
XIV. évfolyam 9. szám   2008. május 6. 

A gyalogosforgalom elõl már lezárták a
hidat, a vonatok június 14-tõl szeptem-
ber közepéig nem közlekednek. 

Koszorúzással, egy Krúdyról készült alkotás
avatásával, könyvbemutatóval emlékeznek a
Krúdy Kör tagjai névadójukra május 15-én.

Ingyenesen gyûjtik a háztartásokban felesle-
gessé vált elektromos és elektronikai hulla-
dékokat május 17-én a kijelölt helyszíneken.6 19

Megkezdték az északi vasúti híd átépítését Újra leadhatják rossz háztartási gépeiket

15
Krúdyra emlékeznek halálának 75. évfordulóján

Lapunk következõ száma
május 19-én, hétfõn jele-
nik meg! Újságunk olvas-
ható a www.obuda.hu
honlapon.

H úsz férõhellyel bõ-
vült Békásmegyeren

a Kelta utcai bölcsõde, így

itt most 100 gyermek el-
helyezésére van már lehe-
tõség. Az új egységet Bús

Balázs polgármester adta
át április 22-én. 

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Csak kompromisszummal alakíthatók a BKV járatok!
BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Tovább bõvült a bölcsõdei ellátás

20 új férõhely a Kelta utcában

B ehelyezték az utolsó
hídelemet az M0-ás

északi hídjának a szent-
endrei Duna-ág fölött át-
ívelõ hídjába, vagyis Óbu-
da felõl már a partról is
megközelíthetõ a Szent-
endrei-sziget. Az autósok
õsszel vehetik birtokba a
majdnem két kilométer

hosszú átkelõt. Ezzel egy
idõre megtorpan a kör-
gyûrû Budán, a 10-es út
felé vezetõ szakaszról még
csak a környezetvédelmi
hatástanulmány készül, az
építkezés leghamarabb a
következõ évtizedben in-
dulhat. 

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Õszre kész az M0-ás északi hídja 

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont (www.afsz.hu) I., II., III. kerületi kirendeltségén
május 8-án 9-tõl 13 óráig állásbörzére várják az ér-
deklõdõket. (Cím: Békásmegyer, Heltai Jenõ tér 7. Te-
lefonszám: 243-8663; e-mail: seboker@lab.hu) 

Állásbörze Békásmegyeren

Hajógyári-sziget: hallgat a fõváros     RÉSZLETEK A 3. OLDALON

R égi tervét valósítot-
ta meg a III. kerü-

leti Önkormányzat a
szociális minisztérium

segítségével. Az Óbudai
Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Köz-
pont részeként - mint ar-

ról elõzõ számunkban
hírt adtunk - Bús Balázs
polgármester április 9-
én megnyitotta a Vízior-
gona utcában a Gyerme-
kek Átmeneti Otthonát. 

TUDÓSÍTÁS A 8. OLDALONA Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcso-
lódó létesítményei beruházás részeként április 21-én el-
kezdték a budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építését az
alsó rakparton, a Lágymányosi híd és a Bertalan Lajos ut-
ca közötti szakaszon. A csatornafektetés elsõ ütemének
idején - várhatóan május 31-ig - az említett rakpartsza-
kaszt a forgalom elõl lezárták. INFORMÁCIÓ A 6-7. OLDALON

Tartós segítség átmeneti gondokra

Megnyílt a Gyermekek Átmeneti Otthona

Rakpartlezárással jár a fõgyûjtõcsatorna építése

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

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 Stollma-
yerné Fazekas Erikánál
a 437-8696-os telefon-
számon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármester
minden hónap elsõ hét-
fõjén (legközelebb jú-
nius 2-án) 15-tõl 18
óráig tartja fogadóóráját
a polgármesteri hivatal
II. emeletén, a 37-es
szobában. (Elõzetes
bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

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

Lapzártakor érkezett: Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete április 30-án tar-
totta soron következõ ren-
des ülését. A tanácskozás
lapunk nyomdába adásá-
nak napjára esett, ezért
alábbiakban csak a meg-
hívóban szereplõ napiren-
di pontokat áll módunkban
közreadni.

A 2007. évi zárszám-
adási rendelet. * Az

önkormányzat szervezeti
és mûködési szabályzatá-
nak módosítása. * Az ön-
kormányzati lakások bér-
beadásának feltételeirõl
szóló rendelet módosítá-
sa. * A Kiscelli utca -
Doberdó utca - Podolini
utca - Bécsi út által hatá-
rolt terület Kerületi Sza-
bályozási Terve. * Az
Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díj alapítá-
sáról és adományozásá-
nak rendjérõl szóló ren-
delet módosítása. * Elõ-
zetes kötelezettségválla-
lás a polgármesteri hiva-
tal vezetékes kapcsolási
számaihoz tartozó távbe-
szélõ szolgáltatások biz-
tosítására egy évnél hosz-
szabb idõtartamra indí-
tandó közbeszerzési eljá-
ráshoz. * Az önkormány-

zat által fenntartott szoci-
ális és gyermekjóléti in-
tézmények 2007. évi
szakmai beszámolói. * A
„Békás”-busz üzemelte-
tésének átadása a BKV
Zrt. részére. * Az iskola-
pszichológusi-hálózat ne-
velési tanácsadóba integ-
rálása. * A Gyöngyös-
bokréta Óvoda körzeté-
nek átadása fenntartó vál-
tozás miatt a Szín-Kör Já-
ték Óvodának. * Az Óbu-
dai Múzeum és Könyvtár
igazgatói állásának pá-
lyázat útján történõ meg-
hirdetése. * Együttmûkö-
dési megállapodás kötése
a Vargabetû Klub -
Mûhely Egyesülettel és a
Flóra Alapítvánnyal. * A
Jövõbarát Alapítvány tá-
mogatásának emelése,
költségvetési soron.* Az
önkormányzat és a

Hospice Alapítvány kö-
zös nevezése a Nemzeti
Vágtára. * KMRFT-HÖF
CÉDE pályázaton való
részvétel, játszóterek fel-
újítására önrész biztosítá-
sa. * Elõzetes kötelezett-
ségvállalás az önkor-
mányzat fenntartásában
mûködõ piacok ellenõr-
zésére és takarítására két
éves idõtartamra indítan-
dó közbeszerzési eljárás-
hoz. * Elõzetes kötele-
zettségvállalás a polgár-
mesteri hivatal papír-,
író- és irodaszer szükség-
letének közbeszerzési el-
járáshoz, egy éves idõtar-
tamra. * Az önkormány-
zat intézményeinek fel-
újítási, karbantartási,
gyorsszolgálati munkái-
nak kivitelezésére közbe-
szerzési pályázat kiírása a
2008. és a 2009. évre. *

Pályázati önrész biztosí-
tása zöldkataszteri felmé-
rés folytatásához a III. ke-
rületben. * Az Óbuda-Bé-
kásmegyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. 2007.
évi közhasznúsági beszá-
molója, illetve 2008. évi
üzleti terve. * Az Óbudai
Sport és Szabadidõ
Nonprofit Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság 2007.
évi beszámolója, vala-
mint 2008. évi üzleti ter-
ve. * Az Óbuda Közbiz-
tonságáért Közalapítvány
(ÓKK) kuratóriuma sze-
mélyi összetételének mó-
dosítása. * Az Óbudai
Múzeum és Könyvtár
szervezeti és mûködési
szabályzata. * A közokta-
tási intézményekre vonat-
kozó fenntartói minõség-
irányítási program felül-
vizsgálata. * Az Óbuda-
Békásmegyer Egészség-
ügyi Szolgáltató Kht.
szakmai és vállalkozási
tevékenysége fejlesztésé-
re, infrastrukturális fel-
tételei bõvítésére készült
megvalósíthatósági ta-
nulmány véleményezése.
* A Német Kisebbségi
Önkormányzat helyiség-
bérleti szerzõdésének
meghosszabbítása. *
Képviselõ-testületi bi-
zottsági helyek újraelosz-
tása. * Javaslat a Celer
Kft. ügyvezetõ-igazgatói
megbízás meghosszabbí-
tására. * Tájékoztató a
Celer Kft. APEH ellenõr-
zésének megállapításai-
ról, az adóhatóság határo-
zataiból fakadó vezetõi
intézkedésekrõl. (Tudósí-
tás következõ számunk-
ban.) 

Képviselõ-testületi ülés

Fókuszban az Egészségügyi Kht. fejlesztése

DÍJAZTÁK A LEGJOBB RENDÕRÖKET. Az Óbuda-Békásmegyeren szolgálók közül „Az év
rendõre” elismerõ címet idén Kereskényi László fõtörzsõrmesternek, Décsi Gábor
zászlósnak és Rácz Ferenc Péter fõhadnagynak adta át április 23-án Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere a III. kerületi Rendõrkapitányságon 

Merkl Gábor (MSZDP)
önkormányzati képvise-
lõ fogadóórájának új
idõpontja: minden hó-
nap utolsó szerdáján
18-tól 19 óráig. A hely-
szín változatlan: Óbudai
Mûvelõdési Központ, a
San Marco utca 81.
szám alatt.

Fogadóóra-változás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

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

Levelezõlista civil szervezeteknek
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A BKV járatainak tervezett át-
szervezése Óbuda-Békásme-
gyer hétköznapi tömegközle-
kedését alapjaiban rengetné
meg. Annak érdekében, hogy
ésszerû kompromisszum szü-
lethessen az ügyben, a helyi
önkormányzat vezetése már
2007 õszén tárgyalásokat kez-
deményezett a fõváros és a
BKV illetékeseivel. Ezen túl-
menõen március elejétõl - az
elsõ paraméterkönyv megjele-
nését követõen - felhívásban
kérte ki a lakosság javaslatait a
BKV-val történõ tárgyalások-
hoz, több alkalommal egyezte-
tett a kerületben jelenlévõ civil

szervezetekkel, figyelembe
vette az egyes pártok vélemé-
nyét, és számos levélben meg-
fogalmazta javaslatait a fõvá-
ros és a tömegközlekedési vál-
lalat döntéshozói felé. 

Óbuda polgárai és civil szer-
vezetei rendkívüli aktivitásról
tettek tanúságot a BKV járata-
it érintõ nagyhorderejû és lét-
fontosságú ügyben. Konstruk-
tív hozzáállásuk nyomán ja-
vaslataik beépültek a városve-
zetés tárgyalási szempontjai
közé. Az egyeztetések és le-
vélváltások nyomán, a közle-
kedési társaság a kerület javas-
latainak jelentõs részét figye-
lembe vette. 

Ha további részletek érdek-
lik, Bús Balázs polgármester
levelét, melyet Balogh Zsolt-
nak, a BKV megbízott vezér-
igazgató-helyettesének írt,
megtalálják Óbuda honlapján:
www. obuda.hu

A fõváros városüzemeltetési
bizottságának április 16-án, a
BKV székházában tartott több
mint háromórás vitája végered-
ményeképpen a szakbizottság
olyan határozatot fogadott el,
mely ismételten egy hónapot ad
egy újabb paraméterkönyv-ter-
vezet kidolgozására. Egyúttal
kéri, hogy az egyeztetés ezúttal
valóban történjen meg a szakmai
szervezetekkel, a szakszerveze-

tekkel, a civil szervezetekkel, a
kerületekkel, illetve végezzék el
azt az elemzést is, mely vizsgál-
ja, hogy a paraméterkönyv-mó-
dosítás milyen hatást gyakorol a
BKV költségvetésére, és milyen
gazdasági és externális (lég-
szennyezettség, zaj, baleseti kár,
stb.) hatásokkal jár. 

Hírösszefoglaló: nem tudni, hogyan
akar a Fõvárosi Önkormányzat gon-
dos gazda módjára bánni a Hajógyá-
ri-szigettel, legalábbis az obuda.hu-
nak a fõpolgármesteri hivatal kör-
nyezetvédelmi ügyosztályának ve-
zetõje, Radnóczi Sándor többszöri
megkeresés ellenére sem óhajtott
nyilatkozni a városháza szándékai-
ról. A sziget területének csaknem
fele a fõváros kezelésében van, és
azt a III. kerület kifejezett kérésére
sem hajlandó átadni. 

AHajógyári-sziget Budapest
egyik legszebb pihenõparkja

lehetne, jelenleg azonban hajlékta-
lanok búvóhelye, az idelátogatók
pedig jórészt kutyafuttatásra hasz-
nálják. Hiányos a sziget infrastruk-
túrája, elöregedtek a padok, az
ivókutak többsége nem üzemel, il-
lemhely pedig nincs a területen. Az
áldatlan állapotokra tekintettel
döntött úgy korábban a III. kerüle-
ti képviselõ-testület, hogy felkéri a
sziget területének 43 százalékát
kezelõ Fõvárosi Önkormányzatot,
adja át a kezelõi jogot. Óbuda sze-
rint ugyanis a fõváros nem jó gaz-
dája a szigetnek, elhanyagolja a
parkfenntartást, és egyetlen kivé-
teltõl eltekintve semmilyen fejlesz-
tést nem valósított meg. Ez a kivé-

tel az 1980-as években épült, majd
ismeretlenek által késõbb felgyúj-
tott csúszdás játszótér felújítása
volt, melyet a Fõkert Zrt. három
éve fejezett be 170 millió forintért.
A rekonstrukció során azonban ar-
ra nem gondoltak, hogy jelentõsen
emelné a játszótér komfortfokoza-
tát, ha volna itt legalább egy wc.
Ennek híján a játszótérre kiránduló
családok apraja-nagyja is a bokrok
között intézi el a dolgát. 

A fõpolgármesteri hivatal kör-
nyezetvédelmi ügyosztálya veze-
tõjének korábbi nyilatkozata sze-
rint nem a tulajdonjog átadása,
hanem a kerület és a fõváros ösz-
szefogása oldhatja meg a Hajó-
gyári-sziget problémáját. A fõvá-
ros jelenleg is csak korábbi ígére-
teit tudja ismételgetni: erõsítené a
szigeten az õrzõszolgálatokat, a
közterület-felügyelet és a rendõr-
ség segítségét is kérné. 

A Hajógyári-szigetnek egyéb-
ként egy sor tulajdonosa van: a szi-
get középsõ része, nagyjából a
Nagyrét és környéke a fõvárosé, a
Buda felõli part menti sávot a III.
kerület kezeli. Asziget déli harma-
da - az egykori hajógyár területe -
magántulajdonba került, a csónak-
házak pedig a Honvédelmi Mi-
nisztériumhoz tartoznak.

Budapest egyik legszebb pihenõparkja lehetne

Hajógyári-sziget: hallgat a fõváros 
Javaslatok polgároktól, civil szervezetektõl

Csak kompromisszummal
alakíthatók a BKV járatok!

Bús Balázs polgármester köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik öt-

leteikkel, gondolataikkal, építõ javaslataikkal hozzájárultak ahhoz,

hogy az önkormányzat a lakosság véleményét figyelembe vevõ ál-

láspontot alakíthasson ki a BKV átszervezésével kapcsolatban.

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

Ügyfélfogadás 
a hivatalban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Pályázat

1. A pályázat célja
Támogatást nyújtani olyan, a III. kerületben élõ, mû-
ködõ, alkotó, illetve a kerülethez kötõdõ szervezetek,
intézmények, egyesületek, alapítványok, magánsze-
mélyek részére, akik (amelyek) tevékenységükkel
hozzájárulnak a kerület kulturális életének fejlõdésé-
hez és gazdagítják turisztikai kínálatát.

2. A pályázat tárgya
• Kulturális, illetve turisztikai rendezvény, kiállí-
tás létrehozásának támogatása.
• A kerülethez kötõdõ mûvészeti alkotás, produk-
ció létrehozásának támogatása.
• A kerület megismertetését elõsegítõ kiadvány
(nyomdai, elektronikus) létrehozásának támogatása.

3. A pályázók köre
a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közigazgatá-
si területén bejegyzett, illetve máshol bejegyzett, de
ténylegesen Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
közigazgatási területén ténykedõ szervezet, intéz-
mény, egyesület, alapítvány.
b) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által fenn-
tartott kulturális intézmény.
c) Óbuda-Békásmegyeren élõ, vagy ahhoz kötõdõ
magánszemély.
A pályázaton nem vehetnek részt azok, akik az önkor-
mányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által koráb-
ban kiírt pályázaton támogatást nyertek, de annak ösz-
szegével nem, vagy nem szabályszerûen számoltak el.

A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek,
egyesületek, alapítványok, amelyek az önkormányzat
2007. évi költségvetési rendeletében nevesítve (soron)
részesülnek támogatásban.
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

4. A támogatás módja és mértéke
A pályázat rendelkezésére álló keret: 2 millió forint.
A támogatás módja: vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázati önrész nem lehet kevesebb a teljes költ-
ség 30 százalékánál.
A kiíró jogosult a pályázó által igényelt összegnél ke-
vesebb támogatást is jóváhagyni.

5. A pályázat benyújtásának módja
Pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített ûr-
lapon lehet benyújtani.
Az ûrlap hozzáférhetõ:
- az önkormányzat internetes honlapján (www.obuda.hu);
- a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(1033 Bp., Harrer Pál utca 2.)
A pályázatot két példányban (1 eredeti és 1 másolat)
kell lezárt borítékban benyújtani. A borítékon kérik
feltüntetni az 
„Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlesz-
tése és turisztikai vonzerejének növelése” pályázat
címet.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázat rövid leírá-
sát, ismertetését, mûvészeti alkotás, illetve kiadvány
esetén szakmai lektori véleményt.

6. A pályázat benyújtásának határideje és helye
A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján (1033 Harrer Pál utca 2) kell benyújtani
2008. május 20-án, 12 óráig.

7. A pályázat elbírálásának szempontjai
A pályázat elbírálása során elõnyben részesül az a pá-
lyázó aki (amely):
• a III. kerületben él, mûködik;
• kötõdik a III. kerület hagyományaihoz, azokat erõ-
síti, ápolja, növeli a kerület ismertségét és jóhírét;
• minél szélesebb érdeklõdésre tarthat számot;
• a kerülethez való kötõdést erõsíti;
• a kerület turisztikai vonzerejét növeli.

8. A pályázat elbírálása
A civil szervezeteknek nyújtandó támogatásról támo-
gatásáról, a kulturális és turisztikai bizottság javaslata
alapján a képviselõ-testület dönt 2008. június 30-ig.
A pályázat eredményérõl minden pályázó írásban kap
értesítést, legkésõbb a döntést követõ 15. napig.
A pályázatról felvilágosítást ad 
Tófejy Éva, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
civil, ifjúsági és esélyegyenlõségi referense. (Cím:
polgármesteri hivatal, 1033 Budapest Hídfõ utca 18.
Telefon: 437-8674. Faxszám: 437-8656. E-mail cím:
tofejy.eva@obuda.hu)
Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási
szerzõdést köt, melyben részletesen szabályozza a ka-
pott támogatással való elszámolás feltételeit.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kulturális és Turisztikai Bizottsága pályázatot hirdet 
„Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlesztése és turisztikai vonzerejének növelése” címmel

Hagyományaihoz híven, idén
is tavaszi közterület-takarí-
tó akciót rendezett április
19-én a Csillaghegyi Polgári
Kör Egyesület, más III. kerü-
leti civil szervezetekhez
(Óhegy Egyesület, Óbor-kör
Kulturális és Környezetvédõ
Egyesület, Aquincum-Mo-
csáros Egyesület, Óbudai
Sportegyesület) hasonlóan. 

Az esemény sikere ér-
dekében az önkor-

mányzat térítésmente-
sen biztosított konténe-
reket. A környezetszépítõ
eseményen kedvezmé-

nyes virágvásárt tartottak
a lakosok nagy örömére a
Csillaghegyi Közösségi
Házban, majd virágosítási
versenyt hirdettek. Tervek
szerint õsszel megjutal-
mazzák azokat a leg-
szebbnek ítélt virágos há-
zakat, kerteket, melyek a
kerületrész büszkeségévé
válnak. A gyõztesek egy-
egy „Szép virágos kert”
feliratú bronzplakettet
kapnak. (Jelentkezni, ne-
vet ajánlani Horváthné
Bakóczy Eszter irodaveze-
tõnél lehet a 06-70-967-
1493-as telefonszámon.) 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is érte-

síti a lakosságot, hogy május 23-ig a polgármeste-

ri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (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

Véleményezhetõ övezetmódosítás

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Csillaghegyen is takarítottak •  Több konténernyi szemét gyûlt össze

Virágosítási versenyt hirdettek
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Óbuda-Békásmegyer Len-
gyel Kisebbségi Önkor-
mányzata „Lengyel ma-
gyar két jó barát” címmel,
Jelenetek az 1848-49-es
magyar szabadságharcból
témakörben rajzpályázatot
hirdetett két korosztály-
ban a III. kerületi általá-
nos iskolák alsó és felsõ
tagozatos tanulóinak. 

A pályamûvek tech-
nikai és formátum

megkötés nélkül készül-
tek. Volt köztük grafika,
zsírkréta, vízfesték,
üvegfestmény. A pályá-
zatra 29 pályamû érke-
zett az Aquincumi, a
Kerék utcai, az Andor
Ilona, az Óbudai Nagy
László, a Krúdy Gyula,
a Csillaghegyi és a
Mustármag általános is-
kolák és gimnáziumok
tanulóitól. 

A képek csatajelenete-
ket, vagy a szabadság-

harc legjobban ismert
lengyel és magyar sze-
mélyiségeit ábrázolták.
Mindkét korosztályban
az elsõ három helyezett
értékes könyvutalványt
kapott. Ezen kívül a
rajzpályázaton résztve-
võket meghívták a ki-

sebbségi önkormányzat
által április 6-ára szer-
vezett autóbusz-kirán-
dulásra. A diákok meg-
tekintették az isaszegi
katonai hagyományõrzõ
csatabemutatót és a tele-
pülés környékének len-
gyel emlékhelyeit. 

Rajzpályázat eredményhirdetése

Jelenetek az 1848/49-es szabadságharcból

A Bem József Kulturális Egyesületnél április 3-án tartott
díjátadáson a kisebbségi önkormányzati képviselõk mel-
lett részt vett Török Ferenc, az önkormányzat oktatási
bizottságának elnöke, aki gratulált a rajzpályázat nyer-
teseinek

FOTÓ: CZUFFER ZSOLT

A békásmegyeri ok-
mányirodába a

454-7632-es telefonszá-
mon lehet idõpontot fog-
lalni. A Harrer Pál utcai
okmányiroda a 437-
8777-es telefonszámon
valamint interneten a
www.magyarorszag.hu
illetve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fo-
gadja az ügyfelek beje-
lentkezését. Az inter-
neten történõ idõpont-
foglalás csak a Harrer
Pál utca 2. (ügyfélszolgá-
lati iroda) és a Harrer Pál
utca 9-11. szám alatti iro-
dába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-
11. szám alatti irodában
továbbra is mûködik a
postahivatal az ügyfél-
fogadási idõvel azonos
nyitva tartással, vala-
mint az irodában talál-
ható alkuszcég segítsé-
gével az ügyfelek meg-
köthetik gépjármûvük
kötelezõ felelõsségbiz-
tosítását is.

A békásmegyeri és
a Harrer Pál utca 9-

11. szám alatti ok-
mányirodában az
ügyfelek személyesen
is foglalhatnak idõ-
pontot. 

Az okmányirodában
az alábbi ügyek intézhe-
tõk:

Békásmegyer (Med-
gyessy Ferenc utca 4.):
személyazonosító iga-
zolvány; lakcímbejelen-

tési ügyek; útlevél; ve-
zetõi engedély; ügyfél-
kapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-
11.: személyazonosító
igazolvány; lakcímbeje-
lentési ügyek; vezetõi
engedély; jármûigazga-
tási ügyek; egyéni vál-
lalkozói igazolvány;
ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2.

(ügyfélszolgálati iro-
da): útlevél; mozgás-
korlátozottak parkolási
igazolványa.

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

Idõpontfoglalás, ügyintézés, nyitva tartás az okmányirodákban

Útra kel Budapest és

Pest megye német ajkú

katolikus lakossága

május 31-én, hogy

együtt imádkozzanak

anyanyelvükön a Népek

Édesanyjához, a Bol-

dogságos Szûz Máriá-

hoz közösségeinkért és

magyar hazánkért. A

Német Kisebbségi Ön-

kormányzat, a „Braun-

haxler” Egyesület, a

Szigetcsépi Német Ki-

sebbségi Önkormány-

zat és a Pest megyei

Német Önkormányzat

közös zarándokutat

szervez Máriabesnyõre.

A zarándoklat befejezé-

se után Gödöllõre, majd

Fótra látogatnak.

(Részletes program és

jelentkezés május 20-

ig Neubrandt Olginál, a

06-30-221-4938-as te-

lefonszámon.)

Zarándoklat
Máriabesnyõre

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú

Mûvészeti Iskola diákjai adtak hangversenyt a

Veres Péter Gimnázium aulájában április 20-án. A

mûsorban felléptek a Kicsinyek Kórusa, az „Év

kórusa” címmel kétszer kitüntetett Andor Ilona

Gyermekkar, néptáncosok, modern táncosok és

hangszeres tanulók.

E g y e s ü l e t ü n k e t
1994-ben azzal a

céllal alapítottuk, hogy
megõrizze, ápolja és to-
vábbadja a még fellelhe-
tõ vagy felkutatható né-
met (sváb) hagyomá-
nyokat. Továbbá, hogy a
már-már feledésbe me-
rült régi Óbudát megis-
mertethessük a mai óbu-
daiakkal. 

A „Braunhaxler”
Egyesület átfogó hely-
történeti gyûjtemény lét-
rehozását tervezi. Kér-
jük mindazokat, akik a
régi Óbudát és Békás-

megyert (szobrokat, út
menti kereszteket, temp-
lomokat, temetõt, háza-
kat, utcákat, tereket, jár-
mûveket, piacot, stb.),
vagy a régi óbudaiakat
és békásmegyerieket
(tablók, mesterségek,
szerszámok, népvisele-
tek, gyerekek, stb.) áb-
rázoló fényképekkel,
képeslapokkal tudnák
segíteni egyesületünket,
hívják Neubrandt Olgát
a 06-30-221-4938-as te-
lefonszámon.

„Braunhaxler”
Egyesület

Helytörténeti gyûjteményt alapítanának 

Diákok hangversenye 
a Veres Péter Gimnáziumban
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Beruházás – Közlekedés

Az északi összekötõ vasúti
híd 1953-tól 1957-ig épült,
a II. világháborúból maradt
hadihíd-készlet felhaszná-
lásával. Az akkoriban ideig-
lenesnek szánt átkelõ mára
teljesen leamortizálódott,
életveszélyessé vált. Az át-
építést fokozatosan meg-
kezdték, várhatóan év vé-
gére készül el az új híd.

Az összekötõ átépíté-
sét évek óta halogat-

ták. Elõször a vonatok se-
bességét korlátozták, majd
lezárták déli oldali járdá-
ját, mivel életveszélyessé
vált. A híd állapotának
romlása miatt szóba került
az építmény lebontása is,
azonban stratégiai jelentõ-
sége, az esztergomi vasút-
vonal növekvõ forgalma
miatt a felújítás mellett
döntöttek a szakemberek. 

A beruházásról a MÁV
Zrt. és a Hídépítõ Zrt. ve-
zette „Északi híd 2005
Konzorcium” 2007 feb-
ruárjában kötöttek szer-
zõdést. A terveket a nagy
tapasztalattal rendelkezõ
MSC Kft. készítette. 

30 helyett 80-nal 
haladhatnak a vonatok

A híd mintegy 14 milli-
árd forintból épül. A mun-
kálatok során nemcsak a
mederhíd áthidaló szerke-
zete újul meg. A Váci út-
tól az óbudai hídfõig ki-
cserélnek minden mûtár-
gyat és természetesen a
vasúti pályát is. Az össze-
kötõ klasszikus rácsos
szerkezetû lesz, a jelenle-
ginél karcsúbb kialakítás-
sal. Megszûnik a sebes-
ségkorlátozás: az eddigi
30 helyett 80 kilométeres
sebességgel közlekedhet-
nek majd a vonatok, ezzel
rövidül a menetidõ. A híd
északi oldalán kerékpárút,
déli részén járda épül.
Felújítják a közmûveket
is: a nagyfeszültségû táv-
vezeték helyett a járda alá
bújtatják az erõsáramú
kábelt, az eddig látható
helyen lévõ gázvezeték-
kel együtt. Az átépítést fo-

kozatosan kezdték a kivi-
telezõk. A munka folya-
matos, bár a helyszínen
ebbõl egyelõre kevés lát-
szik. A hídelemeket a
KÖZGÉP Zrt. üzemében
és egy csepeli összeszere-
lõ telepen készítik. Több-
ségüket már legyártották,
a csepeli parton lassan
összeállnak az elsõ szere-
lési egységek. A 93 méter
hosszú szerkezetet egy-
ben emelik majd át a szál-
lító uszályra. 

Fontosabb dátumok
• A gyalogosok, kerék-

párosok, kismotorosok
elõl április 18-án zárták
le a hidat. A Duna két
partja között kishajó
közlekedik. 

• A vonatforgalom jú-
nius 14-tõl szeptember
14-ig szünetel. 

• A régi hídszerkeze-
tet szeptember 15-én
bontják el, ezután kez-
dik meg az új összekötõ
elemeinek beemelését. 

• A gyalogosok a déli,
a kerékpárosok az észa-
ki oldalon november 10-
tõl közlekedhetnek újra. 

• A hivatalos hídava-
tást november végére
tervezik. 

Az átépítés idején a
Budapest-Esztergom
vasútvonal vonatai a
szentendrei HÉV Ka-
szásdûlõ megállóhelyére

érkeznek, illetve onnan
indulnak a Margit hídig.
A Duna partjai között
kishajó közlekedik,
melyre a budai oldalon a
korábbi Hableány kikö-
tõben, a pesti oldalon a
Meder utcánál lehet fel-
szállni. A kishajót a
BKV Zrt. üzemelteti. A
jegy ára egyszeri átkelés-
nél 350 forintba kerül.

Személyenként egy ke-
rékpár díjmentesen szál-
lítható. A kishajók na-
ponta 4.30-tól 23.30
óráig közlekednek. 

MÁV-val a Margit hídig
A szerelvények Eszter-

gom és Óbuda között a
megszokott, de kismér-
tékben módosított menet-
rend szerint járnak. A

HÉV Kaszásdûlõ és Mar-
git híd megállóhelyei kö-
zött a MÁV és a BKV el-
fogadják egymás jegyeit,
bérleteit. Az esztergomi
vonal állomásai és a Nyu-
gati pályaudvar között
váltott vasúti bérletek a
Margit híd és a Nyugati
pályaudvar között a BKV
4-es, 6-os villamosain is
érvényesek.  

Déli irányból észak felé
haladva, szakaszonként
épül meg jövõ nyárra a
megközelítõleg 7 kilomé-
ter hosszúságú szennyvíz-
gyûjtõ csatorna. 

A középsõ budai te-
rületek körülbelül

kétharmad részének
szennyvizét gyûjti majd
össze, és a hozzá kap-
csolódó létesítmények
segítségével a Csepel-
szigeten épülõ Budapes-

ti Központi Szennyvíz-
tisztító Telepre juttatja.
A fõgyûjtõcsatornába
kerül a Zsigmond tér és
Kelenföld közé esõ terü-
letek szennyvizének
döntõ része: az I., II.,
részlegesen a III., a XI.,
a XII., és szintén részle-
gesen a XXII. kerület
csatornarendszere által
összegyûjtött szennyvíz.

A fõgyûjtõcsatorna el-
készültével, 2009 máso-
dik felétõl megszûnik a je-

lenlegi, komoly környe-
zetterhelést jelentõ álla-
pot, hiszen a fõváros bu-
dai oldalán keletkezõ
szennyvíz zöme most bio-
lógiai tisztítás nélkül, köz-
vetlenül a Dunába ömlik.

Forgalomkorlátozás
Az úgynevezett nyílt

árkos felbontással zajló
csatornafektetés miatt
kellett az alsó rakpartot
lezárni a Lágymányosi
híd és a Bertalan Lajos

utca közötti szakaszon.
A közúti közlekedés
szempontjából ez azzal
jár, hogy a Lágymányo-
si hídnál megmarad
ugyan a lehajtási lehetõ-
ség az alsó rakpartra, de
innen a Petõfi hídig tar-
tó szakasz zsákutca lesz.
Az Erzsébet híd és a
Bertalan Lajos utca kö-
zött csak egy irányban,
dél felé lehet közlekedni
az alsó rakparton. A 12

ÉlõDuna program

Rakpartlezárással jár a fõgyûjtõcsatorna építése

Év végéig kishajóval kelhetnek át a gyalogosok

Megkezdték az északi vasúti híd átépítését

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

A Volánbusz Zrt. jármûinek közlekedése a 11-es fõúton hétvégén, az esti órákban
igen nehézkes az utóbbi idõben. A Dunakanyarból Békásmegyer-Budapest felé ha-
ladó autóbuszok túlzsúfoltak, gyakori az úgynevezett utaslemaradás, az esetleges
menetesítõ járatok csak nagy sokára érkeznek meg. A probléma fõ oka az elégtelen
menetrend, az esti idõszak 85 perces követési ideje, és az idényjáratok túl késõi, má-
jus 1-jétõl való beállítása. A Volánbusz Zrt. illetékese kérdésünkre a kirándulóforga-
lom kiszámíthatatlanságával érvelt.Olyan javaslatot tett, miszerint a kirándulócsopor-
tok elõre jelezzék, mikor akarnak visszatérni a fõvárosba, és ehhez retúrjegyet is ve-
gyenek. A többi felvetett gondra viszont érdemben nem reagált. Kertész István  

Hétvégéken nehézkes a dunakanyari buszközlekedés

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az M0-ás autóút részét
képezõ északi híd terve-
zése 1993-ban kezdõ-
dött, építeni pedig 2006-
ban kezdték. A hídon
irányonként két sávot, és
az átlagosnál szélesebb
leállósávokat építenek,
északi oldalára kerék-
párutat, a déli oldalára
pedig gyalogutat tervez-
nek. A híd végül a Me-
gyeri híd nevet kapta,
annak ellenére, hogy a
2006-os internetes sza-
vazáson a legtöbb szava-
zatot Chuck Norrisra ad-
ták, de Stephen Colbert
és Jon Stewart amerikai
humoristák, illetve Zrí-
nyi, Eötvös és Pató Pál
nevei is felmerültek a
voksoláson. 

Az 1870 méter hosz-
szúságú Megyeri híd
hosszában öt, széltében
pedig két hídszerkezet-
bõl áll. Ezek közül a bu-
dai oldalon lévõ ártéri, a
Szentendrei-sziget fölöt-
ti és a pesti oldalon a 2-
es számú út fölött húzó-
dó vasbeton hidak szer-
kezetépítése február vé-

gén befejezõdött, jelen-
leg a szegélyépítések és
a szigetelések zajlanak,
a közeljövõben pedig
megkezdõdik a korlát-
építés. A maradék két
hídszerkezet közül a Du-
na szentendrei-ága fölöt-
ti, mintegy 300 méter
hosszúságú acélszerke-
zetû híd építése is befeje-
zõdött. Az egyenként
nagyjából 100 méteres
elembõl az utolsót - a ha-
todikat - március 28-án
helyezték el az építõk. 

A Megyeri híd leglát-
ványosabb eleme, a
Nagy-Duna feletti fer-
dekábeles híd még
épül. Két, egyenként
száz méter magas „A”
alakú pilon tartja a fel-
szerkezetet. A közel
120-140 tonnás hídpá-
lya-elemeket kábelek-
kel kötik fel a pilonok-
ra. A hídszerkezet ösz-
szesen ötven acélszer-
kezetbõl áll, amelyek-
bõl harmincnyolc már a
helyén van.

Május végén, június
elején várható, hogy az
utolsó hídelem is a he-
lyére kerül, ami azt je-
lenti, hogy a forgalom
várhatóan õsszel indul-
hat el az új északi M0-ás
hidon.

Az M0-ás körgyûrû
további, a 10-es és a 11-
es út közötti szakaszá-
nak megépítése azonban
egyelõre várat magára.
A 8-9 kilométeres kör-
gyûrû-részre hét nyom-
vonalterv készült koráb-

ban. A tervek ellen
azonban - mivel a lakos-
ság egy részének véle-
ménye szerint a változa-
tok a békásmegyeri és
ófalui épületekhez túl
közel haladtak - több
helyi és fõvárosi civil
szervezet is (például az
S.O.S. Békásmegyerért,
Levegõ Munkacsoport)
tiltakozott.

A hét változatból vé-
gül három teljes és két
betétváltozat szerepelt a
környezetvédelmi elõ-
zetes vizsgálati doku-
mentációban. Ezek kö-
zül - miután sikeresen
megegyeztek a civilek-
kel és az önkormányzat-
okkal - egy teljes és a
két betétváltozat kapott
a továbbtervezésre vo-
natkozó elõírásokat tar-
talmazó környezetvé-
delmi hatósági határoza-
tot. Az ezek alapján ösz-
szerajzolt két teljes
nyomvonalváltozatról
készül most részletes
környezeti hatástanul-
mány, melyeket kor-
mányrendelet is rögzíte-
ni fog. 

Az út túlnyomó része
- a nyomvonaltervek
szerint - alagútban ve-
zet. A felmerült környe-
zetvédelmi problémák
egy részére a BME által
korábban végzett szél-
csatorna-vizsgálat adott
választ, ami nem tá-
masztotta alá a civilek
és az önkormányzatok
azon félelmeit, misze-
rint az alagutak szellõ-
zése miatt a kipufogó-
gázok és egyéb anyagok
a lakott terület nagy ré-
szén káros mértékû
szennyezõdést okoznak.
A vizsgálat azt mutatta
ki: a felfelé szálló áram-
latok és a szél hatására
ezek a káros anyagok
elõbb felhígulnak, majd
eltûnnek.

Mikor várható az út-
szakasz megépítése?
Számos egyeztetés van
még hátra, de ha minden
jól alakul, akkor 2011-
ben foghatnak majd ne-
ki az építkezésnek, va-
gyis 2013 elõtt semmi-
képp sem készül el a
körgyûrû észak-budai
továbbvezetése.

A Megyeri híd után egyhamar nem folytatódik a körgyûrû 

Õszre kész az M0-ás északi hídja 

Hídelemet úsztatnak a Dunán

tonna össztömeg feletti
jármûvek  azonban a le-
zárások ideje alatt nem
közlekedhetnek sem a
budai alsó, sem a felsõ
rakpart ezen szakaszán,
számukra a Róbert
Károly-Hungária-Köny-
ves Kálmán körút az
ajánlott útvonal. A Dél-
Buda felõl észak felé
haladó autósok az Er-
zsébet hídnál tudnak
elõször lehajtani az alsó
rakpartra.

A budai alsó rakpartot
érintõ elsõ kivitelezési
szakaszt követõen az
építkezés további fázisai
miatt északi irányban
tovább folytatódik a bu-
dai alsó rakpart lezárása,
elõreláthatólag 2009
nyaráig. 

Ha magas a vízállás
A munkálatokat és így

az útlezárás idõszakát a

Duna vízállása is befo-
lyásolhatja. Magas víz-
állásnál a munkaárok-
ban megjelenõ víz hát-
ráltatja a munkavégzést,
a vízszint csökkenéséig
a munkálatokat felfüg-
gesztik.

A Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep
és kapcsolódó létesítmé-
nyei beruházás Európai
Unió által elismert költ-
sége mintegy 428,7 mil-
lió euró, amelynek 65
százalékát az Európai
Unió finanszírozza a Ko-
héziós Alapból, 20 száza-
lékát a magyar állam, 15
százalékát pedig a Fõvá-
rosi Önkormányzat állja. 

(A teljes beruházás-
ról, illetve a fõgyûjtõ-
csatorna építésének
részleteirõl az ÉlõDuna
projekt saját website-
ján, a www.eloduna.hu
oldalon olvashatnak.)
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Egy folyamat részé-
nek tekintem a férõhe-
lyek számának növelését
- mondta Bús Balázs
polgármester köszöntõ-
jében. Hangsúlyozta, az
lenne a kívánatos, ha
olyan társadalmi közeg
alakulna ki, ahol az
anyukák a gyermekük
egy éves kora után is
nyugodtan otthon ma-
radhatnának. A bölcsõ-
dei szolgáltatást azon-
ban az azt igénylõ édes-
anyáknak biztosítani
kell. A mostani bõvítés
ellenére még 300 gyer-
mek van várólistán. 

Még tavaly december-
ben különített el 2,5 millió

forintot a képviselõ-testü-
let a bõvítés építési mun-
kálataira, és ugyanennyit a
berendezésre. További 10
millió forintról is döntöt-
tek 6 új gondozói státusz
létrehozására.

A kerületben jelenleg
12 bölcsõde mûködik,
összesen 710 férõhely-
lyel, melynek 60 száza-
lékát állami normatíva,
40 százalékát önkor-
mányzati forrás fedezi. 

100 új bölcsõdei férõ-
hellyel gazdagodott
2006 óta Óbuda-Békás-
megyer bölcsõdei ellátá-
sa. Az önkormányzat to-
vábbi férõhelyek kiala-
kítását tervezi, pályázati
források bevonásával is.

A 12 fõ befogadásá-
ra képes intéz-

mény 6 és 18 éves kor
közötti gyermekeknek
nyújt teljes körû ellá-
tást (étkezés, közleke-
dés, ruházat, tanszer,
zsebpénz). A krízisben
lévõ gyermekek, vagyis
akik ideiglenes ellátás
és felügyelet nélkül
maradnak, itt átmeneti
gondoskodást kapnak. 

Mint azt Zanáné
Haleczky Katalintól, az
Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédel-
mi Központ intézmény-
vezetõjétõl megtudtuk,
a gyerekek szülõi ké-
résre kerülnek be, a
szülõk felügyeleti joga
így nem sérül. Az in-
tézmény stabilitást és
biztonságot nyújt a csa-
ládoknak problémáik
megoldásának idejére,
lehetõvé téve, hogy
meghatározott idõn be-
lül szakszerû segítség-
gel megoldást találja-

nak és a gyermek minél
hamarabb visszakerül-
hessen saját környeze-
tébe.

Hozzátette, a négyes
szakmai integrációnak
megfelelõen, azaz a
családsegítéssel, annak
speciális és általános
ellátásával, valamint a
gyermekjóléti központ
mûködésével és a csa-
ládok, illetve gyerme-
kek átmeneti elhelye-
zésével olyan rend-
szert építettek ki, mely
az egész kerület szoci-
ális ellátási igényét ki-
elégíti. 

Dr. Katonáné dr.
Pehr Erika, a Szociális
és Munkaügyi Minisz-
térium Gyermek- és If-
júságvédelmi Osztályá-
nak vezetõje olyan
hasznos kezdeménye-
zésként említette az in-
tézmény létrejöttét,
mely megelõzheti a
gyermekek családból
kiemelésének krízisét.

Felhívta a figyelmet ar-
ra is, hogy az ország-
ban sok, ehhez hasonló
családszerû, kis intéz-
ményre lenne szükség. 

Bús Balázs polgár-
mester elmondta, az ál-
lami normatív finanszí-
rozás ellentmondásos-
sága miatt - mely a
Családok Átmeneti
Otthona finanszírozása
és a Gyermekek Átme-
neti Otthona finanszí-
rozása között feszül -
levelet írt Lamperth
Mónika miniszter asz-
szonynak, indítványoz-

va, hogy a központi
költségvetés összeállí-
tásakor növeljék meg
az ilyen otthonokban
nevelt gyermekek után
adható normatívát.

A gondokról szólva
úgy nyilatkozott: ez az
intézmény is szakmai-
lag akkor hatékony, ha
minél gyorsabban „pör-
geti” a gyerekeket, ez
viszont szembe megy
az anyagi érdekekkel,
mert a normatívát úgy
határozták meg, hogy
csak abban az esetben
jár, ha bent van a gye-

rek. Vagyis csak akkor
kapja meg az intéz-
mény a 700.000 Ft/fõ
normatívát, ha egész
évben folyamatosan 12
gyereket lát el. A nor-
matíva összege a teljes
mûködési költség 18
százaléka, mert a sze-
mélyi, tárgyi feltétele-
ket a rendelet nagyon
szigorúan határozza
meg, azaz 82 százalé-
kot az önkormányzat
saját forrásból kell
hogy biztosítson. Az új
otthon 25 millió forint-
ból valósult meg.

Tovább bõvült a bölcsõdei ellátás

20 új férõhely a Kelta utcában

Tartós segítség átmeneti gondokra

Megnyílt a Gyermekek Átmeneti Otthona
A fõváros budai oldalán elsõként nyitotta meg kapuit a
Gyermekek Átmeneti Otthona. Hiánypótló jellegére utal,
hogy Óbuda vezetését már megkereste a közelben lévõ
helyhatóságok közül az I., II., V. kerület azzal a céllal,
hogy a kerületükben élõ, rászoruló gyermekek is igény-
be vehessék az óbudai intézmény szolgáltatásait. Jelen-
leg ellátási szerzõdés kötésérõl folynak a tárgyalások. A
családi krízisbe került gyermekek átmeneti ellátása kö-
telezõ önkormányzati feladat.
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PÁRATLAN KÉPZÉSI LEHETÕSÉGET KÍNÁL:
Ön is ingyenesen vehet részt a SZTÁV ZRT. szakmai 

támogatott képzésein, ha pályázik a Lépj egyet elõre 2.
program keretében.

A PROGRAM CÉLJA
Az alacsony iskolai végzettségû, illetve szakképzetlen fel-
nõttek képzése, akiket a hagyományos képzési progra-
mok nem, vagy csak nagyon korlátozottan érnek el, rész-
ben a motiváció és ösztönzés hiánya, részben a sajátos
képzési szükségletek miatt.
A program lehetõséget kínál számukra arra, hogy ingye-
nesen megszerezzék a szakképzésben való részvétel fel-
tételeit jelentõ alapfokú végzettséget, valamint arra, hogy
a munkaerõ-piaci igényelnek megfelelõ szakképzettséget
szerezzenek.

CÉLCSOPORTOK
1. Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõ felnõt-

tek szakképzésre való felkészítése, felzárkóztatása.
2. Általános iskolai végzettséggel rendelkezõ, szakképe-

sítés nélküli felnõttek szakképzése.
3. Érettségivel rendelkezõ szakképzetlen felnõttek szak-

képzése.
4. Elavult szakmákkal rendelkezõk esetében új szakké-

pesítés megszerzése.
TÁMOGATÁS JELLEGE

Sikeres pályázat esetén a tanfolyam díja 100%-os vissza
nem térítendõ támogatásban részesül.

KÉPZÉSEK
Hegesztõ, CNC forgácsoló, vízvezeték- és vízkészülék-
szerelõ, villanyszerelõ, ács-állványozó, bútorasztalos,
épületasztalos, kõmûves, 

A KÉPZÉSEK HELYSZÍNE
Budapest

JELENTKEZÉS MÓDJA
A jelentkezési lapot az ügyfélszolgálati irodán veheti át

az érdeklõdõ. Leadási határidõ: 2008. május 23.
(Ügyfélszolgálati iroda: Harrer Pál utca 2.)

A SZTÁV FELNÕTTKÉPZÕ ZRT.

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

100 ÉVES NÉNIT KÖSZÖNTÖTTEK. Juhász Lászlóné, Ilonka nénit Bús Balázs polgármes-
ter virágcsokorral, ajándékkosárral és pénzzel köszöntötte 100. születésnapján Bé-
kásmegyer határában lévõ otthonában április 10-én. A korához képest jó egészségnek
örvendõ idõs néni két éve unokája családjával él. Legnagyobb bánatának azt tartja,
hogy nem tud eleget segíteni szeretteinek, mivel már nehezére esik a járás

Az Óbudai Gondozási Köz-
pont a Harrer Pál utcai
Idõsek Klubjában nyílt na-
pot rendez május 15-én
10-tõl 17 óráig.

Program
Zenés ébresztõ a rend-

õrzenekar közremûködé-
sével 10 órakor. * Chi-
Kung bemutató 10.30 óra-

kor. * Filmvetítés: Majá-
lis, Balogh István rende-
zésében (1943) 11 órakor.
* Irka-kör, nyugdíjas szí-
nészek elõadása 14 óra-
kor. * Az Akácvirág tánc-
együttes bemutatója 14.30
órakor. * Intézmény is-
mertetõ 15.30 órakor. Az
intézményt bemutatja
Szabóné Varga Valéria, az

Óbudai Gondozási Köz-
pont intézményvezetõje.
Meghívott vendég, az ön-
kormányzat szociális szol-
gáltatási fõosztályának ve-
zetõje, dr. Gallóné Nagy
Judit. * Zenés táncos mu-
latság Csényi Ferenc zene-
mester közremûködésével
16 órakor. (Helyszín:
Harrer Pál utca 4.)

P ályakezdõknek, mun-
kanélkülieknek, mun-

kahelyváltás elõtt állóknak
indított álláskeresõ klubot
az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ. Az érdeklõdõket
május 13-án és 27-én, majd
június 10-én és 24-én (ked-
denként) 10-tõl 12 óráig
várják a Kelta utca 5. szám
alatti tanácsadóba. (Tel./
fax.: 250-3766, 388-9136.)

Pályaválasztási 
tanácsadás

Karrier, pályaorientációs
és pályakorrekciós tanács-
adást tartanak két helyszí-
nen, Óbudán és Békásme-
gyeren a központ munka-
társai. A folyamatosan igé-
nyelhetõ programokon
egyéni vagy csoportos be-
szélgetésen vehetnek részt
az érintettek. A szakembe-
rek várják a munkahely-

váltás, a pályaválasztás
elõtt álló diákok jelentke-
zését. (Telefonos idõpont-
egyeztetés: a békásmegye-
ri Kelta utca 5. szám alat-
ti tanácsadóban Debrece-
ni Diána a 250-1964-es,
illetve a 06-20-577-1120-
as telefonszámon fogadja
a hívásokat. A Szentendrei
út 85. szám alatti központ-
ban Szatmáry Ildikót hív-
hatják a 430-0791-es, va-
lamint a 06-20-577-0954-
es számon.) 

Májusi kavalkád az idõsek klubjában

Álláskeresõ klub keddenként

M inden hétköznap
10-tõl 18 óráig

várjuk mindazokat, akik
a droghasználattal kap-
csolatban szeretnének
hiteles információkat
kérni, illetve azokat a
szenvedélybetegeket,
akik életében gonddá
vált a szerhasználat, és
ezzel kapcsolatban sze-
retnének bármiféle segít-
séget kapni. Progra-
munkba bárki, bármiféle
konkrét cél nélkül is be-
kapcsolódhat, gyors és
egyszerû segítséget
igénylõ problémákkal is.

Szolgáltatásaink: szociá-
lis munka; egyéni esetke-
zelés; szociális ügyintézés;
pszichiátriai segítségnyúj-
tás; gyógyszeres kezelés,
pszichológiai és életveze-
tési tanácsadás; konzultá-
ció (egyéni és családi); am-
buláns rehabilitáció; jogse-
gélyszolgálat; józanság-
megtartó csoport; hozzá-
tartozói csoport (kedden-
ként 18 órától). (Cím: Luk-
ács György utca 3. Tel.: 454-
0876, e-mail: kekpont@obu-
dapgh.t-online.hu

Pászli Lívia
koordinátor

Kék Pont Drogambulancia 

Szerhasználat nélkül élni

M inden kedden 10-tõl
14 óráig várják régi

és új tagjaikat az Óbudai
Mûvelõdési Központban
mûködõ „Ezüst-kor”
Nyugdíjas Klubba. Progra-
mok: séta Aquincumban;
kirándulás Martonvásárra;
látogatás az Ócsai-táj-

házban; az orchidea kiállí-
tás megtekintése a Mezõ-
gazdasági Múzeumban;
kártyacsata; beszélgetés;
filmvetítés. (A klub nyáron
is várja tagjait. Cím: San
Marco utca 81. Informá-
ció: Kárpáti Zoltánné,
388-7370, info@omk.hu)

„Ezüst-kor” Nyugdíjas Klub

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Drog és alkohol
A Csillaghegyi Egészség-
házban (korábbi csillaghe-
gyi háziorvosi rendelõ)
„Drog és alkohol a hozzá-
tartozók szemszögébõl”
címmel Krizbacher Ildikó
és Sárosi Mária tart elõ-
adást május 16-án 17 órai
kezdettel. (A belépés díjta-
lan. Cím:Vasút sor 1.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Elõzetes: minden hónap
utolsó keddjén, 18 órától
természetgyógyászok tar-
tanak fórumot a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban (BKH). Asztrológiai
elõadásra várják az ér-
deklõdõket május 27-én.
(A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.) 

Egynapos sebészet
Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgálta-
tó Kht. felhívja az olvasók
figyelmét, hogy az egyna-
pos sebészeti eljárásról
érdeklõdni lehet dr. Gu-
lyás Miklós fõorvosnál, az
egynapos sebészeti rész-
leg vezetõjénél az egyna-
pos@obudairendelok.hu
e-mail-címen, illetve a
388-9180/171-es telefon-
számon.

Cukorbetegek klubja
Békásmegyeren
Minden hónap harma-
dik szerdáján, 15-tõl 17
óráig tartja összejöve-
telét a Békásmegyeri
Cukorbetegek Klubja a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. Legköze-
lebb május 21-én várják
az érdeklõdõket. (Cím:
Csobánka tér 5.)

Állati tetemek 
ingyenes elszállítása
Budai Tamás vállalkozó
gondoskodik az állati
tetemek közterületrõl, il-
letve a természetes
személyek ingatlanaiból
való elszállításáról. A
szolgáltatás a lakosság
számára ingyenes. (Te-
lefon: 06-20-591-2897.)

Dr. Varga Péter Pál, a vi-
lágszerte elismert gerinc-
gyógyász, a Budai Egész-
ségközpont és az Országos
Gerincgyógyászati Köz-
pont fõigazgatója lesz a
nyári szünet elõtt a San
Marco Szabadegyetem
vendége, május 19-én 18
órától az Óbudai Mûvelõ-
dési Központban. 

A z elõadó 1979-ben,
a Semmelweis Or-

vostudományi Egyetem

Általános Orvosi Karán
summa cum laude mi-
nõsítéssel doktorált,
1983-ban tett ortopédiai
szakvizsgát, 1989-tõl
pedig már a Magyar Or-
topédiai Társaság veze-
tõségi tagja. A Gerinc-
gyógyászati Nemzeti
Központot 1997-tõl ve-
zeti, 2000-tõl igazgatója
a Budai Egészségköz-
pontnak. A gerincspeci-
alista 2004-tõl elnöke a
Kelet-Délkelet-Európai

Gerincsebészek Társa-
ságának, 2005-tõl a Ma-
gyar Ortopédiai Társa-
ság elnöke.

A több mint 10 esz-
tendeje létrehozott Ge-
rincgyógyászati Köz-
pontban dr. Varga Pé-
ter Pál tizennégy kol-
légájával együtt a leg-
modernebb gerincsebé-
szetet végzi. Olyan
mûtéti spektrumot va-
lósítottak meg, mint a
világ legfejlettebb ré-

szein mûködõ speciális
intézetek. A gerincspe-
cialista elõadásában
beszél a gerinc élettani
szerepérõl, az általa
vezetett intézet létre-
hozásának körülmé-
nyeirõl, a központban
végzett beavatkozások
típusairól és az ered-
ményekrõl. 

Pásti Andrea
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Évadzáró a San Marco Szabadegyetemen

A gerincsebészetrõl mindenkinek 

- Kiknek érdemes fel-
keresniük május 23-án a
fogászatot?

- Amikor meghirdettük
a szûrõnapot, elsõsorban
azokra a kerületünkben
lakó, 14-18 év közötti fi-
atalokra gondoltunk, akik
itt élnek, azonban nem
Óbuda-Békásmegyer ok-

tatási intézményeiben di-
ákok, hiszen iskolafogá-
szatunkon az itt tanuló
középiskolásokkal rend-
szeresen találkozunk.
Természetesen ez nem ki-
záró ok, közülük is bárkit
örömmel várunk. 

- Elõzetesen jelentkez-
ni kell a szûrésre?

- Igen, tanácsos beje-
lentkezni a rendelõ 430-
0237-es, illetve 242-
6977-es telefonszámán. 

- A közelmúlt-
ban a várandós
kismamáknak is
tartottak szûrõ-
napot. Melyek
voltak a tapasz-
talatok?

- Rendkívül
sikeresen zárult
a szûrõnap. Kö-
zel 30-an vettek részt
rajta. A második, illetve
harmadik gyermekükkel
várandós kismamák na-
gyobb csemetéjüket is
elhozták, akik miután a
mamát megvizsgáltuk,

örömmel ültek a fogor-
vosi székbe. A családi
fogorvoslás jelentõségét
hirdetjük: amennyiben a

szülõk jó példát
mutatnak, úgy
ezt a mintát a
gyermekek kö-
vetik. Remé-
nyeink szerint
ennek hatására
csupa egészsé-
ges mosolyú
gyermekkel, fi-

atallal és felnõttel talál-
kozunk majd.

A szûrés helye és idõ-
pontja: Ányos utca 2.
Május 23-án 8.30-tól
17 óráig. 

P. A.

Egészségnevelõ fogászati szûrés fiataloknak 
Mint arról korábbi lapszámainkban olvashattak, az Óbuda-
Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. márciustól
heti rendszerességgel - szakterületektõl függõen szerdán-
ként és péntekenként - szûrõnapokat indított a kerületben
élõ felnõtt lakosság részére. Az egészségnevelés fontos-
ságára már fiatalkorban fel kell hívni a figyelmet, ezért
május 23-án a gyermekfogászat Ányos utcai rendelõjében
a városrészben élõ, 14-18 év közöttieket várják alapos fo-
gászati ellenõrzésre. A kezdeményezésrõl a szûrést vezetõ
dr. Hermány Margit fõorvosnõvel beszélgettünk.

Ó buda-Békásmegyer Önkormány-
zata és az Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi Szolgáltató Kht. közös
célkitûzése, hogy fokozott figyelmet
fordítson a kerületben élõ lakosság
egészségének megõrzésére, a betegsé-
gek megelõzésére, ezért márciustól
(szakrendelésektõl függõen) szerdán-
ként és péntekenként vizitdíjmentes
szûrõnapokat szerveznek a Vörösvári
úti és a Csobánka téri járóbeteg-szak-
rendelõkben. Tartottak már fül-orr-gé-
gészeti szûrést (képünkön), bõrgyó-
gyászati, reumatológiai, szemészeti,
neurológiai és ultrahang vizsgálatot is.
A szûrõnapokon sokan vettek részt. 

(A szûrõnapokon kizárólag szûrést és
tanácsadást végeznek, szükség esetén
szakellátásra irányítanak. Gyógyításra
és recept felírására nincs lehetõség.)

Egyre többen törõdnek egészségükkel

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mint korábbi lapszámunk-
ban közöltük, az Óbuda-Bé-
kásmegyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. áprilisban
speciális ambulanciákat in-
dított, melyek célja, hogy
egyes szakterületeken belül
elkülönülten is foglalkozza-
nak bizonyos betegségek-
kel, illetve betegcsoportok-
kal, ezáltal rövidebb idõ
alatt, jobb minõségû ellátást
tudjanak biztosítani a bete-
geknek. A speciális rendelé-
sek vezetõi közül ezúttal dr.
Tóth Andrást, az Orrambu-
lancia orvosát kérdeztük. 

- Milyen esetekben kell
orrbetegségre gyanakod-
nunk, és a speciális rendelést
felkeresnünk?

- Két nagy csoportra lehet
osztani azokat a panaszokat
amivel érdemes hozzám for-
dulni. Elsõsorban a tartósan
gátolt orrlégzést okozó pana-
szokkal, azaz nem „megy” a
levegõ a páciens orrán, ha éj-
szaka horkol, szájszárazság
jelentkezik, esetleg ha gyak-
ran van gombócérzése a tor-
kában, illetve többször fejfá-
jással küszködik. A másik az
orr veleszületett, vagy szerzett
deformitása, alaki rendelle-
nessége esetében. 

- Vannak esetek, amikor
funkcionálisan nem is, de
esztétikailag érez valaki
problémát ezzel a testrészé-
vel. 

- Igen, és jó hírem van,
mert az ambulanciánkon je-
lentkezõ páciensek számára
lehetõség van a fent leírt gon-
dok mûtéti megoldására, inté-
zetünk egynapos sebészeti
részlegén. 

- Mikor és hol érdemes
felkeresni önt az elõbbiek-
ben leírt panaszokkal?

- A Vörösvári úti rendelõ-
intézetben péntekenként 15-
tõl 17 óráig várom a pácien-
seket, a földszinti fül-orr-gé-
gészeti osztályon. A rendelés-
re beutaló nélkül, a táblázat-
ban megjelölt központi tele-
fonszámon lehet bejelentkez-
ni, illetve e-mailben is vála-
szolok minden kérdésre a
toth.andras@obudairende-
lok.hu email-címen.

Pásti Andrea

Új, speciális rendelések májustól 

Orrdoktor a Vörösvári úti rendelõintézetben
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Iskoláink – Oktatás

Az óbudai székhelyû Budapesti
Mûszaki Fõiskola (BMF) Rejtõ Sán-
dor Könnyûipari és Környezetmér-
nöki Karának I. és II. éves hallga-
tói 500 éves Gutenberg nyomdagé-
pen ismerkedtek a nyomdaipari
szakirány szépségeivel.

A Médiatechnológiai Intézet
Nyomda- és Médiaipari

Szakcsoportja nyílt napot szer-
vezett, hogy megkönnyítse az al-
sóbb évfolyamos könnyûipari
mérnök hallgatók szakirány vá-
lasztását. A közvetlen hangulatú
találkozón elõ-
adásokon tájé-
koztatták a
hallgatókat a
képzésrõl. To-
vábbi segítség-
ként végzett
hallgatók szá-
moltak be a
nyomdaipar-
ban szerzett ta-
pasztalataikról.

A BMF Rej-
tõ Sándor
Könnyûipari
és Környezet-
mérnöki Kar
Doberdó úti
épületének au-
lájában és a fõ-
iskola Bécsi úti
új épületének
elõterében az
oktatók és a
nyomda-média
szaki rányon
tanuló hallga-

tók színes programokkal igye-
keztek vonzóbbá tenni a szak-
irányt. Az érdeklõdõk kipróbál-
hatták, hogyan nyomtattak az
500 éves Gutenberg nyomdagé-
pen elõdeink. Megismerkedhet-
tek a szitanyomással, tesztelhet-
ték tudásukat a legnépszerûbb
grafikus multimédiás progra-
mokkal. Láthattak diavetítést a
nyomdaipari termék elkészülé-
sének folyamatáról, a nyomta-
tástól a kötészetig, megtekint-
hették a nyomdaipari technoló-
giákat, nyomdai eszközöket.

K özös reggeli torna, családi
sportvetélkedõ, tanár-diák

kosár-, röplabda és asztalitenisz
mérkõzés, táncoktatás, aerobic,
mozgásos játékfejlesztés, sakk,
mûveltségi vetélkedõ, családi
aktiviti, kézmûves foglalkozás
szerepelt a Bárczi Géza Általá-
nos Iskola családi napján. Az
eseményen iskolapszichológus
és gyermekvédelmi felelõs adott

tanácsot a szülõknek a beszélge-
tõ sarokban. A fotókiállításon ta-
nárok és diákok fényképeibõl ál-
lítottak össze válogatást. 

Az állatbarátok sem marad-
tak program nélkül. Volt kutya
engedelmességi bemutató, ta-
nácsokat kaphattak az érdeklõ-
dõk az állattartásról és orvosi
kérdések is szóba kerültek. A
nap tombolahúzással zárult.

500 éves nyomdagép a BMF-en Családi nap a Bárcziban

A pályázat kiírója: Vízi óvoda; Budapest, 1039 Víziorgona utca 2.Telefon: 243-
1360. E-mail: viziorg-o@kszki.obuda.hu
• A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 1 fõ (8 órás) óvo-
dapedagógus.
Feladatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai elõkészítés. Pályázati feltéte-
lek: felsõfokú szakirányú végzettség, büntetlen elõélet.A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsí-
tó okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozott idõre szól, 2010.augusztus 15-ig. Illetmény és egyéb jut-
tatások: a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 25. Az állás betöltésének ide-
je: 2008. augusztus 18. Ügyintézõ: Hicsák Sándorné.
• A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 3 fõ (8 órás) dajka.
Szükséges okmányok: önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata (min. 8 általános
+dajkaképzõ); egészségügyi könyv. Elõnyt jelent a munkakör betöltéséhez
szükséges egyéb szakmai képzettség: varrónõ, pedagógiai asszisztens. A ki-
nevezés határozatlan idõre szól.A pályázat benyújtásának határideje:2008. jú-
nius 27. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 25.Az állás betöltésé-
nek ideje: 2008. augusztus 18. Ügyintézõ: Hicsák Sándorné.

Állások a Vízi óvodában

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vackor Óvodája (Budapest,
1036 Árpád fejedelem útja 60.) az alábbi álláshirdetéseket teszi közzé.
• 1 fõ (8 órás) kertész-karbantartó munkakör betöltésére 2008. augusz-
tus 25-tõl, határozatlan idõre.
Szükséges okmányok: önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi); iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány/min. 8 általános;
egészségügyi kiskönyv. Feltétel: egészségügyi alkalmasság. Elõnyt jelent
a kertgondozásban való jártasság és szakmunkás bizonyítvány. (Érdek-
lõdni dr. Wéber Attiláné óvodavezetõnél lehet. Tel.: 388-6753.) A pályázat
benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás:
15 napon belül. Bérezés: közalkalmazotti illetménytábla szerint.
• 1 fõ (8 órás) dajka munkakör betöltésére 2008. augusztus 25-tõl,
határozatlan idõre.
Szükséges okmányok: önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi); iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány /min. 8 általános;
egészségügyi kiskönyv. Feltétel: egészségügyi alkalmasság. Elõnyt jelent
az óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség vagy érettségi. (Érdeklõd-
ni dr. Wéber Attiláné óvodavezetõnél lehet. Tel.: 388-6753.) A pályázat
benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás:
15 napon belül. Bérezés: közalkalmazotti illetménytábla szerint.
• 1 fõ (4 órás) dajka munkakör betöltésére 2008. augusztus 25-tõl, határozat-
lan idõre, délutános mûszakra 14-tõl 18 óráig. Szükséges okmányok: önéletra-
jz; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány /min. 8 általános; egészségügyi kiskönyv. Feltétel: egészségügyi
alkalmasság.Elõnyt jelent az óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség vagy
érettségi. (Érdeklõdni dr. Wéber Attiláné óvodavezetõnél lehet. Tel.: 388-6753.)
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 15 nap.
Elbírálás: 15 napon belül. Bérezés: közalkalmazotti illetménytábla szerint.

Állások a Vackorban

Ebben a tanévben második alka-
lommal rendezett elõadást a szü-
lõknek Pedagógiai Szolgáltató
Intézetünk az Óbudai Nevelési Ta-
nácsadóval közösen. 

A z elsõ a beiratkozással
kapcsolatos tudnivalókat

járta körül. Legutóbb „A kiska-
maszkor nevelési kérdéseivel”
foglalkoztunk. Gutai Katalin

pszichológus, gyógypedagógus
és Béni József Sándor pszicho-
lógusok az elméleti háttér fel-
vezetése után, gyakorlati pél-
dákat hozva tartották meg elõ-
adásukat. A szülõk kérdéseire
adott válaszok közelebb hozták
ennek a nehéz idõszaknak a ne-
velési sajátosságait. 

Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet

Gyakorlati példák szülõknek

Nevelési gondok kiskamaszkorban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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„Kevés” diákok
a parlamentben
A Keve-Kiserdei Általá-
nos Iskola pedagógusai
a diákok bevonásával
egy teljes hónapot szen-
teltek a „haza házának”.
A rendezvénysorozaton
tematikus faliújságot ké-
szítettek, elõadásokat
hallgattak, majd látoga-
tást tettek az országház-
ban. A programokat ve-
télkedõ zárta, melyet dr.
Oláh Lajos országgyûlési
képviselõ vezetett az is-
kola vendégeként. A
gyõztesek jutalma a
tárgynyereményeken kí-
vül, a múlt hónap elsõ he-
tében egy karzatlátoga-
tás volt a parlamentben,
ahol betekinthettek a tör-
vényhozás menetébe.

Iskolanaptár
Május 5-tõl 16-ig:
rendkívüli felvételi eljá-
rás azokban a középis-
kolákban, ahol nem telt
be a meghirdetett lét-
szám legalább 90 szá-
zaléka. Május 5-tõl jú-
nius 27-ig: tavaszi
érettségi vizsgaidõ-
szak. Május 28.: orszá-
gos kompetenciamérés
a 4., 6., 8., 10. évfolya-
mon matematikából és
anyanyelvbõl.

Jelentkezés 
a Záporba
Óbudán, a Zápor Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um (korábbi nevén: An-
gol-francia Tagozatos
Általános Iskola és Gim-
názium) felvételt hirdet
idegen nyelvet elsõ év-
folyamtól, emelt óra-
számban, kiscsoport-
ban oktató általános is-
kolai, valamint gimnázi-
umi 9. osztályaiba. (Ér-
deklõdni az intézmény
igazgatójánál lehet, a
Zápor utca 90. szám
alatt személyesen, vagy
telefonon a 250-1636-
os telefonszámon.)

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

A tavaszi napsütés április
5-én nem véletlenül csalo-
gatta ki a szülõket gyereke-
ikkel együtt és a pedagógu-
sokat a Fodros Általános Is-
kola udvarára, hanem elõre
megszervezve ásókkal, la-
pátokkal érkeztek.

I dén alapítványi támo-
gatásból megújul a

játszótér. A régi (amit
nagyon szerettek a gye-
rekek) már nem tudott
ellenállni az idõnek, így
korábban el kellett távo-
lítani. A homokban a be-
tonaljzatok viszont még
földrengés-biztosan tar-
tották magukat. 

Az új, fa játszótéri
elemek más elrendezés-
ben kerülnek végleges

helyükre, így a beton-
tömbök elvitele várt
megoldásra. Vállalkozó
apukák kihívásnak te-
kintették a feladatot.
Egy szál acélrúddal, fi-
zikai erejükre és találé-
konyságukra hagyatkoz-
va láttak munkához. Az
eredmény magáért be-
szél. A homokozó most
üresen várja a játszótér
megépülését.

Hét fát ültettek
Másik feladat a kivá-

gott nyárfák (allergiások
szenvedtek tõle) helyett
az önkormányzat által
elõírt átmérõjû és darab-
számú új fa elültetése
volt. A gödrök kiásása
szintén próbára tette a

segítõkész emberek ere-
jét, mert a felszín alatt
még a régi építkezésbõl
maradt kõ- és betontör-
melék lapult, amit egy
részén az udvarnak a ta-
lajszint kiegyenlítésére
használtak. Elõkerült a
csákány is. Végül sike-
rült a sitt alá ásni és a
gödröket virágfölddel ki-
bélelni. Most már az idõ-
járás szélsõségeitõl való
mentességre lesz szük-
ség, hogy mind a 7 fa nö-
vekedésnek induljon.

Zsíroskenyér és kávé
várta a kis és nagy Her-
kuleseket. Aki még ér-
zett magában erõt, a
gyerekek focikihívását
elfogadva délig rúgta a
labdát.

Köszönet mindenkinek
a lelkesedésért, de nem ke-
vésbé az idejéért és erejé-
ért, amit a szabadnapjából
szánt az iskola szépítésére.

Költészet napja
Évfolyamonként közös

versmondással ünnepel-
ték tanulóink a Költészet
napját. Minden osztályból
készültek a gyerekek
egyénileg vagy osztályke-
retben egy-egy verssel.
Reméljük, hogy az idén
elõször rendezett vers-
mondással hagyományt
teremtünk, és jövõre még
nagyobb lelkesedéssel
várják a kicsik és nagyok
ezt az eseményt.

Fodros 
Általános Iskola

Családi nap a Fodrosban

Alapítványi támogatásból újul meg a játszótér 

A Bárczi Géza Álta-
lános Iskola tíz

számítógépet nyert
könyvtári pályázat útján
az OTP Bank Rt.-tõl. A
technikai berendezése-
ket az iskola bibliotéká-

jában helyezték el. A
számítógépek a diákok
munkáját segítik a sok-
rétû tájékozódásban, az
internet használatban, a
tanulásban. A fejlesztõ,
felzárkóztató foglalko-

zásokon szintén nagy
szolgálatot tesznek.

Az iskola köszöni az
OTP Rt. vezérigazgató-
jának, hogy adományá-
val támogatta a gyerekek
tanulását, fejlõdését.

Tíz számítógépet nyertek pályázaton

BUKÁS ÉS PÓTVIZSGA HELYETT.A Thalész-kör intenzív elõkészítõt tart ál-
talános- és középiskolásoknak matematika-fizika-kémia, nyelvtan-irodalom-
történelem tantárgyakból. Bukásmegelõzés, korrepetálás, pótvizsga helyett.
Felkészítés az év végi felmérõkre, a féljegyek javítására.Tételkidolgozás közö-
sen, minden tantárgyból. Jelentkezési lehetõség a szeptemberben induló kö-
zépiskolai elõkészítõkre. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon.To-
vábbi tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

A Német Kisebbségi Ön-
kormányzat, a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet és a
Medgyessy Ferenc utcai
Általános Iskola évek óta
megrendezi a kerületi né-
met vers- és prózamondó,
valamint kisjelentjátszó
versenyt.

T öbb helyezettünk és
gyõztesünk volt

idén is, akik késõbb a
budapesti döntõben is re-
mekeltek. Hárí Bíborka
4.a osztályos tanuló I.,
Zlatnik Gergõ 6.a osztá-
lyos tanuló II., Gonda
Dominik 2.a osztályos
tanuló III. helyezést ért
el korcsoportjában.

A kisjelenetjátszó ver-
senyen a 4.a osztály I.
helyen végzett. További
jó hír, hogy Zlatnik Ger-
gõ a regionális verse-
nyen ismét II. lett, ezzel
az országos döntõbe ju-
tott, melyet május 9-én
tartanak. Ez különösen
szép eredmény, hiszen 9
megye, 24 tehetséges ta-
nulója közül jutott to-
vább.

Sípos Józsefné
igazgató

Vers- és prózamondó,
kisjelenetjátszó verseny

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Római tavaszünnep 
Az Aquincumi Múzeum
romkertjében 19. alkalom-
mal rendezi a római kor
egyik legkedveltebb ünne-
pét, a Floráliát május 17-
én és 18-án 10-tõl 17 órá-
ig az Aquincum Baráti Kör.
Az ókort idézõ életmód és
kézmûves bemutatókat
láthatnak az érdeklõdõk.A
hétvégi ajánlatban színhá-
zi elõadás, pantomim, lé-
giók felvonulása, mester-
ségek utcája, gladiátorvia-
dalok szerepelnek még. A
korhû római viseletben ér-
kezõk 50 százalékos ked-
vezménnyel látogathatják
a rendezvényt. (Cím:
Szentendrei út 139.)

Grafikák
Bardócz Lajos grafikus-
mûvész kiállítását Szakol-
czay Lajos irodalom- és
mûkritikus nyitja meg má-
jus 9-én 18 órakor az
Óbudai Mûvelõdési Köz-
pont San Marco Galériá-
jában. Közremûködnek
az Óbudai Népzenei Isko-
la növendékei. (Megte-
kinthetõ május 23-ig, hét-
köznapokon 9-tõl 15 órá-
ig. Ettõl eltérõ idõpont
esetén egyeztetni kell a
következõ telefonszá-
mon: 388-7370.)

Kerámiák
Nagy Katalin óbudai ke-
rámiakészítõ nagy sikerû
kiállítását a XV. kerület-
ben rendezték nemrégi-
ben. A megnyitón Kon-
dor Katalin, a Magyar
Rádió fõmunkatársa be-
szélgetett az alkotóval.
Kerámia használati és
dísztárgyakat, „festett
meséket” láthattak az ér-
deklõdõk az egy hónapig
nyitva tartott tárlaton.

Irodalmi teadélutánok 
Békásmegyeren
Szigeti Lajos Békásme-
gyeren élõ költõt és mû-
veit Gyimesi László mu-
tatta be az érdeklõdõk-
nek, az óbudai Barlai
László festõmûvész ka-
maratárlatának megnyitó-
ja után a „Békásmegyeri
Irodalmi Teadélutánok” cí-
mû programsorozatban,
a helyi közösségi házban
április 24-én.

A képviselõ-testület a
múlt évben fogadta

el Óbuda-Békásmegyer
Kulturális Koncepcióját,
mely határozott elképze-
lést tartalmaz a követni
kívánt kultúrpolitikai
irányvonalról és az ehhez
szükséges struktúráról. A
terv, mely szerint a kerü-
leti önkormányzat által
fenntartott közgyûjtemé-

nyeket egyesítik, egy hó-
nappal ezelõtt megvaló-
sult. Az Óbudai Múzeum
és Könyvtár a fent emlí-
tett két intézmény jog-
utódjaként mûködik ápri-
lis 1-jétõl. Az átmeneti
idõszak, a szükséges szer-
vezés, adminisztráció jú-
nius 30-ig tart, addig még
külön mûködik a két
gyûjtemény. A régi-új in-

tézmény székhelye a Fõ
tér 1. szám alatti Zichy-
kastély, telephelyei pedig
a Kun Zsig-
mond Lakásmú-
zeum, az Arató
Emil tér 1. szám
alatt lévõ köz-
m û v e l õ d é s i
könyvtár, illetve
a Békásmegyeri
Közösségi Ház-
ban mûködõ fi-
ókkönyvtár lesz. 

- Nem számoltunk fel,
nem szüntettünk meg in-
tézményt, célunk egy új,
jobb struktúrában mûkö-
dõ közgyûjteményi intéz-
mény létrehozása volt. Az
új intézmény létrehozását
alapos, körültekintõ elõ-
készítõ munka elõzte
meg, amelyet  az Oktatási
és Kulturális Minisztéri-
um egyetértõen támoga-
tott - hangsúlyozta az al-
polgármester. 

Szabó Magdolna az át-
alakítás elõnyei közé so-
rolta, hogy az Óbudai Mú-
zeum és Könyvtár elõdjé-
nél erõteljesebb, önállóan
gazdálkodó, önkormány-
zati fenntartású intéz-
ményként mûködik, köz-
alkalmazotti státuszban
lévõ munkatársakkal. Az
önkormányzat szakembe-
rei számára jobban átlát-
hatóvá válik a szervezet
gazdálkodása, sokkal na-
gyobb eséllyel indulhat
különbözõ pályázatokon,
várhatóan több külsõ for-
rást tud bevonni tevékeny-
ségébe. A múzeum és a
könyvtár munkatársainak
többsége az új intézmény-

ben folytatja eddigi mun-
káját, a szakmai gárdák
pedig együttmûködve to-

vább emelhetik a
színvonalat. Az
összevont intéz-
mény az eddigi-
eknél jobban be
tud kapcsolódni
a kerület kulturá-
lis életébe, remé-
nyek szerint még
jobb, szorosabb

lesz a kapcsolat a kerület-
ben mûködõ más fõvárosi
intézménnyel, szervezet-
tel. A kerületi oktatásba
aktívan be tudnak kapcso-
lódni, akár kihelyezett tör-
ténelem- vagy irodalom-
órákkal. A koncepcióban
kiemelt helyen szerepel a
helyismeret, a helytörté-
net feltárása, bemutatása,
megismertetése és nép-
szerûsítése, mely szintén a
szakemberek feladata lesz
pályázat útján megválasz-
tott szakmai igazgató irá-
nyításával. 

- Az Óbudai Múzeum
és Könyvtár a Fõ téren és
környékén, valamint a
Római lakótelepen is kö-
zösségi hellyé alakulhat,
melyhez az önkormány-
zat jelentõs anyagi támo-
gatást nyújt, önként vál-
lalt feladata részeként. Ez
azért is fontos, hiszen a
városrész vezetése egye-
bek mellett ilyen módon
kívánja kialakítani, erõsí-
teni Óbuda-Békásmegyer
„kulturális arculatának”
egységessé tételét - hang-
súlyozta nyilatkozata vé-
gén Szabó Magdolna. 

Szeberényi Csilla

IV. forduló 
(A helyes válaszok megleléséhez ajánljuk az Óbu-
dai Múzeum „Egy kaptafára” címû idõszaki kiállí-
tását.)  
1. Kinek a tervei alapján készült a Zichy-kastély?
2. Az épület meddig állt a család birtokában?
3. Milyen honvédfelszerelések készültek 1848 októ-
berétõl az óbudai ruharaktárban?
4. A Zichy család mely tagja adott ki hirdetményt a
törvénytelennek nyilvánított Kossuth-bankók be-
szolgáltatásáról?
5. Milyen tisztség birtokosaként jelentette meg e
hirdetményt?
6. Hol és milyen keltezéssel adták ki?
7. A hirdetmény szerint a bankjegytilalom megsze-
gõi felett melyik törvényhatóság ítélkezett?
8. Nevezzen meg egyet Petõfi Sándor költeményei
közül, amelyhez Zichy Mihály készített illusztrációt!
9. A Zichy család melyik tagja került Olmütz-ben ha-
ditörvényszék elé, mert Velence városát átadta a
forradalmároknak?
10. Mely kulturális intézményeknek ad otthont ma a
Zichy-kastély épületegyüttese?

Az Óbudai Múzeum 2008
márciusa és júniusa között
hét-fordulós helytörténeti
vetélkedõ-sorozatot indí-
tott „Helytörténeti sarok”
címmel. A feladványsoro-
kat kéthetenként olvashat-
ják lapunkban.

A feladványok meg-
oldását mindig a

feladatok közlésétõl,
megjelenésétõl számított

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

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

Helytörténeti sarok

Az Óbudai Múzeum és Könyvtárról

„Hatékonyabb, jobban 
mûködtethetõ intézmény alakult”
Elõzõ lapszámunkban adtunk hírt a képviselõ-testület
március 27-ei ülésén hozott döntésérõl, mely szerint új,
egyesített közgyûjteményi intézményként létrehozza az
Óbudai Múzeum és Könyvtárat. Az Óbudai Múzeum és a
Platán Közmûvelõdési Könyvtár utódjaként létrejövõ új
intézménytõl hatékonyabb, korszerûbb és magasabb
szakmai színvonalú mûködést vár az önkormányzat - tud-
tuk meg Szabó Magdolna (MSZDP) alpolgármestertõl. 

Rajz- és festésszakkör indul felnõtteknek és 12 éves

kortól gyerekeknek az Óbudai Társaskörben. Az

órákat heti két alkalommal délelõtt és délután tart-

ják. A foglalkozásokon Progner L. Gabriella festõmû-

vész segítségével ismerkedhetnek a képzõmûvé-

szet világával. (Aki kedvet és tehetséget érez magá-

ban, vagy csupán jó közösségre vágyik, jelentkez-

zen a következõ telefonszámon: 06-20-585-9919.)

Rajztanfolyam 
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A Krúdy Gyula Irodalmi Kör
tagjai névadójuk halálá-
nak 75. évfordulójára em-
lékeznek május 15-én. Fõ-
védnök: Bús Balázs pol-
gármester.

K oszorúzást tarta-
nak a Krúdy-em-

lékháznál és az író
szobránál, a Kéhli ven-
déglõnél 16 órától. Az
emlékezés virágait
Cecei-Horváth Gergely
helyezi el. Beszédet
mond Kún István, majd
leleplezik Tóth József
fafaragómûvész Krúdy-
ról készült alkotását. A
Kéhli vendéglõ Krúdy

Szalonjában Kanizsa
József és Király Lajos
átadja az emlékplaket-
teket és tagsági igazol-
ványokat. Bíró András:
Száz év árnyékában,
kevés napsütéssel címû
kötetét 16.45 órai kez-
dettel mutatják be. A
szerzõvel Király Lajos
beszélget. Szemelvényt
olvas fel Tárkányi Imre.
Közremûködik Hege-
dûs Valér zongoramû-
vész. Házigazdák:
Fenyves Mária Annun-
ziata, Kanizsa József és
Szénási Sándor István.
(A Kéhli vendéglõ címe:
Mókus utca 22.)

Bélapátfalva
képeken 
„A természet és a kultúra
harmóniája a Bélkõ hegy
lábánál, - Bélapátfalva
képekben -” címmel nyílt
fotókiállítás az Óbudai
Mûvelõdési Központ San
Marco Galériájában ápri-
lis 25-én. Az eseményen
Kary József, Bélapátfal-
va alpolgármestere tar-
tott elõadást. A felvétele-
ket a Vidróczky Fotókör
adta. (A kiállítás május 6-
ig, naponta 9-tõl 16 óráig
látható.) 

A „titokzatos” 
magyar nyelv 
törvényei és játékai
Az „Irodalmi estek a Du-
na-parton” címû, népsze-
rû sorozat következõ ven-
dége Kiss Dénes költõ, a
Trianon Társaság elnöke
lesz. „A »titokzatos« ma-
gyar nyelv törvényei és já-
tékai” címmel május 15-
én 18 órától tart elõadást
a Rozmaring vendéglõ
különtermében. Az est
háziasszonya: Csikósné
Mányi Júlia képviselõ
asszony. (Helyszín: a
Rozmaring vendéglõ kü-
lönterme, a Tímár utcai
HÉV-megállónál, közvet-
lenül a Duna-parton.)

Galériák 
„Külön ünnep” címmel
Gyenis Tibor kiállítása
május 18-ig látható az
Óbudai Társaskör Galé-
riában. (Cím: Kiskorona
utca 7.) * Halikon - Gá-
bor Enikõ tárlata szin-
tén május 18-ig tekint-
hetõ meg az Óbudai
Pincegalériában. (Cím:
Fõ tér 1., Zichy-kastély.)
Nyitva tartás: mindkét
galéria hétfõ kivételével
naponta 14-tõl 18 óráig
kereshetõ fel.

Festmények és szobrok
a Kiscelli Múzeumban
A Bécsben és Mallor-
cán élõ osztrák mû-
vész, Joseph Heer fest-
ményeibõl és a firenzei
szobrász, Mimmo Ro-
selli mûveibõl nyílt kiál-
lítás a Kiscelli Múzeum
Templomterében. (Meg-
tekinthetõ május 25-ig,
a Kiscelli utca 108.
szám alatt.) 

RAJZÓRA A TETÕN. „Budapesti iskolák Erdélyi Mór fényképein” címmel június 22-ig látható Erdélyi fotóiból váloga-
tás a Kiscelli Múzeum Oratóriumában. (Cím: Kiscelli utca 108.) 

Krúdyra emlékeznek
A BTM Aquincumi Múzeu-
ma immár 12. alkalommal
rendezi hagyományos kiál-
lítását április 15-tõl no-
vember 30-ig. A múzeum
fõépületében látható idõ-
szaki kiállításon minden
eddiginél nagyobb alapte-
rületen láthatók a múlt év-
ben elõkerült régészeti le-
letek. 

A múzeum munka-
társai közel 70 ása-

tást végeztek
Budapesten, a
Római-parttól
egészen az egy-
kori budai Skála
területéig. Az
elõkerült 200
ezer leletbõl ké-
szült válogatás
felöleli az õskor,
a római foglalás
idõszakának és a
népvándorláskor
összesen több
mint 10 ezer
évét. 

A tárlat idén
az emberábrázo-
lásokat helyezi
középpontjába,
így többek között látha-
tó õskori idol, arcábrá-
zolás kerámián és római
kori arcos edények. A
kiállítás kiemelkedõ, rit-
ka lelete az életnagysá-
gú, díszpáncélos római
katonát ábrázoló szobor,
mely az aquincumi kato-

naváros nyugati temetõ-
jébõl került elõ. Õs- va-
lamint római kori kerá-
mia- és üvegedényeket,
fémtárgyakat, ékszere-
ket, díszes sírkõtöredé-
keket is bemutatnak. A
kiállítást gyerekeknek
készített interaktív sarok
és egy ásatási életképet
bemutató enteriör egé-
szíti ki. 

A2007. év régészeti fel-
tárásai ismét bizonyítot-

ták, hogy „van új a föld
alatt”: fõvárosunk régé-
szeti öröksége páratlanul
gazdag, mindig tartogat
meglepetéseket nemcsak
a szakma, de a nagykö-
zönség számára is.

(A kiállítást T. Láng
Orsolya rendezte.)

Válogatás a legszebb ásatási leletekbõl

Középpontban az ember

A „Danubia+” az Óbudai
Danubia Zenekar mûvészei-
nek kamarazenei sorozata
az Óbudai Társaskörben. 

A + jel minden alka-
lommal egy neves

szólista vagy kamara-
együttes vendégszereplé-
sére utal. Az együttes ba-
rokk „különítménye” ko-
rabeli mûveket korabeli
hangszereken szólaltat
meg május 7-én 19 óra-
kor, Zádori Mária, a

régizene avatott énekesé-
nek közremûködésével.
Az ismert szerzõk,
Händel, Vivaldi mûvei
mellett a hangverseny
mûsorán ritkán hallható
kompozíciók is helyet
kaptak. Mint például a
német barokkmuzsika
kiemelkedõ alakjának
Pachelbelnek három he-
gedûre írt darabja, vagy a
Scarlatti és Corelli tanít-
vány Geminiani e-moll
concerto grossója. (Belé-
põjegy: 1200 forint.
Cím: Kiskorona utca 7.)

Barokk est

Az Árpád Gimnázium Gombár Alapítványa színházi

elõadást rendezett a kezdõ osztályok részvételével

április 11-én az Óbudai Mûvelõdési Központban.

Színházi elõadás
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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 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

Még két év sem telt el azóta,
hogy a Fõvárosi Közterület-
fenntartó (FKF) Zrt. világos
pirosra mázoltatta a Flórián
téri aluljáró grafitikkel ösz-
szemázolt falait, a küzdelem
azonban véget nem érõnek
tûnik: újra elborítottak min-
dent a falfirkák. 

Az éves tavaszi nagy-
takarításkor a közte-

rület-fenntartó kilenc
munkatársa két speciális
géppel tisztította meg a fe-
lületet március 12-én. A
munka mintegy 130 ezer
forintba került. Legutóbb
2006-ban újíttatta fel a fe-
lüljárót az FKF Zrt,, ami-
kor az összes falat lefes-
tették. Ennek mára nyoma

sem maradt, ugyanis is-
mét mindent firkák „éke-
sítenek”. Újabb, hasonló

rendbetételre egyelõre
nincs pénz. Tavasszal és
õsszel végzik el a fõvárosi

aluljárók nagytakarítását,
azonban nem lehet tudni,
hogy mikor lesz forrás

újabb, teljes körû felújítás-
ra. Ez ugyanis függ az
adott év költségvetésétõl
és a fõváros terveitõl is.
Addig is rendszeresen ta-
karítják az aluljárókat, fo-
lyamatosan javítják a bal-
esetveszélyt rejtõ hibákat. 

A társaság szakemberei
szerint egy komolyabb
büntetési tétel kiszabása és
a szigorúbb ellenõrzés
visszatarthatná cselekede-
tük elkövetésétõl a rongá-
lókat, szemetelõket, van-
dálokat. 

Aki a Flórián téri aluljá-
róban megfordul, úgy
érezheti, mintha a nagyta-
karítás dacára nem történt
volna semmilyen elõrelé-
pés. Ennek az az oka, hogy
a falak speciális adottságai
nem teszik lehetõvé, hogy
nagynyomású gépekkel ta-
karítsák le a falfirkákat
anélkül, hogy a felület ne
károsodna. 

Flórián téri aluljáró

Szélmalomharc a falfirkákkal

Décsi Gábor rendõr zászlós a
rendõr szakközépiskola el-
végzését követõen, 2001. jú-
lius 1-jén kezdte hivatásos
rendõri szolgálatát mozgóõr-
ként a BRFK III. kerületi
Rendõrkapitányság állomá-
nyában. A kapitányságveze-
tõ 2003. július 1-jétõl kine-
vezte a közrendvédelmi osz-
tály állományába körzeti
megbízottnak. A III. számú
körzeti megbízotti területen
látja el feladatait.

Dicséretben és juta-
lomban egyszer ré-

szesült, háromszor elnyer-
te az Óbuda-Bé-
kásmegyer Ön-
kormányzata ál-
tal alapított „Az
év körzeti megbí-
zottja” díjat.

Mûködési te-
rületének határai:
Bécsi út - Vörös-
vári út - Flórián

tér - Pacsirtamezõ utca -
Kiscelli utca.

A körzet a kerület cent-
rumába tartozik, szinte tel-
jes területe fertõzött bûn-
ügyileg. A legtöbb bûncse-
lekményt a Bécsi úton, a
Szõlõ utcában, a Vörösvári
úton, a Zápor utcában, a
Kiscelli utcában és a San
Marco utcában követik el.
Legjellemzõbb bûncselek-
mények a gépjármûvekkel
kapcsolatos események.
Ezeket általában a lakóte-
lepi parkolókban nagy
számban tárolt jármûvek
sérelmére követik el. To-

vábbá a lakásbe-
törések, melyek
szintén a lakóte-
lepi lakásokban
élõket érintik. 

Tavaly a Bécsi
úton 47 jármûvel
kapcsolatos bûn-
cselekményt és
14 lakásbetörést,

a Szõlõ utcában 45 jármû-
vel kapcsolatos bûncselek-
ményt és 11 lakásbetörést,
a Vörösvári úton 25 jármû-
vel kapcsolatos bûncselek-
ményt és 13 lakásbetörést,
a Zápor utcában 18 jármû-

vel kapcsolatos bûncselek-
ményt és 11 lakásbetörést,
a Kiscelli utcában 12 jár-
mûvel kapcsolatos bûncse-
lekményt és 9 lakásbetö-
rést, a San Marco utcában
17 jármûvel kapcsolatos

bûncselekményt és 5 la-
kásbetörést követtek el.
Elõfordultak még a szóra-
kozóhelyek környékén az
utca rendjét sértõ, garázda
jellegû cselekmények is.
(Elérhetõsége: szolgálati
idõben a BRFK III. kerületi
Rendõrkapitányság köz-
ponti 430-4700-as, 430-
4712-es telefonszámán, a
314-3253 telefonmelléken.) 

ÖT JÁRMÛ ROHANT EGYMÁSBA. Csodával határos módon senki sem sérült meg abban a baleset-
ben, melynek során öt gépjármû ütközött össze április 15-én a Bécsi úton, a Testvérhegy utcánál 

Körzeti megbízottak

Belsõ-Óbuda közbiztonsági gondjairól

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szentendrén 
a Mathias Rex panzió és étterem 

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

és 12 szobában 24 személy fogadására alkalmas panziónk 

áll a vendégek rendelkezésére. 

Családi és céges rendezvények, esküvõk 

ideális helyszíne szolid árakkal.

Továbbképzésekhez 24 fõs termünk vehetõ igénybe.

Cím: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 16.

www.mathiasrexhotel.hu, tel./fax: 06-26-505-571
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Ó b u d a - B é k á s m e g y e r
Önkormányzata és az
ÖKOMAT Elektronikai
Hulladék Hasznosítást
Koordináló Kht. ismét
meghirdeti kerületünk-
ben a lakosság számára
a veszélyes hulladéknak
minõsülõ elektromos és
elektronikai hulladékok
ingyenes begyûjtését.

E lsõ alkalommal,
május 17-én a ke-

rület északi részén jelöl-

tek ki begyûjtõ ponto-
kat, ahol 8-tól 14 óráig
bárki leadhatja mûkö-
désképtelen, vagy lese-
lejtezett elektromos és
elektronikai hulladékát. 

Óbuda déli területein
május 31-én lesz begyûj-
tés. Ennek pontos hely-
színeit az Óbuda Újság
következõ számában
teszik közzé.

Éljenek a lehetõséggel
környezetünk tisztasága
és megóvása érdekében!

Újra leadhatják rossz
háztartási gépeiket

Helyszínek (május 17. /szombat/ 8-tól 14 óráig):
1. BÉKÁSMEGYER-DUNA-FELÕLI OLDAL, Heltai
Jenõ tér-Juhász Gyula utca sarkánál található par-
koló.
2. BÉKÁSMEGYER HEGY FELÕLI OLDAL, az or-
vosi rendelõ mögötti parkoló.
3. CSILLAGHEGY, Mátyás Király út - Lehel utca
sarka (a TIC nagy parkolója).
4. MOCSÁROSDÛLÕ, Ádámföldi utca - Ringató ut-
ca sarka.
5. PÓK UTCAI LAKÓTELEP, Római téri parkoló.

Háztartási gépek: vil-
lanyborotva, hajnyíró, haj-
szárító, kézszárító, elektro-
mos fogkefe, körömszárí-
tó, napozólámpák, -ágyak,
centrifuga, mosógép, szárí-
tógép, vízmelegítõ, hõtáro-
lós radiátor, személymér-
leg, vasaló, varrógép, por-
szívó, hõsugárzó, légkon-
dicionáló, ventillátor, párá-
sító készülék.

Szórakoztató elektro-
nikai és híradástechnikai
berendezések: tv-készü-
lék, rádió, hangszóró, le-
mezjátszó, kazettás mag-
nó, szalagos magnó,
videokészülék, videoka-
mera, DVD-készülék,
MP3 lejátszó, CD-lejátszó
walkman, elektromos játé-
kok, diavetítõ stb.

Számítástechnikai be-
rendezések: számítógép,

monitor, billentyûzet, egér,
nyomtató, szkenner, tele-
fon, faxkészülék.

Barkácsgépek: fúró-
gép, csavarhúzó, dekopir
fûrész, gyalu, körfûrész,
szivattyú, csiszológép, he-
gesztõtrafó, akkumulátor-
töltõ stb.

Egyéb, a háztartásban
elõforduló elektromos
berendezések: mobiltele-
fon, csengõ, sziréna, riasz-
tókészülék, karóra, zseb-
óra, ébresztõóra, fényképé-
szeti nagyítógép, vaku,
fénymérõ, megvilágítás-
mérõ, lámpák, fénymásoló
gép, fényképezõgép, szá-
mológép, stb.

Általában minden
olyan gép, készülék, ami
árammal, akkumulátor-
ral, vagy elemmel mûkö-
dik.

Az alábbi készülékeket 
veszik át a gyûjtõhelyeken

1 % 1 % 1%. Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú
Egyesület a kulturált, tiszta és biztonságos lakó-
helyért dolgozik. Fenntartja a Gladiátor utcai Csalá-
di Pihenõ Parkot, játszóteret. Kérik, hogy személyi
jövedelemadója 1 százalékával támogassa tevé-
kenységüket. (Adószám: 18099445-1-41.)

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata a 2008. évben
komplex ökológiai
vizsgálatot végeztet
Mocsárosdûlõ terüle-
tén. Ennek keretében
fórumot szerveznek,
ahol a lakosságot tájé-
koztatják a vizsgálatok

menetérõl és arról, mi-
ért tartják szükséges-
nek ezek elvégzését.
Egyúttal bemutatják a
területen található ter-
mészeti értékeket, illet-
ve az eddig végzett fel-
méréseket dokumentáló
fotókból készített kiál-
lítást is. Helyszín:

Csillaghegyi Közösségi
Ház, elõadóterem. (Má-
tyás király út 13-15.)

Idõpont: május 21-én
(szerdán) 18-tól 20
óráig.

A fotókiállítás az au-
lában május 16-án 18
órától május 23-ig lát-
ható.

B ús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer pol-

gármestere köszöntötte
az alapításának 15. év-
fordulóját ünneplõ
Guckler Károly Termé-
szetvédelmi Alapít-
ványt április 15-én a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. Egyúttal
megnyitotta a kerületi

oktatási intézmények
részvételével április
15-tõl 22-ig rendezett
ÖKO-7 elnevezésû já-
tékos, környezet- és
természetvédelmi ve-
télkedõ-sorozatot. (Az
alapítvány tevékenysé-
gérõl szóló írást Merkl
Gábor kuratóriumi tit-
kár tollából lapunk áp-

rilis 1-jei számának 13.
oldalán közöltük - a
szerk.)

Szabó Magdolna al-
polgármester nyitotta
meg Vajda János fotó-
mûvész kiállítását,
melyet a kerület zöld-
felületeirõl készült
munkáiból állított ösz-
sze 

Fórum Mocsárosdûlõrõl

15 éves a Guckler Károly 
Természetvédelmi Alapítvány
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Travel-Mix Utazásközvetítõ KFT
Unitravel óbudai partner iroda Vörösvári út 7.
Tel: 453-08-00, e-mail: info@travel-mix.hu

Korfu Júniusi indulások
Napoleon 2 fõs apartman önellátással, rep. 8nap/7éj 45.900,-/fõ+rep.ill
Belvedere Hotel**** all.inc. repülõvel 8nap/7éj 94.900,-/fõ+rep.ill
Málta
Canifor Hotel*** félpanzió,repülõ 8nap/7éj 87.900,-/fõ+rep.ill
Mallorca
Ipanema Park Hotel*** félpanzió, repülõ 8nap/7éj 97.900,-/fõ+rep.ill
Torre Azul***+ all. inc. repülõ 8nap/7éj  119.900,-/fõ+rep.ill
Ciprus
Pierre Anne Hotel*** félpanzió, repülõ 8nap/7éj 105.900,-/fõ+rep.ill

Egyéni szálláslehetõségek és repülõjegyek nagy választékban !!!

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

MOSÓGÉP  
Mikrohullámú sütõ

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

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

Társasházak közös képviseletét 
leinformálható jogi háttérrel,
gyorsszolgálattal vállaljuk. 

Tel.: 06-70-701-3186, 
06-1-302-8673

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-, VILLANYSZERELÉS 

ÉS TELJES KÖRÛ KIÉPÍTÉS, 

GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 

NON-STOP 0-24 
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Amikor az önkormányzat az idén február 27-
én elfogadott költségvetése kiegészítéseként
fejlesztésekre pályázatokban és kötvényki-
bocsátásban gondolkodik, akkor a lakosság-
nak is hasonló problémái vannak, akár a la-
kásfenntartást, akár saját vállalkozásait néz-
zük.
Kerületünk lakosságát erõsen érinti a 2007-
ben elmaradt, de 2008. február 15-tõl kivehe-
tõ iparosított technológiával épült (panelos)
lakóépületek energia-megtakarítást eredmé-
nyezõ korszerûsítésének, felújításának támo-
gatása.
Az elõzõ években kiírt „PANEL PROG-
RAM” módosítását a jobb felhasználhatóság
érdekében 2007-ben ígérte a kormány végre-
hajtani, de végül csak 2008 elején történt
meg.
Az eredeti kiírás szerint a lakóépület korsze-
rûsítési költségét három résztvevõ között 1/3
- 1/3 arányban kellett megosztani. A kötelezõ
megosztás azt eredményezte, hogy a lakástu-
lajdonos a kiíró 1/3 nagyságú támogatását
csak akkor tudta megszerezni, ha az önkor-
mányzat a pályázat költségeihez hozzájárult
a költség 1/3-ának vállalá-
sával, a tulajdonos pedig az
1/3 önrészt tudta teljesíte-
ni. Mivel az önkormány-
zatok gazdasági helyzete
semmivel sem kedvezõbb
a lakosság helyzeténél,
ezért a tulajdonosi kezde-
ményezések elakadtak az
önkormányzati forráshiá-
nyon.
A jelenlegi kiírás azt a
„könnyítés”-t vezeti be,
amely lehetõvé teszi a pá-
lyázat benyújtását az ön-
kormányzatok költségvál-
lalása nélkül is. Ebbõl az
következik, hogy a tulaj-
donosnak (lakónak) kell
2/3 költségrészt vállalnia,
mivel az állam nem járul hozzá többel. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem
tudja felvállalni a finanszírozás 1/3-át, de ka-
matmentes hitelt biztosít a támogatás futam-
idejére. 
A költségvetésbe beállítottunk a kamatok
törlesztésére egy várható összeget, mivel a
bankok felé a kamatot majd fizetnie kell az
önkormányzatnak.
Az igen magas közös költségek miatt a kor-
szerûsítés végrehajtása mindenhol indokolt
lenne, de a teljes korszerûsítés lakásonként
(53 négyzetméter) mintegy 1,5 millió forint
költsége, mely sok szempont alapján válto-
zik egyedileg, de jellemzõen (53 négyzetmé-
teres lakásnál) 20 ezer forint törlesztõrész-
letet jelent, mely a nyugdíjas és kisfizetésû -
netán munkanélküli - lakosságnak kezelhe-
tetlen terhet jelent.

Ebbõl levonható, akár havonta is számolva a
közmû költség megtakarítás, ami a fûtés 25-
60 ezer forint/hó téli költséghez viszonyítva
7-18 ezer forint is lehet. Ezért a fizetõképes
lakók érdeke a korszerûsítés, melyet, ha
megosztanak a társasház szervezeti és mûkö-
dési szabályzata szerinti arányban, minden
tulajdonosra  nézve kötelezõ lesz.
Mivel a tartozás bankhitel felvételével törté-
nik, ezért a az eladósodás beláthatatlan kö-
vetkezményekkel járhat, amibõl csak az em-
patikus döntés jelenthet kiutat a fizetésképte-
lenek részére.
Az elsõ lépés a közös képviselõ részérõl kö-
rültekintõ, és minden lakástulajdonos hely-
zetét mérlegelõ elõterjesztés lehet. 

A pályázati kivonat ismertetése
Kiíró: az Önkormányzati és Területfejleszté-
si Minisztérium.
Kódszám: LFP-2008-LA-2.
Pályázók köre: társasházak, lakásszövetke-
zetek, helyi önkormányzatok saját tulajdonú
bérlakásaik energia-megtakarítást eredmé-
nyezõ felújítása.

Tárgyalható tevékenységek köre
1. Homlokzati lakás nyílászárók cseréje, mi-
nimum 90 százalékban; közös helyiségek
nyílászáró cseréje 100 százalékban.
2. Homlokzatok és födémek hõszigetelése
(csak a teljes fûtésszabályozással együtt).
3. Épületgépészeti rendszerek korszerûsítése. 
4. A megújuló energiafelhasználás növelése
(napkollektor, hõszivattyú, biogáz, stb. fel-
használás).
A támogatható költségek körét nem részle-
tezzük, de a nem támogatható költségeket
fontos ismerni:
• Nem lakáscélú albetétek költségei.
• Energia-megtakarítást nem eredményezõ
felújítás.
• Irat és tervsokszorosítás, postaköltség, pá-
lyázati díj.
• Közmû hálózatfejlesztési költség.

• Távfûtõmûvek tulajdonának korszerûsíté-
se.
A hõtechnikai értékeket az épület
7/2006.(V.24.)TNM rendelet szerinti energe-
tikai számítással kell meghatározni.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás
1. Vissza nem térítendõ állami támogatás la-
kásonként maximum a bruttó költség 1/3-a,
maximum 500 ezer Ft/lakás. Késõbb sem
növelhetõ.
2. Önkormányzati támogatás: a bekerülési
költség maximum 1/3-a, maximum 500 ezer
forint (Óbudán költségmentes hitel).
3. Kedvezményes kamatozású hitel (Panel
Plusz Hitelprogram), az MFB Zrt. termékle-
írása szerint a teljes önrész is finanszírozható. 
A pályázati díj: 20.000 forint.
Abenyújtás határideje: 2008. szeptember 30.
Részletes kiírás: ÖTM internetes honlap
www.otm.gov.hu, ÉMI Kht. internetes honlap
www.emi.hu

* * *
Megemlítjük a távhõvel ellátott lakóépüle-
tek lakásonkénti hõfogyasztásának szabá-

lyozására és mérésére al-
kalmas eszközök beszere-
lésének támogatása
(ÖKO-PROGRAM) né-
ven kiírt pályázati lehetõ-
séget.
Kódszám: LFP-2008-LA-9.
A kiíró az Önkormányzati
és Területfejlesztési Mi-
nisztérium. A kiírás a táv-
fûtött épületeket érinti. A
fogyasztást és költségét az
épületfizikai tényezõk
megváltoztatása nélkül
csökkenti, ebbõl követke-
zõen az elõzõ pályázatnál
sokkal kisebb mértékû.
Az elnyerhetõ támogatás a
bruttó költség maximum
35 százaléka, de maximum

54.000 Ft/lakás. Az önrész minimum 50 szá-
zalék és az önkormányzat vállalása maxi-
mum 15 százalék, együtt a bruttó költség mi-
nimum 65 százalékát fedezi.
A pályázati díj: 20.000 forint.
Benyújtási határidõ: 2008. április 15-tõl
2008. október 31-ig.
A részletek megtalálhatók a Panel Plusznál
megjelölt honlapokon.
A pályázatok összeállításához az önkor-
mányzat szakmai segítséget nyújt az igény-
lõknek.
Az ismertetés arra utal, hogy a korszerûsítés
szükségszerû és indokolt, de a kiírási feltéte-
lek valamint a rendelkezésre álló teljes ösz-
szeg nem teszi lehetõvé, hogy mindenki részt
vehessen benne.

Szegner László (MDF)
alpolgármester

Pályázat energia-megtakarítást eredményezõ
felújításra, hõfogyasztás szabályozására, 

mérésére alkalmas eszközök beszerelésére

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Tv-, videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. III.ker. Kabar u. 5.
(Keresse a piros táblás szervízt.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

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

� 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
� 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 
� 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

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres
keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése,
hétvégén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Tapétázás, festés, mázolás árengedménnyel!
Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is. Tel.:
359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Festés, mázolás, tapétázás 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, javí-
tás. 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
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton sze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Vízszerelés, duguláselhárítás, 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-gene-
rál kivitelezésig. Azonnali duguláselhárítás.
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, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Asztalos munkák, konyhaszekrény,
garderobe, egyéb kisbútorok, nyílászárók ké-
szítése, javítása. Egyedi faboritások, boltív,
lambéria. Tel.: 06(70)943-1294
� Tetõfedõ-ács. Bádogos munkát vállalok ta-
vaszi 10 % kedvezmény. Díjmentes kiszállás-
sal. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-4660
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Pénztárgépek, mérlegek adásvétele,
szervizelése, átíratások APEH ügyintézéssel.
Hitelesítések. Tel.:06(20)928-1526
� Redõnyös munkák, javítás, átalakítás.
Szalagfüggöny, reluxa, szúnyogháló. Telefon:
06(70)380-9092
� Kõmûves és burkoló kivitelezést vállalnak
garanciával. Közületnek is. Tel.: 06(20)591-
1367
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206

� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrende-
lés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei
út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig, illetve
igény szerint. Bejelentkezés tel.: 06(30)201-9198
� 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
� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
�Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebésze-
ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.

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

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Úszótábor és sportnapközi a Dagály
strandon. (XIII. Népfürdõ u 36.) június 16.-
augusztus 15-ig, heti bontásban, úszás, viz-
ijátékok, görkorcsolya, gördeszka, gumiasz-
tal, kosárlabda oktatás és játék. www.jafc-
sakpeter.hu Tel.:06(30)248-3544

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)9590-134
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478

� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Mûködõ magántanodánk felkészítést vál-
lal minden szinten matematikából, fizikából,

� 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

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

Oktatás

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

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

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

Egészség

�Ezermesterfiai.hu víz, villany, zárszere-
lés, redõny, zipzár, cipõ, bõrdíszmû javítás,
késélezés, kisgép szerviz, nadrág felhajtás.
Huszti út 1. Tel.: 06(20)946-6540

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

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

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

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

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

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

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

� 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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kémiából, nyelvekbõl, több évtizedes referen-
ciával. Tel: 250-2003; 06(20)934-4456
� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészí-
tés minden szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� Angoltanítás beszédcentrikus, testresza-
bott korrepetálás, érettségi és vizsgafelkészí-
tés nagy tapasztalattal. 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
� Angol minden szinten az aktív nyelvtudá-
sig. Nyelvvizsga, érettségi, korrepetálás, tár-
salgás diplomás tapasztalt nyelvtanárnál. Tel.:
06(30)659-1138

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Dunakeszin eladó kétszintes családi ház.
200 m2, 5 szoba, cirkó, garázs, 500 m2 telek,
buszmegálló, iskola 4 perc, Ára: 45 MFt. Tel.:
06(30)944-7057
� Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat, 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.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zártkerti
ingatlan új pincealappal, ipari árammal 9.000.000
Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� Eladó két panorámás összevonható építési
telek Budakalász Rózsadombján. Víz van,
egyéb közmûvek, gáz az utcában, csatorna ha-
marosan. Egyik: 890 m2, 19 millióFt, másik
1075 m2 22,5 millióFt.  Érd: 06 (30)222-1986
� Csillaghegyen kétszobás családi ház bútoro-
zatlanul kiadó vagy eladó. Tel.: 06(20)911-9842
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingat-
lanokat 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. Római-parton eladó igényes kivitelezé-
sû, 10 éves, 310 nm-es ikerházrész, 500 nm-es
intim kerttel. 2 nappali, 5 hálószoba, 3 fürdõszo-
ba, 2 garázs. Irányár: 109 MFt. www.startingat-
lan.hu, tel.: 316-9408, 06(20)935-00-18

� III. Rómain (nem árterületen!) 2. emeleti,
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 lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésût. 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.: 06(20)9713-335

� III. Váradi utcában 35 m2-es teljesen fel-
újított tündéri garzon azonnal beköltözhetõen
13,4 mFt-ért eladó. Tel.:. 06(30)520-1133
� Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és ki-
adó ingatlanokat, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
� Ügyfeleink részére keresünk, 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(20)932-5005, 316-9408
�Óbudán, Békásmegyeren keresek öröklakást,
(felújítandót is) vagy környékén kisebb házat,
házrészt. Tel.: 06(20)311-8232; 06(70)520-2992
� Frekventált helyen, 20 nm raktárhelyiség,
III. ker. Kolosy téren a Kolosy Üzletházban
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Csúcshegyen, Solymárvölgyi úton 1000 nm-
es rendezett telek kis emeletes nyaralóval olcsón
(12 mill.) eladó. Tel.: 06(30)363-5227; délután
� Flórián közelében, 52 nm-es, kétszobás,
világos konyhás lakás eladó 10.800.000-ért.
Tel.: 06(20)311-8232; 06(70)701-3755
� Óbudán, Fõ térnél kétszobás, loggiás, új
nyilászárós, igényesen felújított panellakás
eladó. Irár: 12.100.000. Tel.: 06(70)385-2243
� Óbuda, Szomolnok utcában, téglaépítésû, I.
emeleti, 77 nm-es, háromszobás, felújított lakás
19,99 mFt-ért eladó, lakásként, irodaként. Há-
rom 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
� Óbudán, tetõtér beépítéses, garázzsal,
kertkapcsolatos 116 m2-es lakás eladó. Tel.:
387-0825
� Óbudán vásárolnék téglaépítésû, 2,5-3
szobás lakást vagy kõbányai hasonlót kínálok
cserébe. Tel.: 06(30)406-8008
� Csillaghegyen Gyula utcában 110+30 m2

ház, 571 m2 telekkel tulajdonostól eladó. Iá:
52 MFt. Tel.: 06(20)919-0988
� Óbudán, zártkertes, örökpanorámás kert-
re nézõ 43 m2-es, gázfûtéses, téglaépítésû, 1,5
szobás 4. emeleti lakás eladó. Irányár:
19.800.000 Ft. Érdeklõdni: 06(30)523-4683
� Rómain gázfûtéses, felújított garzon, 15
m2 fedett terasszal, zárt gépkocsi beállóval el-
adó. Tel.: 06(20)450-6000
� Eladó lakást keresünk megbízóink számá-
ra. Értékbecslés szakmai referenciákkal. Indi-
gó Kft. 06(30)933-3164
� Pilisvörösvári horgásztavaknál 1500 m2

panorámás kiváló levegõjû telek eladó. Tel.:
06(20)326-6952

� Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés
keres telefonos rendelésfelvevõ-mintabolti
értékesítõ kolleganõt min. érettségivel. Szá-
mítógépes ismeret elõny! Jelentkezni fényké-
pes szakmai önéletrajzzal  a bekaskft@t-
online.hu e-mail címen lehet.
� 600-1500 Ft. óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl Tel.: 243-8280, 205-
8700, 06(20)359-5918
� Lakás takarítást vállalok, hétvégén is.
Tel.: 06(20)996-8812
� Római-parti szálloda gyakorlott szobaasz-
szonyt keres. Tel.: 06(20)554-9696; 8-16 h-ig
� 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
� Kerti munkára keresek Testvérhegyen
megbízható munkaerõt, heti 3-4 órára. Érdek-
lõdni: 06(30)280-4179
� Idõs, intelligens személy életvitelének
könnyítését, hozzátartozóinak tehermentesí-
tését vállalom gyakorlattal, referenciával.
Tel.: 06(20)326-6952

� Szeretettel várunk minden szépülni vágyó
kutyust a LULU Kutyakozmetikában. Cím: Ví-
zimolnár u. 11. Bejelentkezés: 06(70)284-1239
� Személyi jövedelemadó bevallás pre-
cíz és gyors készítése. Tel.: 250-5514;
06(30)2435432

� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
�Eladó: Vesta 4 égõs gáztûzhely, üvegtetõs,
5 éves. Szobabicikli (vérnyomást, idõt mér).
Tel.: 06(30)341-2350
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség irodá-
nak, üzletnek vagy tárolás céljára a Vízimol-
nár közben. Tel.: 242-3904
� III. Zápor utcában pince (raktár) kiadó.
Tel.: 06(20)920-7166

� Dr.Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festmények,  bútprok,
ezüsttárgyak, vitrintárgyak, csillárok szobrok,
perzsaszõnyegek, órák, mindent ami régi, ha-
gyatékok, bútorok mindenféle régiséget. Hét-
végén is. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� 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

�� Üzlethelyiség tulajdonjoga eladó, bérlõ-
vel vagy anélkül a Pacsirtamezõ út 15. alatt.
14 m2. Ir.ár.: 6,9 m. Tel.: 06(20)920-6565
�� A Szõlõ utcában 28 m2-es üzlethelyiség
bérleti joga eladó. Tel.: 06(20)336-3070
�� Pomázon 25 m2 helyiség üzletnek, irodának
eladó. Irányár: 5,5 mFt. Tel.: 06(30)263-6183

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép javítás otthonában. Tel.,:
06(20)988-5147

� Opel Corsa city 1.2-es gépkocsi eladó. Há-
rom ajtós, 1991-es, jó állapotú, garázsban tar-
tott, vizsga nélkül eladó. Tel.: 06(30)481-
7821

Autó

Számítógép

Üzlet

Társkeresõ

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, ékszereket, varrógépet, írógépet, zon-
gorát, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.:06(20)5832-076

Régiség

� Kiadó! Berend utcában, elsõ emeleti,
kétszobás lakás zárt parkolóval. Tel.:
06(70)234-1827; 360-4498

Kiadó

Elad-vesz

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

Egyéb

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

� Szentendrei és esztergomi cukrászdá-
inkba gyakorlattal rendelkezõ kiszolgáló-
kat és felszolgálókat keresünk. Jelentke-
zés: 06(30)982-4771 vagy személyesen:
Dumtsa Jenõ u. 14.

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban azonnali kezdéssel pénzügyi-és
számviteli ügyintézõt. Feltétel: középfokú
pénzügyi-és számviteli ügyintézõ szak.
Önéletrajzokat várjuk: 06-26-546-513. Ér-
deklõdni: 06-26-546-530

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban, azonnali kezdéssel területi
képviselõket és éjszakai mûszakvezetõket.
Önéletrajzokat a 06-26-546-513-as fax-
számra várjuk. Érdeklõdni a 06-26-546-
514-es telefonszámon lehet.

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõ-
állásban, azonnali kezdéssel pénztárosokat,
árufeltöltõket targoncavezetõket és osztály-
vezetõ helyetteseket. Önéletrajzokat a 06-
26-546-513-as faxszámra várjuk. Érdeklõd-
ni a 06-26-546-514-es telefonszámon lehet

� 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, májushónapban. Várjuk megtisztelõ hí-
vását. 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

� 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
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Pályázat – Hirdetés

A B L A K - A J T Ó !
Mûanyag, fa, alumínium!

Veka német profil!
RotoNT vasalat, 

zártszelvény merevítés!
Pilkington üveg 

K = 1.0 (argongázas).
Erkélybeépítés: mûanyag 

vagy vas szerkezettel!
Rácsos ajtók, redõnyök!

Léczfalvi Pál 
Tel.: 06-20-421-42-27

06-1-950-07-22
Bemutatóterem: Bécsi út.199.

E-mail:
ajtoablak2004@t-online.hu

Nyílt Nap a SEK Budapest Nemzetközi Óvodájában
2008. május 15-én csütörtökön 9.00-11.30-ig

Angol foglalkozás anyanyelvû pedagógussal.
Komplex foglalkozás

(matematikai, környezet és vizuális nevelés).
Az óvodai programon kívül megismerkedhetnek 

az óvoda szokásaival és mindennapjaival.

Az óvoda szolgáltatásai:
Angol és spanyolnyelv oktatás anyanyelvû pedagógussal

Fejlesztõ pedagógus
Logopédus

Háromszori étkezés
Iskolabusz

A legjobb ajándék gyermekének - egy jó óvoda!

Cím: SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 131. 

Tel.: 394-29-68, fax: 200-6615
www.budapest.iesedu.com

e-mail: sekbudapest@sekmail.com

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû, sú-
lyosan mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot hir-
det, mely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási
illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tár-
gyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ.
Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati
cél költségének 25 százalékánál, de legfeljebb 45 000 forint. Pá-
lyázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni
kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolá-
sokat, valamint a családban együtt élõk 2007. évi jövedelemnyi-
latkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof.
Dr. Kováts István Alapítvány, 1052 Budapest, Városház utca 9-
11. címre kérik beküldeni 2008. augusztus 31-ig. Minden pályá-
zó 2008. október 31-ig értesítést kap a kuratórium döntésérõl. A
díjakat a nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja fõvárosi ren-
dezvényén vehetik át.

1 % 1 % 1 %
A mozgáskorlátozott fiatalok támogatására létrehozott Prof. Dr.
Kováts István Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az adományo-
zókat, hogy a 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
a mozgáskorlátozottak 2007. évi támogatására használta fel.

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatására

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége a 2008. évi Idõsek világ-
napja alkalmából rajzpályázatot hirdet iskoláskorú gyermekek-
nek. A pályázat témája a két generáció kapcsolata, ezért a pá-
lyázat címe: „A nagyszüleim és én”. A zsûri által jónak ítélt al-
kotásokat díjazzák, és az õszi Idõsek világnapja alkalmából ren-
dezett budapesti rendezvény helyszínén kiállítják. A pályázat be-
adási határideje: 2008. június 15. (Cím: Nyugdíjasok Budapesti
Szövetsége, 1054 Budapest, V. Akadémia utca 1.)

A nagyszüleim és én

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság ter-
jesztésével kapcsolatos gondja-
ikkal hívják az Impress Lapkiadót
a 267-0525-ös, telefonszámon.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu
és obudaujsag@freemail.hu
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Esõbeállót a Vörösvári

úti Volán buszmegállóba!
Ismeretes, hogy a Vörösvári
úton sok irányba, sok Volán
busz közlekedik. A vonalon itt-
ott volt fedett esõbeálló. A
Vörösvári út 3. szám elõtt is,
ahol igen sok helyre menõ busz
áll meg. Csúcsforgalmi idõben
óránként akár 10-20. Ebbõl
adódik az utasok, várakozók
nagy száma, 10-20-30 vagy en-
nél is több ember vár buszra. Jó
idõben ez nem olyan kellemet-
len, hiszen a félig szétszedett
padokra akár le is ülhet az uta-
zó. Azonban van õsz, tél, viha-
ros, hideg széllel, esõvel, la-
tyakkal. Az utasok viaskodnak a
kiforduló esernyõvel, védelem
nélkül. Áznak, fáznak, didereg-
nek az emberek. A borsos árú
bérletért elvárható volna vala-
milyen szolgáltatás.
2006 nyarán megjelent egy Vo-
lán gépkocsi. Vezetõje a talpa-

zatból kiszedte a csavarokat,
kötéllel felemelte a fedett beál-
lót kocsijára és távozott. Volt,
nincs várakozóhely. Megszûnt
a minimális védelme a sok

utasnak. Vajon kinek szemét
szúrta az esõbeálló? Talán az
volt a baj, hogy nem volt puc-
cos, félkész akváriumhoz ha-
sonlító modern építmény? A ré-
giek egy-egy üvegének pótlása
nem került sokba, az újaknál
meg súlyos tízezreket jelent.
Sajnos se ilyen, se olyan beálló
nincs most.
Ajánlanék az intézkedõnek egy
próbát, januárban vagy február-
ban, zimankós idõben legalább
egy fél órát várjon itt buszra. Az
utazóközönség kérése: hozzák
vissza az esõbeállót. Akár a régit
is. Kérésünket több száz utas alá-
írásával is nyomatékosíthatjuk.

P. Albert
Vörösvári úti lakos

Balesetveszélyes a Kunigunda
útja-Bojtár utca keresztezõdés
A Kunigunda útja-Bojtár utca
sarkon nagy szükség lenne
egy közlekedési lámpára vagy
körforgalom kialakítására. Hu-
szonegy éve dolgozom a kör-
nyéken, itt van az irodahá-
zunk és üzemcsarnokunk.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy
mindennaposak a balesetek,
elõfordul, hogy naponta két-
szer is történik valami. Ha
más nem, a STOP táblát dön-
tik ki, s bizony, aki erre nem
ismerõs, nagyon könnyen
megtörténik a baj. Volt itt már
halálos baleset is.
Hány autónak kell összetörnie
még, hány embernek kell
meghalnia, hogy felfigyeljenek
erre az illetékesek? Mindenfé-
lérõl készül statisztika, többek
között a veszélyesebb csomó-
pontokon történõ balesetekrõl
is. Nem akarom elhinni, nincs
annyi pénz, hogy ezt a ba-
leseti „gócpontot” megszün-
tessék.
Ha csak a kivonuló mentõk,
tûzoltók, rendõrök úgyneve-
zett „bekerülési” költségét
nézzük, már régen megtérült
volna a sok-sok kivonulás ára.
Nem beszélve a szerencsét-
len autótulajdonosokról. Ké-
rem az illetékesek közbenjá-
rását, segítségét, hogy végre
megoldódjon sokunk gondja.

Köszönettel:
Zorger Zsuzsa

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!

1 % 1 % 1 %. A Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Ala-
pítvány (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 továbbépítésére 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.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A mai Óbuda legjelentõ-
sebb történelmi emlékhe-
lyérõl, egyik szimbólumá-
ról, Aquincum-ról neveztek
el egy kisbolygót, melyet
április 11-én mutattak be a
Laborc utcai Polaris Csil-
lagvizsgálóban. 

Akisbolygót hét évvel
ezelõtt, 2001. január

1-jén fedezte fel Sárneczky
Krisztián és Kiss László, az
MTA Konkoly Obszerva-
tórium Pinkés-tetõi megfi-
gyelõ állomásán. A két ki-
lométer átmérõjû „ártal-
matlan” égitest - melyet
korábban a 107252-2001
AQ sorszámmal láttak el -
a Mars és a Jupiter pályája
közt kering, 3,61 év alatt
kerüli meg a Napot. A
Nemzetközi Csillagászati
Unió csak idén januárban
hagyta jóvá az Aquincum
elnevezést, miután az Óbu-
da név azért esett ki, mert
Buda nevû kisbolygó már
létezik, és kerülniük kellett
az azonos hangzású név-
adást. 

Sárneczky Krisztián
csillagász vetítéssel egybe-
kötött elõadásában röviden
összefoglalta, amit a kis-
bolygókról általában tudni
érdemes. Elmondta példá-
ul, hogy több százezer
ilyen kisbolygót ismernek
a világon, a legnagyobbak
átmérõje ezer kilométer is
lehet, és a legtöbbjük álta-
lában szikla-törmelék ala-
kú, a felszínük pedig na-
gyon õsi. Emiatt is nagyon
fontosak a tudomány szá-
mára, mivel a kisbolygók
õsi formában a mai napig
õrzik azokat az anyagokat,
amibõl a Naprendszer ki-
alakult, kutatásukból pedig
megtudhatjuk, hogy mibõl
születtünk. 

A magyar tudomá-
nyok történetében Kulin
György nevéhez fûzõdik
az elsõ hazai kisbolygók
felfedezése: az 1930-as
évek végétõl mintegy
húsz ilyet jegyzett fel, a
budapesti svábhegyi ob-
szervatóriumban végzett
kutatómunkájának azon-

ban a II. világháború vé-
get vetett. 

Az Aquincum megtalá-
lása azonban ünnepélyes
pillanat más szempontból
is. A világon az elsõ ilyen
kisbolygót ugyanis egy
olasz csillagász írta le
1801. január 1-jén, vagyis
az Aquincumot pontosan
kétszáz évvel az elsõ kis-
bolygó felfedezése után ta-
lálták meg a világûrben a
magyar csillagászok. 

B ús Balázs polgár-
mester április 11-én

felkereste a Laborc utcai
Polaris Csillagvizsgálót.
Látogatásának apropója,
hogy január 24-én a Nem-
zetközi Csillagászati Unió
hivatalosan is bejelentet-
te, hogy a 107052-2001
AQ jelölésû kisbolygó - a
felfedezõk javaslata alap-
ján - megkapta a mai

Óbuda legjelentõsebb tör-
ténelmi emlékhelyének,
egyik szimbólumának,
Aquincumnak a nevét. 

A kisbolygó ünnepé-
lyes „bemutatásán” jelen
volt Szabó Magdolna al-
polgármester, Sárneczky
Krisztián, a kisbolygó
felfedezõje, névadója és
Mizser Attila, a Polaris
Csillagvizsgáló vezetõje. 

Kisbolygót neveztek el Aquincumról Polgármesteri látogatás 
a Polaris Csillagvizsgálóban

Mizser Attila, a Polaris Csillagvizsgáló vezetõje mutatta be a kisbolygót

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Anyu
Rejtvényünkben Devecsery Gábor versébõl idé-
zünk anyák napja alkalmából. Beküldendõ a víz-
szintes 1. és a függõleges 27. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk:
A. V. G.). 13. Formálódó. 14 Megkevert tea! 15. G. A.
E. 15. Zászló. 17. Össze-vissza sor! 18. Õsi keresz-
tény vallási ág. 19. Káros esõ. 20. Fordított piszok!
22. … noire, borfajta. 23. Könnyû fém vegyjele. 24.
Több azonos témájú dolog, névelõvel. 26. Muzsika
fele. 28. Edényfajta. 30. Idegen nem. 31. Igeképzõ.
32. A. Á. M. 33. Korábbi hortobágyi helység. 38. Gi-
da egyik fele! 39. Tudományos Ismeretterjesztõ Tár-
sulat. 40. Az argon vegyjele. 41. Kis Olivér. 43. Y. V.
I. 45. Nem szaggatja. 48. Egyfajta beállás. 50. Angol
sas. 52. E. O. N. A. 53. Testborítója. 54. Zambiai, thai-
földi, uruguayi és magyar autók jele. 55. Tinta ango-
lul. 56. Csavarozik. 58. Komáromi helység. 59. A hét
vezér egyike. 60. Focizás közben becsapja. 
FÜGGÕLEGES: 1. Igaz. 2. Béres …, színésznõnk.
3. Kifosztotta. 4. Énekes, költõ, zeneszerzõ egy sze-
mélyben. 5. G. U. G. 6. Fordított magánszám. 7.
Knock out. 8. Fej része. 9. Idegen új. 10. Latin kötõ-
szó. 11. Férfinév. 12. Olvasás közben történik. 17. A
vízszintes 24 többes számban, névelõ nélkül. 21. Va-
lakinek a fia angolul, többes számban. 22. A lovaknak
vannak ilyenjei. 24. Idegeneknél az Alpokkal kapcsolatos. 25. Rit-
ka nõi név. 27. Az idézet másik része (zárt betûk: H. T. N. D.).
29. Tát, megkeverve. 32. Lábbeli fölsõ része, névelõvel. 34. Idéz-
né. 33. Fõvárosi focicsapat. 36. Hadtáp. 37. Eb-lak. 42. Török fiú-
név. 44. Fordított nyugtatás. 46. Pest megyei helység. 47. Labda-
továbbítás. 49. Csen-e? 51. Léha egynemû betûi. 53. Betûtípus.
55. Megkevert kín. 57. Megcserél ere! 59. Bólé betûi keverve. 60.
Kettõs betû.                                                          Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon május 13-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben ve-
hetnek át. Az április 15-én megjelent, „A Föld napja” címû rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoz-
tatni a világot”. Könyvjutalmat kapnak: Ölveczky Lászlóné 1038
Budapest, Papírgyár utca 10.; Lapis Imre 1033 Budapest, Szérûs-
kert út 27. II/8.; Kondics Imre 1034 Budapest, Kecske utca 17. 

BABARUHA BÖRZE Várják a
babaruhát vásárolni és eladni
kívánó anyukákat, apukákat
május 10-én 9-tõl 13 óráig.
(Asztalár: 1.500 forint.)
TERRARISZTIKA BÖRZE Az
esemény alkalmat ad az egzoti-
kus állatok kedvelõinek, hogy be-
pillanthassanak május 17-én 10-
tõl 16 óráig mai magyarországi
kínálatba, állatok, növények és
felszerelések terén. (Belépõk: fel-
nõtt 800, gyermek 600 forint.)

„Mûvházak” majálisa
Negyedik alkalommal rendezik
májusban a fõvárosi és Pest
megyei népmûvelõk a „KincsM
- Mûvházak” majálisát. A feszti-
vál programja - az elõzõ évhez
hasonlóan - két napon keresz-
tül kínál kikapcsolódást a láto-
gatóknak. Közel ötven mûvelõ-
dési intézmény programkínála-
tát, kincseit vonultatják fel az
Orczy parkban. Az esemény a
család minden tagjának, az
unokáktól a nagymamákig, fer-
geteges szórakozást ígér. A
fesztiválon közremûködõ fõvá-
rosi és Pest megyei mûvelõdé-

si intézmények saját házaikba
várják a látogatókat május 17-
én. Hagyományos, szabadtéri
hacacáréra csábítják május 18-
án a „mûvelõdési ház baráto-
kat” az árnyas Orczy parkban,
ahol tavaly több mint tízezren
fordultak meg. A kitelepülõ in-
tézmények sátrainál bemuta-
tókkal, kézmûves foglalkozá-
sokkal, nyári tábori ajánlókkal
várják az érdeklõdõket.
INTERNET KÁVÉZÓ Hétköz-
napokon 8-tól 20 óráig. A széles-
sávú internet-elérést pedagógu-
sok, köztisztviselõk és mozgás-
korlátozottak ingyenesen vehetik
igénybe, a Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács tá-
mogatásával. (Minden megkez-
dett fél óra 150 forint. Információ:
info@omk.hu, 388-7370, 388-
2373 vagy az információs asz-
szisztenseknél.)
KÖNYVTÁR A fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár fiókkönyvtára
hétfõn, szerdán, pénteken 13-
tól 19, kedden 10-tõl 16 óráig
tart nyitva. (Telefon: 368-8384.)

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

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

KIÁLLÍTÁS „Ritmusok és hangulatok” címmel Haltrich Györgyi és
Várszegi Zsuzsa kiállítását Rõczei György grafikusmûvész nyitja
meg május 6-án 18 órakor. (Megtekinthetõ: május 15-ig.)
CSALÁDI HÉTVÉGE Kézmûves foglalkozás Milner Angélával
május 10-én 10-tõl 13 óráig.

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

KÖZBIZTONSÁGI NAP Katasztrófavédelmi, tûzoltósági, rendõr-
ségi bemutatók és családi rendezvények május 3-án a Csobánka
téren és környékén. (A hírt lapunk április 1-jén megjelent 7. szá-
mának címoldalán közöltük - a szerk.)
LAPPFÖLD PAPP JÁNOS SZEMÉVEL A nagy sikerû El Camino
elõadás után, Papp János ezen az estén a Mikulás hazájáról, Lapp-
földrõl tart úti beszámolót május 6-án 18 órától. (Belépés díjtalan.)
APRÓK TÁNCA Táncház kicsiknek és nagyoknak május 16-án
16.30-tól 17.30 óráig. A talpalávalót Kiss László és barátai húz-
zák. (Belépõ: 500 forint.)
FILMBE ZÁRT EMLÉKEINK Keleti Márton rendezõi sorozatában
a „Változó felhõzet” címû filmet vetítik május 17-én 16 órai kezdet-
tel. (Belépõ: 500 forint.)
KincsM MAJÁLIS A közösségi házban „Sziluett” címmel családi,
kreatív közösségi játékok minden korosztálynak május 17-én. * Az
Orczy parkban egész napos programok május 18-án. A BKH sát-
rában társasjátékok, kézmûves foglalkoztató. Az alkotás öröme az
egész családnak.

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

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

KONCERTEK A BONYAIBAN. Minden este 20 órától akusztikus
élõzene. Többek közt country, bluegrass, blues, ragtime, spiritu-
álé, ír és más népzenék, vidám pubzene szerepel a programban.
(Cím: Reményi Ede utca 3. Tel.: 240-6102, web:http://bonyaiét-
terem.eagent.hu.)
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Idén sorozatban negyed-
szerre találkozott egymás-
sal a Nyíregyháza és a Va-
sas a Magyar Kupa döntõjé-
ben. 2005-ben és 2006-ban
a piros-kékek nyertek, ta-
valy a szabolcsiak hódítot-
ták el a kupát. A tûzijáték-
kal, szerpentin-bombával,
dobokkal, piros-kék zász-
lókkal érkezõ Vasas-szur-
kolók azt írták a transzpa-
rensre: A múlt kötelez!

Az már a sorsolásnál
biztos volt, nem lesz

sétagalopp a Magyar Kupa
négyes döntõje egyik csa-
patnak sem. Az óbudai lá-
nyok a nemzetközi poron-
don edzõdött Gödöllõvel,
míg a nyíregyháziak a
megfiatalított, és rendkívül
ambiciózus BSE-vel csap-
tak össze a döntõbe jutá-
sért. Ez utóbbi mérkõzésen
a fõvárosiak igencsak
megizzasztották a Ludvig-
féle hölgykoszorút: a hazai
csapat csak 3:2 arányban
tudott gyõzni. A másik
ágon a Vasas viszonylag
könnyen, 3:0 arányú gyõ-
zelemmel jutott a döntõbe.

Az élõ televíziós közve-
títés okán egy oldalra szo-
rult mintegy 800 nézõ és a
képernyõk elõtt szurkolók
egy olyan összecsapást lát-
hattak, amilyet már na-
gyon régen nélkülözött a
honi röplabda élet. A mér-
kõzés színvonalára, izgal-
maira kizárólag a felsõfo-
kú jelzõk illenek. Ne le-
gyünk hát szerények, illes-
sük a szuperdöntõ vagy az
álomdöntõ megnevezéssel
az összecsapást.    

Már az elsõ játszma vé-
ge jelezte, a küzdelem nem
lesz mindennapi: 24:19-re
vezetett a Vasas, de a Nyír-
egyháza, élén az Erdõsné-
Akimova duóval egyenlí-
tett, sõt, 25:24-re vezetett

is. Végül 25:27-re nyert a
Vasas. Ez a hozzáállás, lel-
kesedés jellemezte az
aranymeccs további felvo-
násait is. Még a reményte-
lennek tûnõ labdák után is
repültek lányaink: nem
volt olyan nyíregyházi tá-
madás, amelybe ne ért vol-
na bele valaki. Kiváló me-
zõnyjáték, agresszív táma-
dás, cseles nyitások jelle-
mezték a Vasas játékát. A
negyedik játszmát mind-
ezek ellenére a hazai csa-
pat húzta be. Amindent el-
döntõ rövidített szettben
Jókay Zoltán lányai jobban
bírták a feszültséget, és jö-
hetett az ünneplés.

A múlt kötelez! - állt a
népes szurkolósereg
transzparensén. A lányok
is így gondolták: a Ma-
gyar Kupával és az
aranyérmekkel tértek ha-
za a nyírségi fõvárosból.

A döntõben: Vasas
Opus-Via Óbuda - Be-
tonút NRK-Nyíregy-
háza 3:2 (25, -20, 22, -
30, 14).

Arany arany hátán -
dupláztak a serdülõk

Békéscsabán rendez-
ték március 15-én és

16-án a serdülõk orszá-
gos bajnokságának né-
gyes döntõjét. Hõnig
László vezetõedzõ lá-
nyai veretlenül végez-
tek az élen, sõt, a külön-
díjak közül a legjobb
védekezõ címet Lévai
Vivien, a döntõ legjobb
j á t é k o s a
elismerést
p e d i g
D é k á n y
Bernadett
nyerte el. 

Az OSB 
végeredménye

1. Vasas Opus-Via
Óbuda (Horváth Gabri-
ella, Szabó Nóra, Gyõri
Panna, Runge Nadja,
Lombos Lívia, Cséplõ
Kinga, Lévai Vivien,
Lutter Liza, Bánlaki Zi-

ta, Dékány Bernadett,
Hõnig László vezetõ-
edzõ, Benkóné Körõs
Mária másodedzõ). 2.
BSE-FCSM. 3. Békés-
csabai RSE. 4. Bács-Tak
Mélykút.

Kép és szöveg:
Oszvald György 

A Vasas Opus-Via Óbuda röplabda sikerei  

Aranyat ért a szuperdöntõ Nyíregyházán

Öröm felsõfokon - a visszahódított Ma-
gyar Kupa (Vatai Gabriella és Nagyné
Mátrai Veronika)

MAGYAR KUPA (NÕK)
2008, VÉGEREDMÉNY
Kupagyõztes a Vasas
Opus -Via Óbuda. 2. Be-
tonút NRK-Nyíregyháza.
3. TEVA Gödöllõi RC. 4.
BSE-FCSM.

Akcióban a legjobbak - balról Dékány Bernadett és Lévai Vivien együttes erõvel men-
tenek egy támadást
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A Csillaghegyi Mozgás
Szabadidõ Sportegyesü-
let várja a futball, a tenisz
és a kézilabda iránt ér-
deklõdõ gyerekeket. (Ér-
deklõdni Kelen Balázs-
nál a 06-70-314-0021-
es telefonszámon és a
csillaghegysport.hu
weblapon lehet.)

Foci, tenisz, kézilabda 

OVISOK SULIBAN. Ügyességi játékokkal várták az óvodásokat a Dr.
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola közelmúltbeli foglalkozásán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Gruber Vilmos az erõemelésre tet-
te fel életét. A sportág iránti fana-
tizmusa a család összetételében
is megmutatkozik: felesége és két
lánya ugyancsak a nehéz vasak
emelgetésében lelik örömüket,
csak a fiú lóg ki a sorból, de õ is
naponta bejár az edzõterembe.

A kitûnõ erõben és egész-
ségben lévõ sportember

még ma is példát mutat a
Gruber’s Gym SE tagjainak.
Heti két kemény edzést tart,
mellette úszik, kocog és egyéb

kiegészítõ sportokkal biztosít-
ja magának a kikapcsolódást.
Gyerekkorában súlyemelõnek
készült, de egy sérülés miatt -
fekve nyomás közben ráesett a
súlyzó és eltörött három csigo-
lyája - kénytelen volt abba-
hagyni a versenyzést. Szeren-
csére gyorsan gyógyult, rövid
kihagyás után megpróbálko-
zott az erõemeléssel. 

Nevéhez fûzõdik a sportág
hazai meghonosítása. Óriási
érdeklõdés kísérte 1968 febru-
árjában az elsõ versenyt, a
guggolásból és felhúzásból ál-

ló erõpróba egyik súlycsoport-
jában természetesen Gruber
Vilmos gyõzött. 

Az azóta eltelt negyven év
alatt Óbuda erõs embere bejárta
a világot és szinte megszámlál-
hatatlan fellépései alkalmával
(hazai és világ versenyek) min-
dig dobogós helyen végzett. Si-
keres pályafutására több, mint
300 érem és 100 kupa, serleg
emlékeztet. Ezek a trófeák díszí-
tik az edzõterem falait. Gruber
Vilmos edzõként is maradandót
alkotott. Tanítványai szintén

nagy éremhalmozók, a sportág-
ban kifejtett kettõs tevékenysé-
géért a Magyar Erõemelõ Szö-
vetségtõl Életmû-díjat kapott, az
önkormányzat pedig Óbuda-Bé-
kásmegyer Sportjáért Emlékpla-
kettel ismerte el munkáját.

A 66 éves erõemelõnek még
komoly tervei vannak. Eddig
minden masters kategóriában
világbajnok lett, pályafutása
viszont akkor lenne teljes, ha a
70 év felettiek versenyében is
érmet szerezne.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Nehéz vasakat emelgetnek

Óbuda legerõsebb családja
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Polgári Klub
Soron következõ, min-
dig nagy sikerû rendez-
vényét május 7-én 18
órától tartja a Polgári
Klub. Vendégnek Hege-
dûs Zsuzsa szocioló-
gust hívták meg. Az est
háziasszonya: Menczer
Erzsébet képviselõ asz-
szony. (Helyszín: a Roz-
maring vendéglõ sátra,
a Tímár utcai HÉV-meg-
állónál, közvetlenül a
Duna-parton.)

Katyn
A Fidesz filmklubban
Andrzej Wajda: Katyn
címû filmjét vetítik má-
jus 15-én és május 22-
én 18.30 órától. Hely-
szín: Eurocenter, Pala-
ce Cinemas. Az elõ-
adásra kedvezményes
áru (500 forint) jegyek
igényelhetõk. (Jelent-
kezni Kemény Kriszti-
nánál lehet, a 06-20-
330-6865-os telefon-
számon.)

Görög táncház
A Sirtos együttes görög
táncháza ebben a hó-
napban csupán egyet-
len alkalommal szere-
pel az Óbudai Mûvelõ-
dési Központ mûsorán:
május 18-án 18-tól 22
óráig. Ez egyben a ta-
vaszi szezon utolsó, fer-
geteges, meglepeté-
sekkel teli záró estje
lesz. Legközelebb õsz-
szel tartanak táncházi
programot.

Könyvbemutató
„Dánia, a gazdag pa-
rasztok országa” címû
könyvét mutatta be
Körösvölgyi László cím-
zetes egyetemi tanár
március közepén a Tá-
borhegyi Népházban.

Bérelhetõ irodai, üzleti és

egyéb csendes tevé-

kenység folytatására 55

m2-es helyiség. Részle-

tes tájékoztatás a Búza

Lakásszövetkezet gond-

nokságán: 1033 Búza

utca 16.Tel.: 367-1326.

Helyiségbérlet

A Pilisben, a Lajos-forrás és a Dömör-
kapu közötti sétaúton található Kõrösi
Csoma Emlékmûvet 1978 áprilisában az
óbudai Kõrösi Csoma Sándor Két Tanítási
Nyelvû Gimnázium tanulói és tanárai állí-
tották a Pilisi Parkerdõ Gazdaság segítsé-
gével, az iskola névadójának tiszteletére. 

Az emlékmûvön elhelyezett, Marsai
Ágnes képzõmûvész által készített

bronz dombormû közel harminc évig
szolgálta az emlékezni vágyókat. Sajná-
latos módon a Kõrösi Csomát buddha
ülésben ábrázoló plakett a közelmúltban
áldozatául esett a színesfémtolvajoknak.
A szobrásznõ ismételten elkészítette ke-
rámiából a dombormûvet, melyet 2008.
április 12-én avattak újra. Az ünnepsé-
gen a Kõrösi Gimnázium tanárain és di-
ákjain kívül közel százan vettek részt. A
megemlékezéseken, emlékbeszéden kí-
vül szavalatok hangzottak el, majd a
Himnusz eléneklésével zárult a bensõsé-
ges hangulatú esemény. 

Színesfémtolvajok lopták el a dombormûvet

Újraavatták a Kõrösi Csoma emlékmûvet a Pilisben

A Kõrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvû Gimnázium és Szak-
középiskola tanárai és diákjai köszönetüket fejezik ki az ünnepsé-
gen megjelenteknek. Bíznak abban, hogy az emlékmû továbbra is
igazi zarándokhelyként szolgál Kõrösi Csoma Sándor életmûvé-
nek tisztelõi számára.

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
május 8-án, majd május 22-én 18.30 órától lesz. Helyszín az
SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés: hétköz-
nap 16-tól 19 óráig a 240-4807-es telefonszámon.)
� Ingyenes jogi tanácsadás április 3-tól minden hónap elsõ 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
május 15-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 Vöröskereszt Budapesti Szerve-
zete a III. kerületben az alábbi helyszíne-
ken és idõpontokban szervez nyilvános
véradást májusban.

S zentlélek tér (véradó kamion): május
13-án 14.30-tól 18 óráig. Békásme-

gyeri Közösségi Ház (Csobánka tér 5.):
május 28-án 11-tõl 19 óráig. Auchan
Aquincum (Szentendrei út 115., véradó
kamion): május 30-án 14.30-tól 18 óráig.
Ha Ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a 60. életévét és úgy
érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betege-
ken, jöjjön el a véradásra. Személyi iga-
zolvány (lakcímkártya) és taj-kártya
szükséges.

Adj vért és ments
meg három életet!

Köszönik támogatását azoknak, akik
2006-ban adójuk 1 százalékát a Tér-
színház Egyesület és a Térszínház
Alapítvány mûködésére szánták. A
Térszínház Egyesületnek juttatott
203 ezer 695 forintot és a Térszínház
Alapítványnak adott 2 ezer 793 forin-
tot teljes egészében az intézmény
mûködésére költötték.
Idén is ki-ki szabadon dönthet személyi
jövedelemadójának 1 százalékáról. Tá-
mogatását a következõ formában tehe-
ti meg: az adóhatóságnak meg kell ad-
nia a Térszínház Egyesület nevét és
adószámát. A kedvezményezett neve:
Térszínház Egyesület. A kedvezmé-
nyezett adószáma: 19637396-2-42.

1 % 1 % 1 % 
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HÁZGYÁRI KONYHABÚTOROK FELÚJÍTÁSA
KKoonnyyhhaabbúúttoorrookk,, bbeeééppíítteetttt sszzeekkrréénnyyeekk,, ppoollccrreennddsszzeerreekk,, 

kkiieeggéésszzííttőő bbúúttoorrookk,, eellőősszzoobbaa bbúúttoorrookk nnaaggyy sszzíínnvváállaasszzttéékkbbaann 

aa SSTTAARRTT AASSZZTTAALLOOSSIIPPAARRII KKFFTT-ttőőll..

Gyors határidõ, pontos munka!

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

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

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..

ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE
III. Lajos utca 142.

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

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

50%-os kedvezmények 
június 5-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

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

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

celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel

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

Medicina, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária,

Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-

Vita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

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

Sajnos sokan ismerik az asztma, a légcsõhurut, az allergiás rohamok mindennapos keservét,
az aggódást, a félelmet az újabb rohamoktól. Pedig van gyógyszer, injekció nélküli megol-
dás is! Az AREC Therápia segítségével már nagyon sok felnõtt és nagyon sok gyermek nyer-
te vissza egészségét. Sokan véglegesen. A modellezett sóbánya Alekszander Toroktyin ukrán
orvosprofesszor védett szabadalma. Európában és az Egyesült Államokban is alkalmazzák.

Miben más ez a sókamra nyújtotta lehetõségektõl?
Az egyedülálló t e c h n o l ó g i á j á b a n más, ami azt jelenti, hogy a hagyományos in-
halációs eljárásokban a hatóanyag - a só - vízhez van kötve, vízben oldott és azt párolog-
tatva inhalálnak. Ebben az esetben a só páratartalma 95%-tól is magasabb, és ennek kö-
szönhetõen a hatóanyag nem jut le a tüdõ mélyére - a kishörõkbe és a léghólyagocskákba
- ahol a gyulladt és görcsös állapot van, és ahol a betegség gyógyítható, hanem kitapad a
légutak falán. A mi esetünkben a só (natur bányasó) egy csepp vizzel sem találkozik. Egy
malomban aprítjuk finomabbra mint a cigarettafüst és így küldjük a légtérbe. Ezzel garan-
táljuk, hogy a tüdõ legeslegmélyebb területeire is eljut, ráadásul a só ionizált, ami még ha-
tékonyabbá teszi a folyamatot.

Mennyi idõ alatt lehet meggyógyulni?
A gyermekeket rendkívül hatásos 3 kúrával - 2 év alatt- végleg meggyógyítjuk. 15 év tapasz-
talata után állítjuk ezt. Búcsút lehet inteni a napjainban terjedõ KRUPP-nak is.
Felnõtteknél 10-12 hónapig tartós jelentõs javulás érhetõ el. A steroid szedését lehet elhagy-
ni tõle, vagy nagy mértékban csökkenteni. 65-75%-kal csökken a gyógyszerigény!
Egy kúra 20 alkalmat jelent, gyermekeknél 25-40 perc, a felnõttek 40-60 percet tartózkodnak
a klímateremben.

Van-e mellékhatása a kezelésnek?
Mellékhatás? Mellékhatása annak a rengeteg gyógyszernek van, amelyeket  a betegek ezekre
a panaszokra kapnak, és amelyek a tüneteket ugyan eltüntetik, de tönkreteszik az immunrend-
szert és az okot sem szüntetik meg. Lehet választani a tünetmentesítõ, de nem gyógyító gyógy-
szerek immunrendszer-katasztrófája és költségei (gyógyszer, kórházi élmények, munka
kiesés), és a mellékhatás mentes és kiváló AREC Therápia között. Én minden felelõsen gon-
dolkodó és gyermekéért aggódó édesanyának az utóbbit javaslom. Ismétlem, 15 év tapaszta-
latával, mert már  ennyi ideje mûködik, és nagyon sok csodás gyógyulás szemtanújaként!  
Jómagam is tünetmentes vagyok ettõl, és csakis ettõl az eljárástól, tehát teljes meggyõzõdés-
bõl nyitottam meg ezt a sószobát.
Szeretettel várok mindenkit, akinek a tüdõasztma, a légcsõhurut, az allergiás fulladás tüne-
tei, vagy bármi féle felsõlégúti megbetegedés teszi nehézzé a mindennapjait.

Bejelentkezés telefonon: 06-20-972-7799, www.soszoba.net

Megszüntetjük asztmáját, légcsõhurutját, allergiáját!
Végre a világhírû AREC Therápia a III. ker. Rómain is!

Vége a fulladásos betegségeknek!
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Elõzetes: a Fõ tér ad he-
lyet május 23-tól 25-ig a
Borfalunak Óbudán. Buda-
pest egyik legszebb terén
20 borászat mutatkozik be
Magyarország különbözõ
borvidékeirõl, de a pálin-
kakészítõk sem maradnak
otthon.

A felállított borsát-
rakban a látogatók

megkóstolhatják többek
között a Balaton környé-
ki, a tokaji, villányi és
egri tájborait is. Ma-
gyarország vezetõ pin-
cészeteinek megismer-
tetésén túl a Borfalu cél-
ja, hogy továbbra is fel-
karolják és népszerûsít-
sék a kevésbé ismert, ki-
sebb, ám kitûnõ minõsé-
gi bort készítõ borásza-
tokat is. 

A borok mellé dukál a
megfelelõ muzsika, me-

lyet a  Szekszárd Junior
Stars Big Band fúvós
formációja, a The Sweet
Home Blues és a Bolero
Showtime Band Rock
partija, a Mi Ritmo latin
zenekar csábítása, a
Transform Air’s Funky
zenekara, és nem utolsó-
sorban Farkas Gábor
„Gábriel” ad. A fellépõ-
ket hallgatva a sok fi-
nom fehérbor kortyolga-
tása mindenkinek ígér
egy könnyed kikapcso-
lódást. Az este vége felé
természetesen nem ma-
radhatnak el a vörösbo-
rok és a pálinkák sem. 

Az ínyenceket sajttá-
lak, húsos csemegék,
gasztronómiai különle-
gességek várják kifejezet-
ten a borokhoz hangolva.

(További információ:
i n f o @ b o r f a l u . h u ,
www.borfalu.hu)

Hamarosan II. Borfalu Óbudán

Óbuda felújított  termál
szállodája, a Ramada Plaza
Budapest (volt Corinthia
Aquincum Hotel) megnyi-
totta The River Bar nevû
lobby bárját.

- Olyan bár kialakítása
volt a célunk, mely elsõ-
sorban a Budapesten élõ
magyar és külföldi üzlet-
embereknek biztosít tö-
kéletes helyszínt üzleti ta-
lálkozókra, munka utáni
lazításra, baráti összejö-
vetelekre, kötetlen be-
szélgetésekre. Mindemel-
lett a szálloda vendégei
számára is kellemes idõ-
töltést nyújt - hangsú-
lyozta Fazekas Tamás, a
Ramada Plaza Budapest
ügyvezetõ-igazgatója. 

A The River Bar - mely
nevében is utal területi el-
helyezkedésére a fõváros-
ban - kiváló alapanyagok-
ból készített négyféle reg-
geli menüvel, mediterrán
jellegû salátákkal, frissen-

sültekkel, hideg és meleg
szendvicsekkel, széles kö-
rû bor, sör és rövidital vá-
lasztékkal, színes koktél-
kreációkkal, minõségi szi-
varokkal várja vendégeit
7-tõl éjjel 1 óráig. 

A bár - hangulatának és
kialakításának köszönhe-
tõen - kiváló helyszín ar-

ra, hogy a reggeli
espressót nyugodt kör-
nyezetben fogyaszthas-
suk el, és átlapozzuk ked-
venc napi- vagy hetila-
punkat. A sportrajongók-
ról sem feledkezett meg a
menedzsment: nagykép-
ernyõs LCD televízión le-
het majd nyomon követni
a labdarúgó Eb-t vagy a
nyári olimpiai játékokat. 

A bár megtervezésére -
egy modern, színvilágá-

ban változatos, egyben
letisztult stílusú vendég-
látóegység kialakítására -
a szálloda vezetõsége
Schinagl Gábor belsõépí-
tészt kérte fel, azt a terve-
zõt, aki a szálloda szobái-
nak és közösségi terének
felújítását is végezte. 

(A Ramada Plaza Bu-
dapest címe: Árpád feje-
delem útja 94. Honlap:
www.ramadaplazabu-
dapest.hu)

Üzleti bár a Ramada
Plaza Budapestben

A fenti címmel látható

különleges tárlat de-

cember 31-ig a Textil és

Textilruházati Ipartörté-

neti Múzeumban, A var-

rás éve elnevezésû

programsorozatban. A

kiállítás anyaga Tóth

György magángyûjte-

ményébõl származik.

Kísérõ rendezvényként

a gyûjtõ május 14-én 10

órai kezdettel elõadást

tart a kézi varrás eszkö-

zeirõl a Textilmúzeum-

ban. (A kiállítás hétfõtõl

csütörtökig 9-tõl 16,

pénteken és szombaton

9-tõl 14 óráig látogatha-

tó a Lajos utca 138.

szám alatt. Vasárnap

zárva tartanak.) 

A kézi varrás
eszközeibõl

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A manapság megszokott, a
jól ismert mûveket unalomig
játszó koncertéletben üdítõ
kivétel a Liszt Ferenc Kama-
razenekar mûvészeinek soro-
zata az Óbudai Társaskör-
ben, ahol Gazda Péter mû-
sorvezetése mellett a végte-
lenül gazdag irodalom külön-
leges darabjai is megméret-
tetési lehetõséget kapnak. 

I lyen, ritka csemege
Rossini nagybõgõre és

gordonkára írt duója,
vagy a nagybõgõs körök-
ben ismert zeneszerzõ-
karmester, Adolf Misek
szonátája. A sorozat el-
évülhetetlen érdeme,
hogy minden alkalommal
lehetõséget ad egy-egy fi-
atal zeneszerzõ bemutat-
kozására is. 

A május 17-én 19 óra-
kor kezdõdõ koncerten
Kerékfy Márton: Alleluja
címû kompozíciójával is-
merkedhet meg a közön-
ség. (Belépõjegy: 1500
forint. Cím: Kiskorona ut-
ca 7.)

Kamaraestek 
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