júni-
us 30-án kezdte meg mû-
ködését, hogy segítséget
nyújtson azoknak az em-
bereknek, akik valamilyen
testi, érzékszervi vagy ér-
telmi fogyatékossággal él-
nek. A szolgáltatás igény-
bevételére az a fogyaté-
kos személy jogosult, aki
fogyatékossági támoga-
tásban, vakok személyi já-
radékában, vagy maga-
sabb összegû családi pót-
lékban részesül.
(Érdeklõdni, Benedáné
Magyar Csilla szolgálatve-
zetõnél lehet a következõ
telefonszámokon: 06-30-
496-4173, 460-0747/26-
os mellék).

Református Támogató
Szolgálat Óbudán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

M int oly sok he-
lyen, a városrész-

ben is igen nagy gondot
okoz a közterületek
rendbetétele, tisztántar-
tása. Talán még mindig
kevesen tudják, hogy a
kerület jó néhány közte-
rülete fõvárosi kezelés-
ben van, melyeket a Fõ-
városi Közterület-fenn-
tartó Zrt. takarít. Az
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata tulaj-
donában lévõ utakat, ut-
cákat, parkokat szerzõ-
déssel megbízott cégek
tartják rendben. A mun-
káknál emellett gyakran
alkalmaznak közhasznú
munkásokat is. Rendkí-
vül nehéz azonban ren-
det teremteni addig,
míg jó irányba nem vál-
tozik a közszemlélet. A
kerület lakosainak több-
sége szabálykövetõ,
ezért zavarja õket azok-
nak az embereknek a
magatartása, akik fel-
rúgnak minden normát,
nem óvják környezetü-
ket, úton-útfélen szeme-
telnek, illegálisan sza-

badulnak meg hulladé-
kuktól. 

Az önkormányzat tisz-
tasági kampányt hirdet
abban bízva, hogy hatá-
sára mind többen érzik
majd sajátjuknak a város-
részt, éreznek felelõssé-
get tisztaságáért, rende-
zettségéért, hiszen mind-
ez életminõségi és egyút-
tal esztétikai kérdés is. 

- Az, aki bármilyen
módon szennyezi kör-
nyezetét, másokra hárít-
ja a rendteremtést, me-
lyet csak közpénzbõl le-
het finanszírozni. A fö-
löslegesen „kidobott”
forrást az oktatás, az
egészségügy vagy más
területek finanszírozásá-
ra, fejlesztésére lehetne
fordítani. Jelentõs mo-
mentum, hogy meg-
kezdte munkáját az
önálló óbudai közterü-
let-felügyelet, melynek
munkatársai bírsággal
sújthatják a szabálysze-
gõket - hangsúlyozta
Szabó Magdolna. 

A kerületben évrõl év-
re számos civil szerve-

zet szervez tavaszi
nagytakarítást, eltérõ
idõpontban. Idén elõre-
lépést jelent,
hogy az önkor-
mányzat koor-
d i n á l á s á v a l
ugyanazon a
napon, április
19-én tartják
akciójukat. Az
események si-
kerességéhez
konténereket, zöldhulla-
dék-gyûjtõ zsákokat
kapnak támogatásul, a
helyi költségvetésbõl.
Az alpolgármester mél-

tatta a helyi kezdemé-
nyezéseket, úgyis mint a
Csillaghegyi Polgári

Kör, az Óbuda
Hegyvidékiek
Egyesülete, az
A q u i n c u m -
M o c s á r o s
Egyesület áldá-
sos tevékenysé-
gét, illetve el-
mondta, a mun-
kába bekapcso-

lódik az Óbor-kör is,
Békásmegyer ófalui ré-
szén. A Békásmegyeri
Közösségi Házban az
adott héten rendezik

a már hagyományos
ÖKO-7-et is, mely szin-
tén a környezetvédelem-
re hívja fel a figyelmet.  

- Terveink között sze-
repel, hogy a lakótele-
peken élõket is egyre in-
kább bevonjuk a közös
cél elérése érdekében,
hiszen érezhetõ az
igény, sokan szépítgetik
a panelházak elõtti ki-
sebb kerteket. Egy kis
segítséggel remélhetõ-
leg még többen követik
a jó példát - tette hozzá
Szabó Magdolna.

Sz. Cs.

Kampánnyal a tisztaságért * Április 19-én takarítanak

Óbuda Napját tiszta kerület köszöntse!

Az akcióban részt vesz az Óhegy Egyesület (hegyvidéki utcák), a Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület (Csillaghegy területe), az Óbor-kör Kulturális és Környe-
zetvédõ Egyesület (Békásmegyer Ófalu), az Aquincum-Mocsáros Egyesület
(Szentendrei út - vasúti töltés - Határ út közé esõ terület), Óbudai Sportegyesü-
let (Római-part).
Fontos információ
Ha csatlakozni szeretnének a takarítási akcióhoz, akkor az alábbi helyszíneken
tehetik meg:
Óhegy Egyesület - találkozás április 19-én 10 órakor az Erdõalja úti iskolánál.
(Információ: 06-70-943-7215.)
Csillaghegyi Polgári Kör - találkozás április 19-én 10 órakor a Csillaghegyi
Közösségi Háznál (Mátyás király út 13-15.). (Információ: 06-70-9671-493.)
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület - találkozás április 19-én 9
órakor a 143-as busz Pince közi végállomásánál. (Információ: 06-20-991-4214.)
Aquincum-Mocsáros Egyesület - találkozás 19-én 9 órakor, Kis amfiteátrum
Zsófia utcai bejárata. (Információ: 242-6271.)
Óbudai Sportegyesület - találkozás április 19-én 10 órakor, Óbudai Sport-
egyesület vízitelepe, Rozgonyi Piroska utca 28. (Információ: 06-20-968-3685.)
Várjuk további lakóközösségek, civil szervezetek bekapcsolódását a késõbbi
takarítási akciókba!
(Jelentkezni lehet Szabó Magdolna alpolgármester titkárságán, a 437-8583-as
telefonszámon vagy a szabom@obuda.hu e-mail címen.)

Hol csatlakozhatnak a takarítási akcióhoz?

Felmérette a Vihar utcai park faállomá-
nyának állapotát a polgármesteri hivatal
mûszaki osztálya. A fák roncsolás-men-
tes vizsgálata az egyik legkorszerûbb,
ma ismert számítógépes vizsgálati mód-
szer a következõ eredményt hozta: a
mért 24 egyed egészségi állapota 6
egyed kivételével igen gyenge. 

Az eredmény nem meglepõ, hi-
szen a fajra jellemzõ, hogy bi-

zonyos életkort követõen állapotuk
hirtelen romlik, melyet folyamatos,
gondos kezeléssel sem lehet megál-
lítani. Jelen esetben is egy kiörege-
dett, „leváltásra” váró faállományról
van szó. A zöldjuharok amúgy is ál-
talában rövid élettartamú, alacsony

esztétikai értékû növények, így a vá-
rosi zöldfelület-fenntartás igyekszik
ezeket más fajtákra cserélni.

Tekintettel az utóbbi idõszak szél-
sõséges idõjárási viszonyaira, feltét-
lenül indokolt a Vihar utcai park fái-
nak „leváltása”, különösen azért,
mivel játszótéren, parkban, valamint
parkoló mellett találhatóak. A bal-
esetveszély elhárítása érdekében
ezeket a munkálatokat a Garden
Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató
Kft. egy hónapon belül elvégzi.

Kérjük a Vihar utcában és környé-
kén élõ lakosság türelmét, megértését
az esetleges kényelmetlenségek miatt. 

Klug Lajos,
a mûszaki osztály vezetõje

A közterületek tisztántartása és a hulladékgazdálkodás
kérdése kiemelt helyen szerepel a képviselõ-testület ál-
tal elfogadott környezetvédelmi cselekvési programban.
A parkok, utak folyamatos tisztítása mellett a civil szer-
vezetek akcióit is jelentõs mértékben támogatja a vá-
rosrész vezetése. A tavaszi nagytakarítás körülményei-
rõl, helyszíneirõl Szabó Magdolna (MSZDP) környezetvé-
delemért felelõs alpolgármester tájékoztatta lapunkat.

Életveszélyes zöldjuharok a Vihar utcai parkban

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

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

A fórum elsõ felé-
ben Traub Ferenc

ismertette a rendõrség,

illetve közvetlenül a
III. kerületi kapitány-
ság munkatársainak le-
hetõségeit a feladatok-
hoz mérten. Mint sok
helyütt, a városrészben
is létszámhiánnyal küz-
denek. Újabb elvonó
tényezõt jelent, amikor
egy-egy tüntetés bizto-
sítására, vagy elfogott
személy szállítására
hívják az állomány tag-
jait. (A közbiztonság
III. kerületi helyzetérõl
dr. Markó Attila ezre-
des tájékoztatóját már-
cius 3-ai számunk 11.
oldalán közöltük - a
szerk.) 

A városrészben 640
utcában történhet po-
tenciálisan szabálysér-

tés, bûncselekmény. A
statisztikai adatok sze-
rint a Tündérliget utca a

97. a „rangsorban” az
elmúlt hónapokban tör-
tént gyakori betörések,
autólopások miatt. Ma-
gától értetõdõ, hogy a
rendõrök az értesítést
követõen azonnal a
helyszínre igyekeznek
és az utolsó nyomig
nyomoznak. Járõrözni
elsõsorban arrafelé in-
dulnak, amelyik utcát a
kapitányság számítógé-
pe egyfajta valószínû-
ség-számítás szerint
„megad”, melybe az
említett környék is be-
letartozik. 

Jelentõsen javulhat a
közbiztonság a térfigye-
lõ-kamerák április köze-
pi mûködésétõl kezdve,
melyet elõször Békás-

megyeren, majd a kö-
vetkezõ években továb-
bi helyszíneken, így
Belsõ-Óbudán is tovább
telepít az önkormányzat.
Ez megkönnyíti a rend-
õrök munkáját, így job-
ban koncentrálhatnak a
többi, kamerával egy-
elõre nem pásztázott te-
rületekre, így Csillag-
hegyre is. 

A rendõrség munkatár-
sai a biztonsági felszere-
lések fontosságára, a táv-
felügyelet kiépítésére
hívták fel a figyelmet,
mint az önvédelem és a
megelõzés leghatásosabb
eszközeire. Elmondták:
minél több, bonyolultabb
mûködési elvû rendszert
építenek akár az autóba,
akár a lakásokba, aránya-
iban annyival csökkent-
hetik annak lehetõségét,
hogy a bûnelkövetõk si-
kerrel járjanak. 

Sz. Cs.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Kórház utcai piac igen
népszerû az óbudaiak
körében. A vásárhely a
hivatalos bédekkerek-
ben is feltûnik, különle-
gességét elsõsorban az
õstermelõk, a kiváló há-
zi tejtermékek, a fûszer-
növények adják. A piac
környéke azonban már
kevésbé örvend megbe-
csülésnek: a szûk utcák
által határolt létesít-
ménynél mindennapos a
szabálytalan parkolás, a
„vészvillogós” árurako-
dás, esetenként az enge-
dély nélküli árusítás, il-
letve a hajléktalanok je-
lenléte. A korábban sza-
badtéri árusítóhelyet az
1980-as években alakí-
tották át zárttá, csarnok-
szerû szerkezetet emel-
ve fölé. A problémát az
jelenti, hogy körülötte
nincs parkolási lehetõ-
ség, amit sem a piac épí-

tésekor, sem felújítása-
kor nem biztosítottak az
árusoknak és a vásárlók-
nak. 

Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyeleté-
nek járõrei rendszeresen
tartanak ellenõrzéseket
a környéken. Igyekez-
nek távol tartani a haj-
léktalanokat és jelezni a
takarítás szükségessé-
gét. A legnagyobb gon-
dot számukra jelenleg
az jelenti, hogy öszsze-
sen négy munkatárssal
dolgoznak. Terveik sze-
rint hamarosan 8-10, év
végére pedig 22-re nö-
velik a létszámot, így
nagyobb hatékonyság-
gal és rajtaütésszerûen
ellenõrizhetnek. Ezen
felül tervbe vették mun-
kaidejük átalakítását is,
ugyanis a késõ délutáni
és esti órákban még
nincs lehetõségük a
kontrollra. 

Romló közbiztonság egy csillaghegyi lakóparkban

A lakók önvédelemre rendezkednek be
Az elmúlt egy évben jelentõsen emelkedett az autó-
lopások és lakásbetörések száma a csillaghegyi
Tündérliget utca környéki lakóparkban. Az itt élõk
panaszaikkal a III. Kerületi Rendõrkapitánysághoz
fordultak. A parancsnokság két vezetõ beosztású
munkatársa, Traub Ferenc rendõr alezredes, a köz-
rendvédelmi osztály és Horváth Péter rendõr alezre-
des, a körzeti megbízotti alosztály vezetõje az ápri-
lis 4-én tartott fórumon tájékoztatta az érintetteket
arról, mit tudnak tenni védelmükben, hogyan lehet
megelõzni a szóban forgó eseményeket.

Rajtaütésszerû ellenõrzések 
várhatók a Kórház utcai piacnál

A Jablonka úton, egy kétszintes családi ház tetõgerincén akadt fenn egy siklóernyõs
március 30-án délután. A különös baleset után a tûzoltók alpintechnikával szedték le
a férfit az épületrõl. A sportoló zúzódásos sérüléseit a helyszínen ellátták.

Siklóernyõs akadt fenn a házon
Horváth Péter és Traub Ferenc a fórumon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ó budán, ahol a demokraták hajdanában olyan
nagy felfordulásokat, változásokat, nép-

mozgalmakat rendeztek, hogy egy-egy követvá-
lasztás után alig lehetett ráismerni az alvatag vá-
roskára: mondom, Óbudán Flórián a patrónus,
akinek májusi nevenapját búcsúmulatsággal szo-
kás megünnepelni. A régebbi pesti borivók, akik
még rendesen megtartják vala a borivással járó
ceremóniákat: voltaképpen Flórián napjától kez-
dõdõleg látogatják az óbudai kiskocsmákat, ahon-
nan a téli utazás zordonsága miatt kimaradtak.
Flórián napjától fogva megint lehet akár tenyérbe
hajtott fejjel (a szerelmi bánkódás miatt), akár
megeresztett mellénnyel (a kedveskedõ emésztés
miatt) helyet foglalni azokban a kis kocsmaker-
tekben, amelyekben bõvelkednek az óbudai ut-
cák. Tavalyi borivók vizsgálhatják a torony tövé-
ben egymás arculatán, hogy mennyi réz telepedett
arra az idevalósi meszes boroktól. A kocsmakert-
be akasztják a madárkalitkát és a vendég megfi-
gyelheti, mennyi tudományt, elõrehala-
dást tett tavaly óta a mátyásmadár. A pes-
ti kirándulók itt örömmel üdvözölgetik
egymást, nem úgy, mint például külföld-
ön szokásuk a magyaroknak egymásnak
hátat fordítani. Amint a kalendáriomban
felnevet Flórián, a fekete kéményseprûk
védõszentje, a fehér gesztenye-gyertyács-
kák idején: attól az idõponttól fogva
megint tudják a pestiek, hova kell men-
niök felejtkezni. Csak Bauer bácsival, az
egykori demokrata fõkortessel nem lehet
a kocsmákban mostanában találkozni:
nincs követválasztás Óbudán.

Még ma sem értem, pedig még a te-
metõn túl is ösmerõs vagyok az

óbudai tájakon, de megfordultam a piac-
téren levõ tánciskolában is: hogyan gyúr-
ták meg a demokraták annakidején az
óbudai svábokat. Jámbor emberek ezek,
akik leginkább a városkában lakó temér-
dek bábaasszonnyal törõdnek a gyerme-
keik születése miatt, vagy pedig a temeté-
sek pompájával, éppen a saját temetésük

miatt. Igaz, hogy úgy a kisgyermek világrajövete-
lekor, valamint az öregek föld alá dugdosásakor
az aktus után meglátogatni szokás a kocsmaháza-
kat, az ember szereti nagy események idején a tár-
saságot, mert van témája a beszélgetéshez. Azon-
kívül a kocsmárosokat sem lehet arra szorítani,
hogy pusztán nyáron, a pesti kirándulások idején
éljenek. Az óbudaiak azért bortermelõ emberek,
hogy tudják: melyik kocsmában mérnek olcsó,
valódi bort, amelyet ezen a tájon itt-ott még lábbal
szokás taposni, addig tartogatni otthon, amíg
megfelelõ vevõ érkezik rá, aztán ellenõriztetni,
hogy a kocsmárosvevõ nem szégyenítette-e meg a
bort... Igen, itt a Flórián tér környékén alig hallot-
tam hevesebb politizálást, még akkor sem, amikor
a közeli Pesten a zsidókat verték, a politikáról tán
szó lehetett a társaskörben, amelyekben ugyan-
csak bõvelkedik Óbuda, de kocsmai összeszólal-
kozás nemigen fordul elõ világnézetek miatt. A
Duna partnak hátat fordító zsinagóga, valamint az

ikertornyaival Dunára nézegetõ katolikus temp-
lom vallási alázattal nézegetnek egymásra. - A
kettõstorony alatt esküvõk drágalátos alkalmával
olyan parádékat szokás csapni, hogy azt évekre ne
feledhessék el - mint például akkor is, amikor
csak az árva szobalányunk esküvõjénél vállaltam
a násznagyság ünnepélyes, kitüntetõ és sikeres
tisztségét, beszéltek is róla azokban a reménytele-
nül hegynek kapaszkodó, valamint a szakajtó alá
rejtett utcácskákban, ahol mindig olyan andalogva
pereg a varrógép, mintha mindig menyasszonyru-
hát varrna (pedig bizonyosan varr egyebeket is). -
A zsinagóga környékén sáros, ghettó-korabeli ut-
cák, ahol gyermekek rendszerint nyavalyás macs-
kát vonszolnak zsinegen, hogy a Dunába fullasz-
szák, a düledezõ fakerítésekre mindenféle mulat-
ságos dolgok voltak krétával felírva, amely szava-
kat Freud professzor szerint a szexuális kor elején
írogatnak a kerítésekre a fiatalok, de például azo-
kat az épületes feliratokat, amelyek az eszlári pör

idején itt is divatban voltak, mint egész
Magyarországon (például: „üsd a zsi-
dót!”), nem láttam a part felé lomposan,
toprongyosan ereszkedõ sikátorokban. 

F lórián napjára megérkezett az
aranypehely lágysággal hulldogá-

ló májusi esõ Óbudára, a hegyek, a
présházak, a még jelzõ nélküli szõlõk a
hegyek oldalán esõfátyolba burkolóz-
tak, a kettõs toronyban bizonyos ünne-
pi kedvvel gyújtott rá a harangozásra
az óbudai harangozó, még ereszt a pin-
ce tavalyiból, sõt tavalyelõttibõl is.
Ideát Pesten május van, májusi lóver-
seny van, amelyen hajdanában (a
jóvilágban) a betegeskedõ úriemberek-
nek is illet megjelengetni. De én még-
is inkább Óbudára megyek, hogy a
májusi esõ jószagán át itt-ott megérez-
zek valamit a régi pesti életünkbõl. 

Pesti-Budai séták (1926)
(Részlet Fráter Zoltán: Ódonságok

városában; Krúdy Gyula írásai Óbu-
dáról címû kötetébõl.)

Az óbudai Flórián

Századfordulós fesztivál
Koncertek és elõadások folyama-
tosan, két színpadon:
10:15 Fõ tér. Az Óbudai Danubia
Zenekar megnyitója, majorette fel-
vonulás.
10:30 Fõ tér. Bús Balázs polgár-
mester köszöntõje. Az Óbuda
Díszpolgára és az Óbuda Kultúrá-
jáért Díj ünnepélyes átadása.
11:00 Fõ tér. Századfordulós kép-
mutogatók a Térszínháztól.
12:00 Fõ tér. Cigányzene a szá-
zadelõn.
12:45 Fõ tér. Óriásbábok a Bab
Társulattól.
13:30 Szentlélek tér. Kincsõ
Néptáncegyüttes.
14:00 Fõ tér. Fuszulyka népi me-
sék - A király kenyere.
14:45 Szentlélek tér. Századfordu-

lós táncbemutató I. - Forgatag
tánccsoport.
15:00 Fõ tér. Századfordulós ko-
média - Szeredás együttes.
15:45 Szentlélek tér. Századfordu-
lós táncbemutató II. - Forgatag
tánccsoport.
16:00 Fõ tér. Little Jazz Band.
17:00 Szentlélek tér. Four Fathers.
18:15 Fõ tér. Budapest Bár -
kamaraelõadás.
20:00 Szentlélek tér. Quimby. 
Napközben: kézmûves és ügyes-
ségi gyermekprogramok. Óriás
sakk, malomjáték és petanque.
Igazi vásári hangulat, századfor-
dulós fotográfus, látványkonyha.
Ingyenes fiákerezés. 

A nap egyéb programjai 
Civil Udvar: 6 civil szervezet mu-
tatja be tevékenységét és változa-

tos programokkal várja az érdek-
lõdõket a Fõ téren, a Zichy-kastély
udvarán.
Elveszett Állatok Alapítvány. * Jó
Munkát! Cserkészek Alapítvány. *
Kamasztér Alapítvány. * Levegõ
Munkacsoport. * Magyar Máltai
Szeretetszolgálat. * Pozitív Orszá-
gos Szakmai Egyesület, a Nehe-
zen Kezelhetõ Gyermekek Meg-
segítésére.

Római-part - Sárkányvadász
Regatta

13:00-tól Sárkányhajó-összecsa-
pás, látványos vízi és szárazföldi
bemutatók a Római-parton, ahol
az artisták diabolót, ördögbotot,
zsonglõr labdát, szalagokat hasz-
nálva párbajoznak. A játékokat és
a sárkányhajózást a gyerekek és a
vállalkozó kedvû szülõk is kipró-
bálhatják.
Május 4-én, Óbuda Napján 50
százalékos kedvezménnyel láto-
gatható múzeumok a kerületben

Aquincumi Múzeum (Szentend-
rei út 135.). Nyitva tartás: romterü-
let: 9-tõl 18 óráig, kiállítások 10-
tõl 18 óráig.
Budapest Galéria Kiállítóháza
(Lajos utca. 158.). Nyitva tartás:
10-tõl 18 óráig. 
Kiscelli Múzeum (Kiscelli utca
108.). Nyitva tartás: 10-tõl 17 óráig.
Textil- és Textilruházati Ipartör-
téneti Múzeum (Lajos utca 138.).
Nyitva tartás: 9-tõl 16 óráig.
Vasarely Múzeum (Szentlélek tér
6.). Nyitva tartás: 10-tõl 17.30 óráig.
Május 4-én, Óbuda Napján
ingyenesen látogatható mú-
zeumok a kerületben
Kassák Múzeum (Fõ tér 1.).
Nyitva tartás: 10-tõl 17 óráig.
Kun Zsigmond Népmûvészeti
Gyûjteménye, az Óbudai Múze-
um Lakásmúzeuma (Fõ tér 4.).
Nyitva tartás: 10-tõl 17 óráig.
Óbudai Múzeum (Fõ tér 1.).
Nyitva tartás: 10-tõl 17 óráig.

Programok Óbuda Napján
(2008. május 4. 10-tõl 22 óráig)

Kássa Gábor: Kiskorona utca
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Iskoláink – Oktatás

Az óbudai Thalész-körben érettségi elõkészítõk,
korrepetálások minden délután.
Lehetõség van általános- és középiskolások mate-
matika-fizika-kémia, magyar-történelem korrepetálá-
sára. Érettségizõk felkészítését vállalják az elégséges
szint elérésétõl az emeltszintû érettségi vizsga sike-
res letételéig. Bukásmegelõzés bármilyen tantárgyból
a tanév végéig. A diákokat minden délután és szom-
bat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok,
a gyerekek által kért napokon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon.
További tájékoztató az interneten, a www.obuda-
matek.hu oldalon.)

Elõkészítõk érettségire, korrepetálások

JÁTÉKOS KÉPESSÉGFELMÉRÉS. Sportiskolai osztályokat indít elsõ és ötödik évfolya-
mon a jövõ tanévben a Zipernowsky Károly Általános Iskola. Leendõ diákjaiknak játé-
kos képességfelmérést tartottak április 4-én 

Mint arról március 3-ai szá-
munkban hírt adtunk, a Pe-
dagógiai Szolgáltató Intézet-
ben (PSZI) a múlt hónapban
óvodapedagógiai napokat
rendeztek. 

Az óvodai szaktanács-
adók a „Környezeti

nevelés, környezetvéde-
lem az óvodában” címû
programsorozatot az óvo-
dapedagógusok igényei
alapján állították össze. A
környezetvédelem a fenn-
tartó önkormányzat ki-

emelt feladatai közé tarto-
zik idén is. Az elõadásokat
ennek figyelembevételével
szervezték.

Az elsõ nap, a hagyo-
mánnyá vált kiállítást nyi-
tották meg most „Semmi-
bõl valamit” címmel,

melyre a kerület vala-
mennyi óvodájából érkez-
tek gyermekmunkák (ké-
pünkön). 

APSZI-ben Szabó Mag-
dolna alpolgármester nagy
érdeklõdés mellett ismer-
tette Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának kör-
nyezetvédelmi koncepció-
ját és cselekvési tervét. *
„Környezeti nevelés, kör-
nyezetvédelem az óvodá-
ban” címmel Labancz
Györgyi környezetvédelmi
szakértõ tartott elõadást.

A bemutató foglalkozá-
sokra Budapest más kerü-
leteibõl is érkeztek óvoda-
pedagógusok. A Naprafor-
gó Mûvészeti Óvodában
Nánásiné Lechner Mónika
óvodapedagógus tartott be-
mutató foglalkozást víz té-
makörben 5-6 éves gyer-
mekekkel. * A Meseerdõ
Óvodában Dénes Zsuzsan-
na óvónõ vezetésével, ve-
gyes korosztályú óvodás
csoportban a komplex fej-
lesztés lehetõségeit kísér-

hették figyelemmel a jelen-
lévõk. * Az Almáskert
Óvodában „Házi állatok,
házi állatok?” címmel
Hajduné Vitányi Marianna
projektzáró foglalkozását
láthatták. * Valamennyi be-
mutatót színvonalas szak-
mai beszélgetés követte.

A pedagógiai napok zá-
rásaként, az Ágoston Mû-
vészeti Óvoda óvónõi kó-
rusának elõadása örven-
deztette meg az egybe-
gyûlteket. Mûsoruk elsõ
felében népdalokat adtak

elõ, melyeket Ghymes da-
lok feldolgozása követett.

Kerületünk természeti
értékeirõl Somlói Viktória
önkormányzati fõtanács-
adó tartott beszámolót. Ki-
emelte azokat a helyszíne-
ket, melyek óvodai kirán-
dulások alkalmával a gyer-
mekeknek maradandó él-
ményt nyújtanak.

(Valamennyi ese-
ményt megörökítették, a
képek megtekinthetõk a
www.pszi03.hu honlapon.)

Bemutató foglalkozások a XIII. Óbudai Óvodapedagógiai Napokon

Kisgyerekek környezeti neveléseA III. kerületi általá-
nos iskolák rajz-

szakos pedagógusainak
kiállítását Tamás Ilona,
az oktatási és kulturális
fõosztály vezetõje és
Sipos Endre festõmû-
vész, mûvészetfilozófus
nyitja meg április 22-én
18 órakor.

Közremûködnek az
Aelia Sabina Zene-,

Képzõ- és Táncmûvésze-
ti Iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
hegedû tanszakának nö-
vendékei. Zongorán kí-
sér: Mészáros Pálma.
Felkészítõ tanár: Cserta
Ida Cecília. (A kiállítás
április 29-ig, hétköznap-
okon 9-tõl 16 óráig láto-
gatható a San Marco ut-
ca 81. szám alatt.)

T ájékoztató délelõttö-
ket szervez szülõk-

nek az óvodai elõjegyzést
megelõzõen az Ágoston
Mûvészeti Óvoda. Meg-
ismerkedhetnek az óvoda
választott programjával;
ingyenesen 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 21-én és 28-án. A
programok 10-tõl 11.30
óráig tartanak. (Cím:
Ágoston utca 2/a.)

A pályázat kiírója: Mosolygó Óvoda, 1039 Buda-
pest, Kelta utca 8. Telefon: 250-4631. Tel.: fax: 454-
7210. E-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu
A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezé-
se: dajka. Pályázati feltételek: dajka vagy pedagógi-
ai asszisztens szakirányú végzettség. A pályázat-
nak tartalmaznia kell: önéletrajzot; végzettséget ta-
núsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt; egészségügyi alkalmassági
igazolást.
A kinevezés határozatlan idõre szól (30 napos pró-
baidõvel). Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt. sze-
rint. A pályázat benyújtásának határideje: a pályá-
zat megjelenését követõ 15 nap, de legkésõbb
2008. április 18. Az állás betöltésének ideje: 2008.
április 21. Ügyintézõ: Petõ Attiláné.

Rajztanárok kiállítása

Ismerkedõ délelõttök

Dajka kerestetik

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hétpettyes Óvoda 
Nyílt hetet rendez a
szülõknek a Hétpettyes
Óvoda április 14-tõl 18-
ig, 9-tõl 10 óráig. Komp-
lex foglalkozásokat lát-
hatnak és megismerhe-
tik az intézményt. * Áp-
rilis 22-én és 24-én 9
órától játszódélelõtt
lesz leendõ kiscsopor-
tos gyermekeknek.
(Cím: Harrer Pál utca 7.
Tel.: 368-2236.)

Felvételi 
a Bárcziban
Matematika-számítás-
technika emelt szintû
(„tagozatos”) 5. osztály-
ba felvételt hirdet a
Bárczi Géza Általános
Iskola. A tehetségkutató
versenyre jelentkezõk
logikai feladatokat olda-
nak meg matematiká-
ból, és egy rövid be-
szélgetésen vesznek
részt a leendõ osztály-
fõnökükkel vagy a ma-
gyart tanító tanárukkal.
Idõpont: április 29-én
14.30 órától. Szüksé-
ges: ellenõrzõ és író-
eszköz. (Érdeklõdni és
jelentkezni a 243-1509-
es vagy a 243-1169-es
telefonszámon lehet.)

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

Iskolanaptár
Április 23.: a középis-
kolák értesítik a felvéte-
lizõket eredményeikrõl.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és a Zsig-
mond Király Fõiskola
(ZSKF) együttmûködési
megállapodást kötött áp-
rilis 1-jén. A ZSKF és Óbu-
da-Békásmegyer vezetõi
kiemelten fontosnak tart-
ják a helyi közszolgálta-
tások, valamint közigaz-
gatási feladatok európai
mérce szerinti, magas mi-
nõségi színvonalon való
ellátásának megvalósítá-
sát. 

A z együttmûködési
megállapodás cél-

ja, hogy a felek kölcsö-
nösen együttmûködje-
nek az önkormányzat
köztisztviselõinek, köz-
alkalmazottainak, mun-
kavállalóinak magas
színvonalú és hatékony
képzése, illetve tovább-
képzése érdekében. Az
együttmûködés nagy-
mértékben elõsegíti az
önkormányzat integrá-
lódását az Európai Köz-
igazgatási Térbe, vala-

mint felkészülését a
2011-es évre, amikor
Magyarország tölti be
az Európai Unió soros
elnöki tisztségét. Ennek
érdekében a Zsigmond
Király Fõiskola a kerü-
let rendelkezésére bo-
csátja oktatási kapacitá-
sát, mivel a ZSKF jelen-

tõs képzési tapasztala-
tokkal rendelkezik a hu-
mánerõforrás fejleszté-
se, illetve a nemzetközi
és európai uniós tanul-
mányok körében. 

Az együttmûködési
megállapodást a Zsig-
mond Király Fõiskola
elnöki és rektori hivata-

lának tanácstermében
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának polgármestere,
dr. Juhászné Belatiny
Katalin, a Zsigmond Ki-
rály Fõiskola elnöke és
dr. Szatmári Péter, a
ZSKF általános rek-
torhelyettese írta alá.

A magas színvonalú és hatékony képzésért

Önkormányzati és felsõoktatási együttmûködés

Dr. Juhászné Belatiny Katalin, a Zsigmond Király Fõiskola elnöke és Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere aláírja az együttmûködési megállapodást

A 2008-2009. tanévre
a leendõ elsõsök be-

iratkozását április 24-én
(csütörtökön) 8-tól 19
óráig, április 25-én (pén-
teken) 8-tól 18 óráig tart-
ják. A beiratkozáshoz
szükséges az óvodában
kapott iskolaérettségrõl
szóló igazolás, a személyi
igazolvány, valamint a
gyermek és szülõje lak-
címét igazoló kártya.

Körzetmódosítás
Felhívják a szülõk fi-

gyelmét, hogy körzet-
módosítás történt:

• Az Elsõ Óbudai álta-
lános Iskola - Erste
Altofener Grundschule -
körzetét, ami német
nemzetiségi oktatási fel-
adatokat lát el, a Vihar
utca 31. szám alatti -
2008. szeptember l-jétõl
mûködõ - új alapítványi
fenntartású Zápor Álta-

lános Iskola veszi át,
amely az alábbi utcákat
érinti: Berend utca; Far-
kastorki út; Fehéregyhá-
zi út; Fehérítõgyár utca;
Filatori dûlõ; Góbé utca;
Hévízi út 2-8., 1-9.; Hu-
nor utca; Jablonka lejtõ;
Jablonka út; Körte utca;
Kunigunda útja; Laborc
árok; Laborc köz;
Laborc utca; Majoranna
utca; Nagy Mihály utca;
Raktár utca 39-56.;
Váradi utca 2-14., 1-11.;
Verhovina utca;
Vörösvári út 13-137. A
beiratkozás helye: Zá-
por utca 90.

•Az Óbudai Nagy Lász-
ló Általános Iskola és a Tí-
már utcai Általános Iskola
egy önálló intézményként
összevontan folytatja az
oktatást Zápor utca 90.
sz. alatti székhellyel és
Váradi utca 15/b sz. alat-
ti telephellyel.

• A Tímár utcai Álta-
lános Iskola Zápor utca
90. szám alá költözésével
körzeti feladatként ellátja
jelenlegi körzete megha-
gyása mellett a Zápor Ál-
talános Iskola és Gimná-
zium körzetét: Bécsi út
189-209.; Érc utca; Föld
utca 48-54., 51-71.;
Gyenes utca; Kiscelli ut-
ca 33.; Reménység utca;
San Marco utca 74., 77-
83.; Selyem utca; Soly-
már utca; Szõlõ utca 68-
94.; Teszársz Károly ut-
ca; Törzs utca; Vályog
utca; Zápor utca 74-90.,
53-69. A beiratkozás he-
lye: Szõlõ utca 9-11.

Óvodai jelentkezés
A 2008-2009. óvodai

nevelési évre jelentkezé-
si idõpont: május 5-9.
Szükséges az érintettek
és szülõjük lakcímét iga-
zoló kártya, személyi

igazolvány és a gyermek
anyakönyvi kivonata.

Felhívja a szülõk figyel-
mét a következõ változás-
ra: a Gyöngyösbokréta
Óvodát a Szalézi Szent
Ferenc Társasága/Don
Bosco Szalézi Társasága
mûködteti. Jelenlegi utca-
jegyzék körzete várhatóan
a Szín-Kör-Játék Óvodá-
hoz fog tartozni (1032
Solymár 12-14., Törzs ut-
ca 2.): Beszterce utca 1-
32.; Bécsi út 88-130, 89-
129.; Dévai Bíró Mátyás
tér 1-21, 24-28.; Doberdó
utca; Esõ utca 1-10.; Kecs-
ke utca végig; Mikovinyi
utca végig; Pacsirtamezõ
utca 2-44.; Podolini utca
végig; San Marco utca 1-
20.; Selmeci utca 2-42.;
Szomolnok utca 3/a-
23; 6-22.; Szõlõ köz
2-12.; Szõlõ utca 1-
31, 2-32.; Tímár utca
11-végig; 18-végig;
Végvár utca 2-4.; Vi-
ador utca 1-22.; Zá-
por utca 1-49, 2-58.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Elsõsök iskolai beíratása

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

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

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

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

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel.: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,

szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� 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
� 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
� 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
� Minõségi szobafestés és teljes körû lakás-
felújítás tapasztalt, megbízható, korrekt szak-
embertõl. Takács Gábor Tel.:06(30)218-2683
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben 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-, szalag-
függöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, ja-
vítás. 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
� Szobafestést 500 Ft/m2, mázolást-tapétá-
zást 1000 Ft/m2 anyagköltséggel együtt válla-
lok! Tel.: 06(20)223-4902
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Dugulás-elhárí-
tás, falbontás nélkül. Vízszerelés. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Asztalos-lakatos kovácsoltvas munkák.
Helyszíni javítástól - generál kivitelezésig.
Tel.: 06(30)678-1961; 784-5204
� Víz-, gáz-, fûtésszerelés. Csöpögéstõl-ge-
nerál kivitelezésig. Azonnali dugulásel-
hárítás. Tel.: 06(30)678-1961; 784-5204
� Konténer, sitt szállítás, föld, sóder, ho-
mok. 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
� Kõmûvesmester kisebb munkákat és épü-
letburkolást vállal, közületet is. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(20)591-1367
� 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
nagytakarítását 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.

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
� ATI® Autós-Motoros Iskola. A vezetés is-
kolája. Kedvezményes tandíjak. Kamatmen-
tes részletfizetés! 1035 Bp., Szentendrei út
34. Tel/fax: 368-6299,  430-0909, OKÉV: 07-
0610-03. www.ati.hu
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)9590-134
� Angol, német, szlovák, lengyel tanítást
vállalok megfelelõ szakképesítéssel
2500Ft/60 perc. Tel.: 06(70)381-5005

� 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

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

�Angol társalgási mûhely 1-3 fõ, diplomás
tanárral, tanfolyam és alkalmanként, hétvé-
gén is. Tel.: 242-6136, 06(20)483-7808

� Holló Autósiskola, minõséget talán a
legolcsóbban a fizetés akár alkalmanként
is lehetséges. www.holloautosiskola.hu
Tel.: 277-5538

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

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

� Csillaghegyen, Bonita szépségszalon-
ban, teljeskörû szolgáltatással várjuk ven-
dégeinket. Fodrászat, kozmetika, testmasz-
százs, pedikûr, manikür, elektromos fo-
gyasztás, mûköröm, álló-, fekvõ szolárium.
Tel.: 368-9460

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

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

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

�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

� 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

� 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

Szolgáltatás
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� Általános iskolások megmentése a bukás-
tól, matekból, magyarból a Flóriánnál. Tel.:
06(30)664-6904
� Angol nyelvoktatást, korrepetálást vállal
diplomás nyelvtanárnõ a Fõ térnél. Tel:
06(20)595-6627
� Angoltanítás Békásmegyeren 16 éves
gyakorlattal, korrepetálás, érettségi és vizsga-
felkészítés, . Tel.: 06(20)439-6410
� Német nyelvtanítás, minden szinten fran-
cia korrepetálás, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Kémia, biológia érettségi-felvételi elõké-
szítés, korrepetálás gyakorlott tanároknál.
Tel.: 06(30)264-5648
� Olasz órák diplomás tanártól minden szin-
ten. Házhoz is megyek. Tel.: 06(30)487-8764
� Angoltanítás, korrepetálás, beszédgya-
korlat Csillaghegyen. Tel.: 06(20)594-6177
Általános iskolás felsõ tagozatos diáknak ma-
tematikát és angolt tanítok. Tel.: 368-2738

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó
ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-
0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� 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 zárt-
kerti 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
� Csillaghegyen kétszobás családi ház bútoro-
zatlanul kiadó vagy eladó. Tel.: 06(20)911-9842
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� A III. Menedékház út 20 699/A hrsz. 800
m2 területû bérelt telken épült 40 m2 nyaraló
sürgõsen eladó. Érd.: 06-66-283-788. Mb.:
06(20)481-2652

� III. Rómain (nem árterületen!) 2. emele-
ti, 79 nm-es, nappali+2 hálós, D-Ny-i fekvésû
lakás, 16 nm-es terasszal eladó. Irányár: 37,5
mFt. Tel.: 06(20)935-0018; 316-9408
� Eladó kétszobás, étkezõs loggiás örökla-
kás a Kaszásdülõben. Tel.: 06(20)542-8688
� III. Óbudán a stop.shop felett négyszin-
tes, 305 nm-es, 1 nappali+5 hálós ikerház ga-
rázzsal, külsõ medencével szeparált kertben
eladó.  Ára: 68 M Ft.  Tel: 06(20)932-5005,
316-9408
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésüt. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
� III. Amfiteátrumnál, csendes zsákutcá-
ban, jó állapotú mfszti, 54 nm-es, kétszobás,
kertre nézõ téglalakás 19,9 MFt-ért eladó.
Tel.: 20/9713-335

� III. Római-parton eladó igényes kivitele-
zésû, 10 éves, 310 nm-es ikerházrész, 500
nm-es intim kerttel. 2 nappali, 5 hálószoba, 3
fürdõszoba, 2 garázs. Irányár: 109 MFt.
www.startingatlan.hu, tel.: 316-9408,
06(20)935-00-18
� Csillaghegyen 5 lakásos társasházban, 60
m2-es egyedi fûtésû, erkélyes lakás kiadó.
Bérleti díj: 69.000 Ft/hó+rezsi. Tel.:
06(30)934-6308
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494 E-mail:
saro1970@t-online.hu
� III. Fõ tér közeli 66 m2-es 3 szobás, vilá-
gos konyhás, felújítandó lakás, új nyílászá-
rókkal 12,5 mFt eladó. 06(30)520-1133
� Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és ki-
adó ingatlanokat, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
� Óbudán, Fõ térnél kétszobás, loggiás, új
nyilászárós igényesen felújított panellakás el-
adó. Irár: 12.100.000. Tel.: 06(70)385-2243
� III. Csillaghegyen 200 m2-es 5+1 szobás csa-
ládi ház 688 m2-es telken eladó. Tel.: 368-4167
� III. Szépvölgyi útnál 256 nm-es 4+1 szo-
bás ikerházfél 300m2-es teleken áron alul 74
M Ft-ért eladó. Tel.: 06(30)520-1133
� Ügyfeleink részére keresünk 2 és 3 szobás
lakásokat. Tel.: 368-4167; 06(30)520-1133
info@fengshuihouse.hu
� 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
� Óbudán, Békásmegyeren keresek örökla-
kást (felújítandót is), vagy környékén kisebb
házat, házrészt. Tel.: 06(20)311-8232;
06(70)520-2992
�Csúcshegyen, Solymárvölgyi úton 1000 nm-
es rendezett telek kis emeletes nyaralóval olcsón
(12 mill.) eladó. Tel.: 06(30)363-5227; délután
� Frekventált helyen 20 nm raktárhelyiség
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
� Csúcshegyen hétvégi házas, füvesített
gyümölcsöshöz (500 négyszögöl) nyugdíjas,
természetkedvelõ kertgondozót keresek, el-
adás késõbbiekben. Tel.: 340-5008
� Békásmegyeren, Csobánka téren, 2 szo-
bás, felújított lakás tulajdonostól eladó. 10
mFt. Tel.: 06(20)245-4791
� Flórián közelében, 52 nm-es, kétszobás,
világos konyhás lakás eladó 10.800.000-ért.
Tel.: 06(20)311-8232; 06(70)701-3755
� Vásárolnék 1+2 félszobás öröklakást Bé-
kásmegyer kizárva. Tel.: 06(20)542-8688
� Selmeci utcában egy szoba + étkezõs, fel-
újított téglalakás eladó. Alacsony rezsi, gáz-
fûtés, pince. Irányár: 12,35 mFt. Érd:
06(20)986-4060; 06(30)312-1841
� Óbuda, Szomolnok utcában, téglaépítésû,
I. emeleti, 77 nm-es háromszobás, felújított
lakás 19,99 mFt-ért eladó, lakásként, iroda-
ként. Három kertre nézõ ablak. Tel.:
06(20)215-3549
� Óbudán, 56 m2-es, kétszobás felújított
gázfûtéses, téglalakás eladó. Irár: 18.500.000
Tel.: 06(70)385-2243

� 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

� 600-1500 Ft. óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl Tel.: 243-8280,205-
8700, 06(20)359-5918
� III.. kerületi szálloda felvesz londínert,
azonnali belépéssel. Érdeklõdni a 243-0949-
es telefonszámon lehet.
� III. kerületben mûködõ munkásszálló ke-
res érettségizett, 40 év feletti munkatársat re-
cepciós állásra. Több mûszakos munkarend-
be. Érdeklõdni: 06(20)966-6123
� Virágkertészetembe, (Békásmegyer
Ófaluban) fiatalos, nyugdíjas kisegítõ nõi
munkaerõt felveszek. Tel.: 06(70)386-2988
(18-20 óráig)
� Érettségizett, jó kézügyességgel rendelke-
zõ hölgyek részére bedolgozói munkát bizto-
sítunk. Kereseti lehetõség nettó 80 ezer Ft/hó.
Csak bejelentéssel! Békásmegyer környékiek
elõnyben! Tel.: 250-5052
� Fodrász, kozmetikus munkatársakat kersek
békási üzletembe. Tel.: 06(30)973-6229
� 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
� Római-parti szezonális vendéglõbe taka-
rítónõt keresünk napi 4 órában. Érdeklõdni:
06(30)470-2250
� Békásmegyeri Gyermektáborunkba 8
órás fizikai dolgozót keresünk. Érdeklõdni le-
het a 06(30)446-5755 számon.

� 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
� Masszázs szakos természetgyógyász
hölgy idõs-, gyermekfelügyeletet, eltartást
vállal. Tel.: 243-2997; 06(20)430-3658

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243

� 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)5832-076
� 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
� Mindennemû régiséget vásárolok kész-
pénzért, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel.
Tel.: 285-4808; 06(30)831-9608

� 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, beve-
zetett 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

Számítógép

�� Bejáratott gyógynövény-biobolt fel-
szerelve, árukészlettel, kedvezõ feltételek-
kel kiadó. Tel.: 06(30)377-0164

Üzlet

Társkeresõ

Régiség

Kiadó

Elad-vesz

� Colosseum könyvesbolt Békásmegye-
ren, a Duna felõli oldalon, a könyvtár mellett,
a szolgáltatóházban. Széles könyvválaszték-
kal, megrendelések rövid határidejû teljesíté-
sével, állandó 20-50 %-os akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat. Nyitva tartás: h-p: 9-18;
Sz: 9-13. Tel.: 06(20)915-4359; 243-0514,
e-mail: maksayemese@gmail.com

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

Egyéb

� SZENTENDREI ÉTTEREM PAN-
ZIÓ keres recepcióst és szobalányt állan-
dó munkára. Tel.: 06(30)536-1380

Állás

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

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

� Házrész eladó, sorház jellegû, két utcára
nyíló 88 m2-es, három generációs. www.eza-
hazelado.extra.hu Tel.: 06(30)378-8366

� III. Tündérvirág utcában 1001 m2-es,
hegyekre körpanorámás telek eladó. Víz,
gáz, villany a telken. Igény szerint adom,
engedélyezett építési, kiviteli, statikai ter-
vet. Irányár: 37 mFt. Tel.: 06(30)931-1638

� 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

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

obuda_08.qxd  4/11/2008  2:08 PM  Page 17



2008/8. szám18
Hirdetés
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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+ cso-
magunk 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 ügyfélszolgálati 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

Email címünk: buda@vidanet.hu

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 Föld napja
Rejtvényünkben az április 22-ei Föld napja alkal-
mából olvashatja a mozgalom szlogenjét, mely
mondat végére egy kérdõjelet képzeljen el.
VÍZSZINTES: 1. A szlogen eleje (zárt betûk: O. M.
D.). 14. Apránként menne elõre. 15. Egyik afrikai fõ-
város. 16. Hármas. 17. Sereg. 18. Egyik tükörfajta.
19. Buenos … 21. Nitrogénoxid és szén vegyjele. 23.
… Nándor. Körülhajózta a Földet.. 24. Némán tud!
25. A tantál vegyjele. 26. Lírai indulatszó. 28. Némán
rásóz! 29. Mindent magának akar. 31. Megfordítottuk
ám! 32. Finn eredetû gõzölés. 34. Ramóna része! 35.
Eldaraboltatok. 39. Méhek lakása. 40. Feljegyzett tar-
tozás, névelõvel. 41. Juttat. 43. Részben civilben van!
45. Micsodát. 46. Morze-jel. 47. Arzén és oxigén. 48.
Biz. 49. Azonos magánhangzók. 51. Nem ez. 53. Vál-
lalkozói szövetség, rövidítése. 55. Lenyújtotta. 57.
Némát lazító! 59. L. M. I. U. 60. Becézett Teréz. 61.
Hajdú-Bihar megyei helység.
FÜGGÕLEGES: 1. Kis Katalin. 2. Izgatnak is
mondják. 3. Az e napira. 4. O. S. O. E. 5. Pinceszag.
7. Fosztóképzõ. 8. Hevesi helység. 9. Esetleg. 10.
Korábbi nemesi cím. 11. II. világháborús japán ten-
gernagy. 12. Nitrogén, bór és oxigén vegyjele. 13. A
Föld angolul. 20. Behintés nátriumkloriddal. 22. Be-
csapó ember. 27. Tortán is szokott lenni. 30. Yoko …,
Lennon özvegye. 31. A szlogen másik része (zárt betûk: G. O.
N.). 32. Határunk közeli Délszláv város. 33. L-lel az elején: libá-
im. 34. Korábbi telefontársaság. 36. Néma sakál! 37. Robbanó-
anyag. 38. Vég nélküli szerencsejáték helyem. 42. Szabolcsi hely-
ség, fordítva. 44. Lám eme dolog. 47. Brit szmog, magyar névelõ-
vel. 50. Fordított városunk. 52. Fontos emberi szerv. 54. Bogozza
régiesen. 56. Latin mûvészet. 58. Három, oroszul. 61. Nikkel
vegyjele. 62. Rangjelzõ elõtag.                                Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõla-
pon április 28-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között könyv-
jutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. Az
április 1-jén megjelent, „Áprilisi képeslap” címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „Világra tárulnak az ablakok, a zsongó lelkek pici haran-
gok”. Könyvjutalmat kapnak: Renner Sándorné 1032 Budapest, Szõ-
lõ utca 80.; Thomann Ágnes 1037 Budapest, Kiscelli köz 22. III/1.;
Dankó Jánosné 1035 Budapest, Szentendrei út 20. V/28.

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

Alfa Art Hotel***superior 
Akvarell Étterem
Budapesten a természetben!
Romantikus esküvõ, eljegyzés, ballagás, diplomaosztó,
bankett, családi rendezvény, osztálytalálkozó, a’ la carte,
grillterasz kedvezõ árakon !

Ezen hirdetés felmutatásával
publikus árainkból 
10% kedvezményt adunk!  
Érdeklõdni:
1-453-0060, 1-453-0062
www.alfaarthotel.hu,
sales@alfaarthotel.hu

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
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Közérdekû – Pályázat

Célja: a III. kerületi gyerme-
kek és fiatalok nyári, belföldi,
szorgalmi idõn kívüli (kivétel
óvodák) táborozásának támo-
gatása 
Szorgalmi idõ a 2007/2008
tanévben:
• általános iskola, gimnázium,
szakközépiskola és szakiskola
esetében 2007.09.01-
2008.06.13.
• óvodák esetében: szorgalmi
idõszak nincs meghatározva.
A pályázat kiírója: Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
tának Szociális és Lakásgaz-
dálkodási Bizottsága.
A pályázat forrása: 2008. évi
költségvetés. Kiírt pályázat
összegének nagysága:
9.000.000 Ft.
A pályázaton elnyerhetõ tá-
mogatás mértéke: maximum
150.000 Ft.
A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2008. április 25. 12 óra.
Az önkormányzat fenntartásá-
ban mûködõ intézmények a
pályázatukat a szociális szol-
gáltató fõosztályon, a civil és
egyházi szervezetek a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáján (1033 Bp., Harrer

Pál utca 2.) formanyomtatvá-
nyon, írásos formában nyújt-
hatják be.
Pályázni kizárólag az e célra
rendszeresített adatlapon le-
het. A pályázatokat 2 példány-
ban (1 eredeti és 1 másolat)
kell benyújtani. Az adatlap át-
vehetõ az önkormányzat ügy-
félszolgálati irodáján (1033
Budapest, Harrer Pál utca 2.),
illetve letölthetõ az önkor-
mányzat honlapjáról, a
www.obuda.hu címrõl.

Támogatott területek
Iskolai, óvodai szervezésû, és
önszervezõdõ közösségek
(egyesületek, karitasok, szö-
vetségek, alapítványok) kizá-
rólag III. kerületi lakóhely-
lyel rendelkezõ gyermekek
nyári táborai, kivéve az ön-
kormányzat fenntartásában
mûködõ Balatonszabadi-sós-
tói tábor.
A pályázat kiírója kiemelten
kezeli a 7-10 napra szóló pá-
lyázatokat.
Elsõsorban szociálisan rászo-
ruló gyermekek szállás-, uta-
zás-, étkezés- költségeinek
csökkentésére.

Szervezési és bérjellegû ki-
adásokra nem lehet pályázni.
A nem állami (civil és egyhá-
zi fenntartók) esetében a pá-
lyázott összeg minimum 20
százaléka, mint önrész, biz-
tosítása kötelezõ.
Nem vehetõ figyelembe ön-
részként a szervezési és bérjel-
legû kiadás.

Pályázati feltételek
• Egy szervezet legfeljebb két
pályázatot nyújthat be. Az in-
tézmény és az intézmény segí-
tésére létrehozott alapítvány
egy pályázó szervezetnek mi-
nõsül. Többes pályázat esetén,
valamennyi pályázatot ér-
vénytelennek tekintjük.
•Apályázaton kizárólag Bp., III.
kerületi székhelyû és mûködésû
szervezetek vehetnek részt.
• Önkormányzati önállóan
gazdálkodó intézmények (ki-
véve: iskolák, szociális- és
gyermekvédelmi intézmé-
nyek), állami és gazdálkodó
szervezetek (bt., kft., kht.,
stb.) a pályázaton nem vehet-
nek részt.
• A pályázaton azon szerveze-
tek vehetnek részt, melyek be-

jegyzése a pályázat benyújtá-
sakor már legalább egy éves. 
• A pályázatot benyújtó szer-
vezetnek és a megadott szám-
laszám tulajdonosának egye-
zõnek kell lennie, melyet do-
kumentummal igazolni kell!
(pl. számlakivonat, bankszám-
laszerzõdés).
• Nem bírálják el azon pályázó
pályázatát, aki a korábbi évek-
ben nem, vagy csak részben
számolt el az önkormányzattól
bármilyen címen kapott támo-
gatással.
A szociális és lakásgazdálko-
dási bizottság azon táboro-
kat nem támogatja:
• amelyekre más bizottságtól
2008-ban már kapott támoga-
tást a pályázó, valamint
• a határidõ után érkezett,
vagy hiányosan benyújtott pá-
lyázatokat.
A döntés várható idõpontja:
2007. május 6.
A pályázatok elbírálásáról a
szociális és lakásgazdálkodási
bizottság dönt, a bizottság a
döntésérõl írásban értesíti a
pályázókat.
Elszámolási kötelezettség: a
pályázat nyerteseinek a támo-

gatás felhasználásáról szöve-
ges és pénzügyi elszámolást
kell benyújtaniuk 2008. szep-
tember 30-ig.
Az elszámolást az erre a célra
rendszeresített adatlapon kell
benyújtani. Az elszámolásnak
tartalmaznia kell: a kiadási
költségeket igazoló számlákat
(az önrészrõl is); legalább egy
oldal szöveges beszámolót; a
résztvevõk névsorát a lakó-
hely megjelölésével.
A pályázat során elnyert, de
fel nem használt támogatást,
vagy a támogatás nem enge-
délyezett, más célú felhasz-
nálása esetén az elnyert ösz-
szeget 8 napon belül vissza
kell utalni az önkormányzat
részére.
A pályáztató az általa támoga-
tott programok ellenõrzésének
lehetõségét fenntartja.
A pályázattal kapcsolatos felvi-
lágosítást Horváth Ildikó a
437-8661-es és Tófejy Éva a
437-8674-es telefonszámon ad.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Szociális 
és Lakásgazdálkodási

Bizottsága

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete 2007.
májusában Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díjat alapított,
melynek odaítélését és az átadást
a 35/2007.(V.30.) rendeletben sza-
bályozta. A rendelet szerint:

A díj adományozható mind-
azon személynek, vagy kö-

zösségnek, aki a kerület lakossá-
gának egészsége érdekében akár
gyógyító-ápoló munkájával,
akár a rehabilitáció vagy a beteg-
ség megelõzés terén kifejtett te-
vékenységével, akár az egész-
ségügyben kifejtett szervezõ
munkájával kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtott.
A díj adományozásáról a nyilvá-
nosan meghirdetett felhívás
alapján az egészségügyi bizott-
ság javaslata után, a képviselõ-
testület dönt.
Az Óbuda Lakosságának Egész-
ségéért Díjban évente egy sze-
mély vagy csoport részesül. A
díjazott személyére bárki tehet
indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészsé-
gért Díjjal oklevél és 500.000 Ft
összegû pénzjutalom jár. 
A díjat a Semmelweis napon, ün-
nepélyes keretek között kell át-

adni annak a személynek vagy
csoportnak, akinek a képviselõ-
testület az egészségügyi bizott-
ság javaslata alapján odaítéli. Az
idei évben erre 2008. június 27-
én kerül sor. 

Az indítvány feltételei
1. Indítvány olyan természetes
személyre és csoportra (szerve-
zetek vagy intézmények) nyújt-
ható be, aki(k) Óbuda-Békásme-
gyer egészségügyi ellátásának,
szolgáltatásainak fejlõdéséhez,
valamint Óbuda lakosai életmi-
nõségének javításához kimagas-
ló teljesítménnyel vagy életmû-
vükkel hozzájárultak.
2. Az indítványhoz csatolni kell
1 oldal terjedelmû, indoklással
alátámasztott ajánlást, illetve az
ajánlott személy vagy csoport te-
vékenységének, eredményének
rövid ismertetését. 

Az indítvány benyújtásának
módja

Az indítványt és mellékleteit a szo-
ciális szolgáltató fõosztályon (1033
Budapest, Fõ tér 2.), dr. Gallóné
Nagy Judit fõosztályvezetõ részére
kell benyújtani. A felmerülõ kérdé-
sekre Nyíri Gizella egészségügyi
bizottsági referens válaszol a 437-
8659-es telefonszámon.
Beadási határidõ: 2008. április 30.

Tisztelt óbudai lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elektromos Mûvek Zrt. a III. kerület-
ben 2008. év folyamán mely területeken, és az ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati
Szolgáltató Kft. tájékoztatása szerint elõreláthatólag milyen idõpontokban
végez rekonstrukciós és hálózatfejlesztést igénylõ kivitelezési munkát.

Rekonstrukciós munkák
Munkaterület Befejezési határidõ
Bp., III. Ányos u. 1536/10 kötegelés 2008.03.31.
Bp., III. Aranyhegyi u. 1500/10 állomás csere 2008.06.15.
Bp., III. Kecske u. 2624/10 áttérés kábelre 2008.06.30.
Bp., III. Flóra u. kábelfektetés 2008.06.15.
Bp., III. Keled u. 178-186 között Óbudai Múzeum 2008.09.30.
Bp., III. Pacsirtamezõ u. 720/10-es állomás kábelesítése 2008.07.31.
Bp., III. Dévai B. M. u. 886/10 kábelcsere 2008.07.31.
Bp., III. Pomázi út kif. kábel rekonstrukció 2008.06.30.
Bp., III. Kecske u-i kivetés bontása 2624/10 állomás 2008.06.30.

Hálózatfejlesztési munkák
Munkaterület Befejezési határidõ
Bp., III. Erdõalja u. 83-85. 2008.04.15.
Bp., III. Pozsonyi u. 29. 2008.04.30.
Bp., III. Törökkõ u. 5-7. 2008.04.30.
Bp., III. Törökkõ u. 5-7. 2008.04.30.
Bp., III. Királylaki út 60-62. 2008.04.30.
Bp., III. Királyok útja 293. 2008.04.30.
Bp., III. Pünkösdfürdõ u. 50. 2008.04.30.
Bp., III. Bécsi út - Zay u. sarok 2008.09.30.
Bp., III. Pomázi u. 7-15. 2008.05.31.
Bp., III. Bécsi út 269. 2008.11.30.
Bp., III. Bécsi út 258. OBI áruház tartalék 2008.06.30.
Bp., III. Bécsi út 258. 2008.06.30.
Bp., III. San Marco u. 48-50. 2008.11.30.
Bp., III. Kilátó u. 22572/7 2008.11.30.
Bp., III. Naszád u. 22508/2 2008.12.31.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

ELMÛ-tájékoztató

Rekonstrukciós és hálózatfejlesztési munkák
Felhívás az Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díj adományozására

Pályázat 2008. évi, nyári ifjúsági táborok támogatására
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Föld napja a Dunán
Idõpontváltozás: az
Óbudai Sportegyesület
Vízitúra Szakosztálya
idén is evezéssel ünnepli
a Föld napját. A résztve-
võk Dömös-Római-part
között 51 folyamkilomé-
tert tesznek meg kenuk-
ban április 27-én. (Költ-
ség: 2000 forint. Bõvebb
felvilágosítást Horváth
„Indián” Pál, az egyesület
elnöke ad a 06-20-968-
3685-ös telefonszámon.
Honlap: www.ose.hu)

Párbajtõr 
diákolimpia
A IV. korcsoportos fiú pár-
bajtõr Országos Diákolim-
piát március utolsó hétvé-
géjén rendezték Szolno-
kon. Az egyéni verseny
eredményei: I. Kiss Gergõ
(Zalaegerszeg, Zrínyi Mik-
lós Gimnázium). II. Tallár
Ákos (Budapest, Árpád
Gimnázium).III.Kákonyi Ti-
bor (Ajka, Bródi Imre Gim-
názium). A csapatverseny
eredményei: I.Tapolca, Ba-
tsányi János Általános Is-
kola. II. Budapest, Árpád
Gimnázium (Pádár Péter,
Fodor András és Tallár
Ákos). III. Békéscsaba,
Evangélikus Gimnázium.

Kezdõdik 
a „vizes” szezon
Elõzetes: évadnyitó sza-
bad sportnappal várják
az érdeklõdõket május 4-
én az Óbudai Sportegye-
sület vízitelepén. Aki
kedvet érez hozzá, 10 fo-
lyamkilométert evezhet a
Dunán a sportolók társa-
ságában. (A részvétel in-
gyenes. Cím: Rozgonyi
Piroska utca 28.) 

Foci, tenisz,
kézilabda
Csillaghegyen
A Csillaghegyi Mozgás
Szabadidõ Sportegyesü-
let várja a futball, a tenisz
és a kézilabda iránt ér-
deklõdõ gyerekeket. (Ér-
deklõdni Kelen Balázsnál
a 06-70-314-0021-es te-
lefonszámon és a
csillaghegysport.hu
weblapon lehet.)

Minél több III. kerületben
élõ gyereket szeretnének
megismertetni a lovas
sport szépségével, hasz-
nosságával, az állattartás-
sal járó felelõsséggel, il-
letve terápiás lehetõséget
kívánnak biztosítani szük-
ség szerint az Aranypatkó
Lovas Egylet munkatársai -
olvasható Partics Katalin-
nak, a szervezet elnöké-
nek, kétszeres olimpikon
öttusázónak a szakbizott-
sághoz írott levelében. 

M iha l ik  Zol tán
(MSZDP), a társa-

dalmi kapcsolatok, ki-
sebbségi, ifjúsági és sport
bizottság elnöke elõter-
jesztésében arra hívta fel a
figyelmet, hogy a III. ke-
rületben egyedül az emlí-
tett lovarda rendelkezik
lovas egylettel, minõségi
lovaglási lehetõségekkel.
Az Aranyhegyi út 18.
szám alatt található „mû-
intézményt” 1987-ben
alapították. Lovas egyle-
tét, melynek tagjai amatõr
díjugrató és díjlovas ver-
senyzõk, valamint hobby
lovasok, 1996-ban alapí-
tották. A klub jelenlegi ál-
lapota és anyagi korlátai
miatt elsõsorban szabad-
idõs sportolásra nyújt le-
hetõséget, pedig az igény
jóval nagyobb a kerület-
ben élõ gyerekek és szüle-
ik részérõl is. 

Partics Katalin, az egy-
let elnöke tavaly májusi
megválasztása óta önerõ-
bõl igyekszik fejleszteni a
lovardát, illetve programo-
kat szervezni a városrész-
ben élõ óvodásoknak, is-

kolásoknak. Ennek megfe-
lelõen kialakítottak egy
szabadtéri foglalkoztató-
helyiséget, ahol a lovakkal,
lovaglással, az állattartás-
sal, gondozásukkal ismer-
tetik meg az érdeklõdõket.

Minderre annál is inkább
szükség van, mivel a vá-
rosban felnövõ gyerekek-
nek erre egyre kevesebb
lehetõsége nyílik. Nyáron
több héten keresztül tartot-
tak lovas tábort is, mely

iránt szintén nagy igény
mutatkozott. 

Az önkormányzattal kö-
tött megállapodás szerint
az egylet vállalja, hogy
óvodások, iskolások rend-
szeresen foglalkozásokon
vehessenek részt szervezé-
sükben. Emellett lovas te-
rápiás órákat tartanak a rá-
szorulóknak, a pozitív
eredményekre alapozva. A
fejlesztést a Magyar
Lovasterápia Szövetség
pszichoterapeutája tartja.
Az egylet vezetése tárgya-
lásokat folytatott a III. ke-
rületben található, fogya-
tékkal élõ, sérült, vagy vi-
selkedészavaros gyerekek-
kel foglalkozó iskolák
igazgatóival. A felkeresett
intézmények vezetõi tá-
mogatják, igénylik a kínál-
kozó lehetõséget. Remé-
nyek szerint a lovarda fej-
lesztésére is mód nyílik a
közeljövõben. 

Sz. Csilla

Aranypatkó Kupa néven háziversenyt rendezett az Arany-
patkó Lovas Egylet április 6-án az Aranyhegyi úti telephe-
lyen. A gyermek és a futószáras ügyességi versenyen kívül
volt díjlovaglás és díjugratás. Az eseményen lovasterápiás
(képünkön) bemutatót is láthattak az érdeklõdõk

Együttmûködés az Aranypatkó Lovas Egylettel

Lovassporttal a teljesebb életért 

TESTVÉRVÁROSOK LABDARÚGÓ-TORNÁJA. Varsó-Bemowoból négynapos látogatásra érkezett
Óbuda-Békásmegyerre a testvérváros labdarúgócsapata. Tagjait megismertették a III. kerület
nevezetességeivel, majd labdarúgó-tornán rúgták a bõrt a Kerék utcai iskola tornacsarnokában 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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
május 7-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. (Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 85. I. emelet.) 
� Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és
dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok
mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom
április 17-én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tí-
már utca 2. (Telefonos bejelentkezés: hétköznap 16-tól 19 óráig a
240-4807-es telefonszámon.)
� Ingyenes jogi tanácsadás április 3-tól minden hónap elsõ csütör-
tökén (legközelebb május 8-án), 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

A magyar észjárás
Czakó Gábor író, publi-

cista, képzõmûvész „A

magyar észjárásról”

címmel tart elõadást az

Óbudai Széchenyi Kör

rendezvényén, április

16-án 18 órától a

Szalézi Rendház kultúr-

termében. (Cím: Bécsi

út 175.)

Galériák 
Külön ünnep címmel

Gyenis Tibor kiállítása

április 23-tól május 18-

ig látható az Óbudai

Társaskör Galériában.

(Cím: Kiskorona utca

7.) • Halikon - Gábor

Enikõ tárlata szintén

április 23-tól május 18-

ig tekinthetõ meg az

Óbudai Pincegaléria.

(Cím: Fõ tér 1., Zichy-

kastély.) Nyitva tartás:

mindkét galéria hétfõ ki-

vételével naponta 14-tõl

18 óráig kereshetõ fel.

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 35. 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

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

Országszerte különbözõ rendezvényekkel
emlékeznek a Nyugat folyóirat 100 éves
évfordulójára. Az Óbudai Társaskör, a Pe-
tõfi Irodalmi Múzeummal karöltve arra
vállalkozik, hogy két elõadásban a Nyugat
és a zene kapcsolatát elevenítse meg. 

„A XX. század elején a magyar
szellemi-mûvészi progresszió lapja
nem csupán Ady, Babits, Kosztolányi,
Móricz, Krúdy fóruma volt, hanem a
modern zenéé, Bartóké, az »éjszakai
esztétizáló« Csáthé, kritikákban a
Wagner utáni európai operakultúráé
is”- írja Tarján Tamás szerkesztõ. 

Az elsõ estén, április 18-án 19 óra-
kor Hámori Ildikó, Széles Tamás, Zöld
Csaba elõadásában a Nyugat szerzõi-
nek alkotásai, megzenésített versek,
valamint a Liszt Ferenc Kamarazene-
kar tagjainak közremûködésével Bar-
tók, Kodály, Dohnányi, Popper Dávid
mûvei hangzanak el. A második estet
õsszel tartják. (Belépõjegy: 1500 fo-
rint. Cím: Kiskorona utca 7.)

Nyugat és a zene 
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Fõmunkatárs: Szabó Adrienn • Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

Nyomás: Grafika Press Zrt. 1101 Bp., Monori u. 1-3. Felelõs vezetõ: Farkas Tamás vezérigazgató 

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

GARDÉNIA 
FÜGGÖNYSZAKÜZLET 

FÜGGÖNY, SÖTÉTÍTÕ,

LAPFÜGGÖNY, ROLÓ 

HELYSZÍNI 

FELMÉRÉS, SZERELÉS, 

VARRÁS RÖVID HATÁRIDÕVEL

1036 Bp. PACSIRTAMEZÕ U. 3.

(AMFI HÁZ)

TEL.: 240-4729, 

06-20-340-8315

KKoorrsszzeerrûû kkééppzzééss ééss ttuuddááss
• LEXINFO informatikai szaknyelvi képzés 
• Államilag elismert informatikai szaknyelvi nyelvvizsga 

angol és német nyelvbõl
A következõ vizsgaidõpont: 2008. június 16.
Jelentkezési határidõ: 2008. április 28.
• Pannon általános nyelvvizsga angol és német nyelvbõl
• ECDL oktatás és vizsga
• Cisco Hálózati Akadémia
• Új Pálya program térítésmentes képzések a közszférából kikerültek

számára
• „Digitális Nagyi” számítógépes tanfolyam nemcsak nagymamák-

nak, hanem nagypapáknak is!
További információ, jelentkezés Ügyfélszolgálati Irodánkban.
Tel.: 4366-518, 4366-519 e-mail: ugyfelszolgalat@lsi.hu, www.lsi.hu
Intézmény akkreditációs lajstromszám: LA-0657
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04

1 % 1 % 1 %. A Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapít-
vány (Csobánka tér 8.) köszönetet mond támogatóinak, hogy 2006. évi
személyi jövedelemadójuk 1 százalékával segítették az alapítványt. A
számlára 919 ezer 556 forint érkezett.Az összeget a parókia továbbépí-
tésére és a hitélet támogatására fordították.
• Kérik, hogy az szja 1 százalékával ez évben is támogassa a Békásme-
gyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány (Csobánka tér 8., Reformá-
tus Templom) tevékenységét. (Adószám: 19676906-1-41.)
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

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 Hagyományõrzõ 
Ifjúsági Kulturális és Sport Egylet Ganz Ifjúsági Mûhely 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
„TUNG” Harcmûvészei Sportegyesület 18063813-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41

Csak 1 perc az 1% felajánlása!

MESEÍRÓ A PLATÁNBAN. Csukás Istvánt hívták vendégül a Platán Köz-
mûvelõdési Könyvtár irodalmi kakaóházába március 29-én. Az író me-
sélt is a gyerekek nagy örömére. Az eseményen kihirdették a koráb-
ban meghirdetett meseíró verseny eredményét

A z Óbudai Társaskörben
havonta jelentkezõ, élõ

zenei vetélkedõn Czigány
György tesz fel kérdéseket az
elhangzó hét zenemûvel kap-
csolatban, melyeket április 21-
én 19 órakor Csavlek Etelka
operaénekes és a salzburgi

Mozarteum hallgatója, Lõwen-
berg Dániel zongoramûvész
tolmácsol. A közönség sorai-
ból jelentkezõ megfejtõk érté-
kes ajándékokat, hangverseny-
jegyeket, CD-lemezeket nyer-
hetnek. (Belépõjegy: 1000 fo-
rint. Cím:  Kiskorona utca 7.)

Játékos muzsika 7x10 percben

III. forduló 
(A helyes válaszok felleléséhez ajánljuk
az Óbudai Múzeum „Egy kaptafára”
címû idõszaki kiállítását.)  
1. Kinek a kezdeményezésére és mikor
jött létre az Elsõ Duna Gõzhajózási Tár-
saság Óbudai Hajógyára?
2. Az alapítás évében ki volt a Hajógyár
mérnöke?
3. Mi volt a „Mézaros” hadigõzös ko-
rábbi neve?
4. Milyen monogram szerepelt a magyar
katonák csákógombján 1848 márciusában?
5. Kinek a személyére utalt a monogram?
6. 1849. április 14-tõl milyen motívumok vál-
tották fel a honvédzászlók és a katonai öltö-
zékek korábbi, koronával díszített címerét?
7. Milyen történelmi-politikai fordulat
elõzte meg ezt a jelképváltozást?
8. Milyen 1849-es pénzérmékbõl készült
karkötõ látható az Óbudai Múzeum je-
lenleg látogatható idõszaki kiállításának
éremgyûjteményében?
9. Kinek a portréja látható a karkötõ
medalionjában? 
10. Milyen nemû és névértékû volt az
1849-es óbudai papírszükségpénz?
A harmadik fordulóban elérhetõ
pontszám: 13 pont.

ÁSVÁNYBÖRZE. Óbudai Natura és Ásványgyûjtõ Találkozót, Kiállítást és Bör-
zét rendeztek az Óbudai Mûvelõdési Központban április 6-án. Ásványokban,
csigákban, kagylókban, lepkékben gyönyörködhettek, natura termékeket,
ajándéktárgyakat, ékszereket vásárolhattak az érdeklõdök. Bonsaiokat is
láthattak az Óbudai Bonsai Egyesület közremûködésével

Az Óbudai Múzeum 2008 márciusa
és júniusa között hét-fordulós
helytörténeti vetélkedõ-sorozatot
indított „Helytörténeti sarok” cím-
mel. A feladványsorokat kétheten-
ként olvashatják lapunkban.

A feladványok megoldását
mindig a feladatok közlé-

sétõl, megjelenésétõl számított
10. napig várják postai úton
vagy személyesen az Óbudai
Múzeum címére (Budapest,
1033 Fõ tér 1.), illetve az Óbu-
dai Múzeum email-címére:
obmuzeum@invitel.hu.

A levelezõlapon, illetve az
email-küldeményben mindig
tüntessék fel a jeligét: „Hely-
történeti sarok”.

Helytörténeti sarok

ÁLLÁSKERESÕ KLUB. Ápri-
lis 15-én, 29-én, május 13-án
és 27-én 10-tõl 12 óráig. (Tel.:
250-1964, 430-0791.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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