
XIV. évfolyam 11. szám   2008. június 2. 

A Mátyás király úti közösségi házban tartot-
tak egészségnapot május 17-én a Csillaghe-
gyi Polgári Kör Egyesület szervezésében.

A növényvédelmi törvény elõírása sze-
rint a parlagfû elleni védekezést június
30-ig el kell végezni. 

A röplabdázó lányok az NB I-es döntõn
legyõzték a Nyíregyháza csapatát, így is-
mét  Magyar Nemzeti Bajnokok.10 28

Egészségnap Csillaghegyen Magyar bajnok a Vasas-Opus Via Óbuda

18
Kaszálással a parlagfû ellen

Lapunk következõ száma

június 16-án, hétfõn jele-

nik meg! Újságunk olvas-

ható a www.obuda.hu

honlapon.

Sajátítsák ki közérdekbõl a Bogdáni úti buszvégállomást!

Változtatási tilalmat rendelne el a polgármester
A Népszabadságban

2008. május 20-án
megjelent újságcikk sze-
rint, a Bogdáni úti autó-
busz-végállomás területé-
nek a régmúltban gyöke-
rezõ vitás tulajdonjogi
helyzete miatt, a jelenleg

tulajdonosként bejegyzett
Estivo Kft. ultimátumot
adott a BKV-nak: 2008.
június végéig költöznie
kell a területrõl, különben
mint az ingatlan tulajdo-
nosa, lezárja a területet. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

NYITNAK A NYÁRI TÁBOROK. Két hét múlva befejezõdik a tanítás, jöhet az évközben olyannyira vágyott kirándulás, játék, lubic-
kolás. A szülõk többségének azonban fejtörést okoz, hogy csemetéiknek megfelelõ színvonalú, szórakoztató és egyúttal bizton-
ságos táborozási lehetõséget „szerezzenek”. Ebben próbálunk segíteni tábori körképünkben, melyet a 19. oldalon olvashatnak

Ú jra üde
színfoltja

lesz a város-
rész, mi több,
a fõváros kul-
turális életé-
nek az Óbudai

Nyár eseménysorozata
június 13-tól augusz-

tus 30-ig. A szer-
vezõk az eddigi-
eknél több fia-
taloknak szóló
programot ígér-

nek. 
TUDÓSÍTÁS A 15. OLDALON

Itt az Óbudai Nyár

Tisztelt Békásme-
gyer-Ófalui Polgárok!

Bús Balázs polgármes-
ter lakossági fórumot tart
június 12-én 18 órától
Békásmegyer-Ófalun, a
Szent József Közösségi
Házban (Ófalu, Templom
utca 20.) 

A fórumot megelõzõen
helyszínbejárás lesz az
Ezüsthegy utca-Mezõ utca-
Óbor köz-Honvéd utca-
Kõbánya utca-Vendel utca-
Perje utca-Templom utca
útvonalon 17 órai kezdettel.

Lakossági fórum Ófalun

Közel az emberekhez

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2008/11. szám2
Önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete május 28-án az önkormányzat tulajdonában
lévõ lakások lakbérének megállapításáról szóló rende-
letét módosítani kívánta. Az elõterjesztés 2008. július 1-
jétõl a költségalapon meghatározott, illetve szociális ala-
pú lakbéreket 20-25 százalékkal kívánta emelni az in-
gatlanok értékállóságának biztosítása érdekében.
Bús Balázs polgármester az ügy tárgyalását levetette a
napirendrõl, egyben felkérte a hivatal illetékes ügyosz-
tályát egy olyan tervezet kidolgozására, mely a szociáli-
san rászorulók lakásfenntartási költségnövekedését el-
lentételezi.
A kerületben összesen 3149 önkormányzati lakást érint
a díjtétel változás. A helyhatóság a bérlõk anyagi hely-
zetétõl függõen 20, 25 illetve 30 százalékos lakbértá-
mogatást adhat. A tervezett változtatás szerint a szoci-
ális alapon bérbe adott lakások esetében az eddigi 268
Ft/nm/hó bérleti díj 317 Ft/nm/hó -ra módosulna, míg a
költségalapon meghatározott ingatlanok esetében 397
Ft/nm/hó-ról 416 Ft/nm/hó-ra nõne a bérleti díj.

Az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ köz-

területek használatát sza-
bályozó rendeletet Bús Ba-
lázs polgármester kezde-
ményezésére - többek
közt- a játszóterekre vonat-
kozó pontokkal egészítet-
ték ki. Eszerint: „A játszó-
tereken tilos a dohány-
zás! * A játszóterekre ti-
los kutyát bevinni! * A
játszóterek felszereléseit
csak 14 éven aluli gyer-
mekek használhatják!” 

Az üzletek éjszakai nyit-
va tartásának rendjérõl szó-
ló rendelet I. fordulós tár-

gyalásán egyebek mellett
szabályozták a kereskedel-
mi üzletek, szabadtéri ren-
dezvények, vendéglátóhe-
lyek engedélyezett nyitva
tartási idejét. (A rendelet
szövegét következõ lapszá-
munkban közöljük.) A ren-
delet alkotásakor a testület
elfogadta a polgármester ja-
vaslatát, mely szerint: „Ti-
los az éjjel-nappali keres-
kedelmi üzletek elõtti ita-
lozás, hangoskodás 23 óra
után, a lakosok nyugal-
mának érdekében!” Az
ügyben végsõ döntés egy
hónap múlva várható.

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
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Lapzártakor érkezett: Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete
május 28-án tartotta soron
következõ rendes ülését a
Városháza tanácskozótermé-
ben. Mivel a fórumot lapunk
nyomdába adásának napján
rendezték, ezért alábbiakban
csupán a meghívóban sze-
replõ napirendi pontokat áll
módunkban közreadni.

Az önkormányzat tulaj-
donában lévõ közterü-

letek használatáról és rend-
jérõl szóló rendelet módosí-
tása. * ASzentendrei út kör-
nyéke (11-es út és a Mátyás
király út mindkét oldala egy
telek szélességben, vala-
mint az Ürömi út - Puszta-
kúti út - Kázmér utca - Pa-
pírgyár utca - Szentendrei út
- HÉV-vonal - 11-es út - Ál-
mos utca) által határolt terü-
let Kerületi Szabályozási
Terve. * Az önkormányzati
tulajdonú nyugdíjasházak-
ban lévõ lakások bérbeadá-
sáról és lakbérének megál-
lapításáról szóló rendelet
módosítása. * Az önkor-
mányzati lakások lakbéré-
nek megállapításáról szóló
rendelet módosítása. * Az
üzletek éjszakai nyitva tar-
tásának rendjérõl szóló ren-
delet (I. forduló). * Javaslat
fõvárosi kitüntetõ cím ado-
mányozására. * Intézményi
átszervezésekbõl adódó ve-
zetõi megbízások visszavo-
nása. * Átfogó értékelés a
kerület gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról. * A Csalá-
dok Átmeneti Otthona tevé-
kenységének szakmai ellen-
õrzésérõl készített vizsgálati
jelentés. * A Gruber's Gym
SE bérleti szerzõdésének
meghosszabbítása. * Javas-
lat a civil és kisebbségi, va-
lamint a sport bizottság cél-
alapjának meghatározására.
* A 2007. évi költségvetési
soron támogatott civil szer-
vezetek szakmai és pénz-

ügyi beszámolói. * Dr. Me-
rényi Judit igazgatói megbí-
zásának meghosszabbítása
az Óbudai Társaskörben. *
Az általános iskolák elsõs
tanulóinak beiratkozása a
2008/2009-es tanévre. *
KMOP-2008-4.5.2 „Szoci-
ális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások
komplex, valamint bölcsõ-
dék önálló fejlesztése” címû
pályázaton való részvétel

bölcsõde felújítására, vala-
mint a szükséges önrész
mértékének elfogadása. *
TEUT-2008 „Települési ön-
kormányzati szilárd burko-
latú belterületi közutak bur-
kolat felújításának támoga-
tása” elnevezésû pályázaton
való részvétel közút felújí-
tásra, valamint a szükséges
önrész mértékének elfo-
gadása* Az Óbudai Kultu-
rális Központ Nonprofit
Kft. létrehozása.* Az

Egészségügyi Szolgáltató
Kht. folyószámlahitel-fel-
vétel iránti kérelme. Az
Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. szakmai és vállalkozá-
si tevékenysége fejlesztésé-
re, infrastrukturális feltételei
bõvítésére készült megvaló-
síthatósági tanulmány véle-
ményezése. * Tájékoztató
az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató

Kht. által a Norvég Finan-
szírozási Mechanizmus ke-
retében benyújtott pályáza-
tának jelen állásáról. * Az
Óbuda Közbiztonságáért
Közalapítvány közhasznú-
sági jelentése. * Javaslat az
Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díj adomá-
nyozására. * A szociális és
lakásgazdálkodási bizott-
ság 2008. évi nyári táborok
szervezésére kiírt pályázat-
ra beérkezett civil és egyhá-

zi szervezetek pályázatai-
nak jóváhagyása. * A Szilá-
gyi Erzsébet Gyermekott-
hon 2008. évi nyári tábor
pályázatának elbírálása
méltányosságból. * A Celer
Épületfenntartó és Szolgál-
tató Kft. 2007. évi mérleg-
beszámolója és üzleti jelen-
tése.* Személycserék és bi-
zottsági helyek elosztása.
(Tudósítás következõ szá-
munkban.)

Egy-egy mondatban a képviselõ-testület ülésérõl

Védelem alatt a rászorulók lakhatásaJátszótereken tilos a dohányzás,
boltok elõtt pedig az italozás!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Óbuda-Békásmegyer kö-
zösségi közlekedésében
kiemelten fontos szerepe
van a Bogdáni úti autó-
busz-végállomásnak,
ezért megengedhetetlen
annak bármilyen módon
történõ megszüntetése,
áthelyezése. A terület je-
lenleg három buszjárat, a
6-os, 86-os, 118-as busz
végállomásául szolgál. A

6-os és 86-os busz Óbu-
da közlekedésében a leg-
meghatározóbb járatok
közé tartozik. 

A Bogdáni úti busz-
végállomás nem válhat
ingatlanspekuláció áldo-
zatává, ezért Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata felszólítja dr.
Demszky Gábort és a Fõ-
városi Önkormányzat ve-
zetését, hogy a végállo-

más lezárásának meg-
akadályozása és további,
zavartalan mûködésének
biztosítása érdekében,
haladéktalanul intézked-
jen az ingatlan közér-
dekbõl történõ kisajátí-
tásának megindításá-
ról. A terület a jelenlegi
besorolás alapján közle-
kedéssel kapcsolatos
építmények övezete, ami
elsõsorban tömegközle-

kedés végállomásának
elhelyezésére szolgál. Az
ingatlan a Fõvárosi Sza-
bályozási Keret Tervben
is ezzel a besorolással
szerepel, melynek mó-
dosítását a kerület ve-
zetése nem támogatja.

Amennyiben a közér-
dekbõl történõ kisajátí-
tási kérelem benyújtása
2008. június végéig nem
történik meg, a busz-

végállomás megszünte-
tésének megakadályozá-
sa érdekében, a jelenleg
KL-KÉ-III besorolás
alatt álló területre a ke-
rületi lakók tömegközle-
kedésének biztosítása
érdekében, változtatási
tilalom elrendelését fo-
gom kezdeményezni.

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer

polgármestere

Sajátítsák ki közérdekbõl a Bogdáni úti buszvégállomást!

Változtatási tilalmat rendelne el a polgármester

VÉGE A GYORSULÁSI VERSENYEKNEK! Bár a Fõvárosi Önkormányzat feladata, helyben
kellett megoldani azt a gondot, mely a Hajógyári-szigeten borzolta a kedélyeket. Az il-
legálisan rendezett gyorsulási versenyekrõl van szó. A polgármester kezdeményezésé-
re úgynevezett fizikai akadályokat helyeztek ki és szigorítják az ellenõrzéseket. Ezek-
tõl az intézkedésektõl remélik, hogy a szigeten éjszakánként ismét nyugalom lesz

ÁTVETTÉK A FÖLÖSLEGES HÁZTARTÁSI GÉPEKET. Májusban két alkalommal hirdette
meg a veszélyes hulladéknak minõsülõ elektromos és elektronikai hulladékok ingye-
nes begyûjtését a lakosság részére az önkormányzat és az ÖKOMAT Elektronikai Hul-
ladék Hasznosítást Koordináló Kht. Elsõ alkalommal, május 17-én a városrész északi,
majd május 31-én a kerület déli részén jelöltek ki begyûjtõ pontokat, ahol a polgárok
leadhatták rossz háztartási gépeiket  

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

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

T ervek szerint jövõre
a jelenleginek több

mint tízszeresével, azaz
130 helyett 1400 traffi-
pax-szal mérhetik a se-
bességet az utakon.
Mindezt egy jogsza-
bály-módosítás teszi le-
hetõvé, miszerint má-
justól a közútkezelõk,

így az önkormányzatok
is mûködtethetnek ilyen
berendezéseket. Az
adatkezelést továbbra is
a rendõrség végzi. Az új
szabályozást a szükség
hívta életre, mivel az
ilyen célra rendelkezés-
re álló források igen
szûkösek. 

Traffipax lesz úton-útfélen

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

Sváb hagyományok

Helytörténeti gyûjteményt alapítanának
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Beruházás – Közlekedés

Minden egyes nagyobb
esõzésnél „Balatonnyi”
csapadék áll az Árpád fe-
jedelem útja Árpád híd
alatti szakaszán. 

A z út a Fõvárosi Ön-
kormányzat kezelé-

sébe tartozik, de csak el-
vileg, ugyanis idõrõl idõ-
re a III. kerületi önkor-
mányzatnak kell elvitet-
nie a hatalmas mennyisé-
gû vizet. Valószínûleg a
vízelnyelõk eldugulása
okoz gondot, melynek
karbantartása a Fõvárosi
Csatornázási Mûvek Rt.
feladata lenne. Mivel a
jelzések ellenére az illeté-
kesek nem tesznek sem-
mit a probléma megoldá-
sáért, így a helyi költség-
vetés terhére teszik járha-
tóvá az utat, ahol egyéb-
ként még az autók, bu-
szok is csak épphogy el
tudnak haladni ilyenkor -

tájékoztatta lapunkat
Klug Lajos, a polgármes-

teri hivatal mûszaki osz-
tályának vezetõje. 

Esõzéskor járhatatlan az Árpád híd alatti útszakasz

A z önkormányzat pá-
lyázati forrásból

P+R parkolóhelyeket ala-
kíttat ki az intézmények

könnyebb megközelíthe-
tõsége érdekében. A leg-
több helyen egyúttal a
gyalogos járdák hibáit is

kijavítják. (Felvételünk a
polgármesteri hivatal kö-
zelében lévõ Laktanya ut-
cában készült). 

Két éjszakai autóbuszon,
a Békásmegyer - szent-
endrei 943-ason és a
Cinkota - gödöllõi 992-
esen nem fogadják el a
HÉV bérleteket. 

M ivel az összes éj-
szakai autóbu-

szon, még az agglome-
rációs járatokon is érvé-
nyesek a bérletek, meg-
kérdeztük a BKV Zrt. il-
letékes fõosztályvezetõ-
jét, hogy az említett ket-
tõn miért nem használ-
hatók az utazásra jogosí-
tó igazolványok? Sajnos
az ígéret ellenére nem
kaptunk választ. 

Nem értjük, hogy a
Budakalászra, Pomázra
vagy Szentendrére érvé-
nyes HÉV bérlet miért
nem felel meg az erede-
tileg a HÉV éjszakai
üzemszünetére rendsze-
resített autóbuszjáraton.
További probléma, hogy
a nappali jegyek Buda-
kalászra 125 (60),
Pomázra 200 (100) és
Szentendrére 250 (125)
- zárójelben a diákje-
gyek árai - forintba ke-
rülnek, addig éjszaka
egységesen 350 forint a
jegyár. Így van, akinek
hatszorosan kell megfi-
zetnie, ha az utolsó és az
elsõ HÉV közötti idõ-
szakban muszáj utaznia.

Kertész I. 

Miért nem utazhatunk 
bérlettel a 943-as buszon?

Egy felmérés szerint
Óbuda-Békásmegyer
területén 369 kémény
romos állapotú, 22-õt
pedig egyenesen élet-
veszélyesnek minõsí-
tettek. Nincs könnyû
dolguk a kéménysep-
rõknek, hiszen 189 mé-
ter tetõjárda rossz vagy
hiányos. Nagy gondot
okoz, hogy több mint
4000 lakásba be sem
jutottak az ellenõrzések
során. E szám csökken-
tése érdekében a cég
felvette a kapcsolatot a
társasházak közös kép-
viselõivel.

Parkolóhelyeket alakítanak ki több intézménynél

Sok a romos, 
életveszélyes kémény

Május közepétõl próba-
üzemben tesztelik a 17-es
vonalán azt az új jelzõlám-
pás programot, ami a villa-
mosoknak biztosít elõnyt. 

A Margit hídnál lévõ
kivételével a vonal

összes jelzõlámpáját be-
vonják a rendszerbe, és
siker esetén véglegesítik.
Az intézkedéstõl a szak-
emberek azt remélik,
hogy a villamosok a tel-
jes útvonalukat az eddi-
giekhez képest legalább
két perccel rövidebb idõ

alatt teszik majd meg. A
Kolosy téri keresztezõ-
désnél rendszeresen ki-
alakuló torlódást, ami a
síneken haladó gépko-
csioszlop okoz, úgy kí-
vánják jelentõsen mérsé-
kelni, hogy a Nagyszom-
bat utcai keresztezõdés-
ben csökkentik az ebben
az irányban behajtó gép-
jármûveknek a zöld jel-
zés idejét. Az esetleg ide
áttolódó dugót a 60-as
buszoknak lehetõségük
lesz a villamossínekre
hajtva megkerülni.

Amennyiben a próba-
idõszak igazolja a gyor-

sabb villamosközleke-
dést, akkor a menetren-

det is eszerint szerkesz-
tik át. Kertész István 

Gyorsulhat a 17-es villamos
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Kitüntetések 
pedagógusnapon
Lapzártakor érkezett: az
önkormányzat kitünteté-
sekkel ismerte el pedagó-
gusnapon a tanárok, taní-
tók munkáját, a május 30-
án az Óbudai Mûvelõdési
Központban tartott peda-
gógusnapi ünnepségen,
ahol átadták a jubileumi
diplomákat is. (Tudósítás
következõ számunkban.)

Óbudai Búcsú
a Fõ téren
A „Braunhaxler” Egyesü-
let - mint 1995 óta minden
évben - idén is megren-
dezi Óbuda legnagyobb
kétnapos szabadtéri ren-
dezvényét, az Óbudai
Búcsút június 28-án és
29-én a Fõ téren, a Vá-
rosháza elõtt. (A részle-
tes programot következõ
számunkban közöljük.) 

Fogadóórák 
új helyszínen
• Csikósné Mányi Júlia
(Fidesz) önkormányzati
képviselõ a nyári szünet
után, szeptembertõl új
helyszínen fogadja a
választópolgárokat: a
Szellõ utcai Általános
Iskolában (Szellõ utca
9-11.). Fogadóórájának
idõpontja változatlan:
minden hónap elsõ csü-
törtökén 17-tõl 18 óráig.
• Dr. Horváth Csaba (Fi-
desz) önkormányzati
képviselõ új helyszínen
tart fogadóórát: a Hímzõ
utca 1. szám alatti Fi-
desz irodában. Az idõ-
pont változatlan: minden
hónap második szerdá-
ján 16-tól 18 óráig.

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

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Új-
ság terjesztésével kap-
csolatos gondjaikkal hív-
ják az Impress Lapkiadót
a 267-0525-ös telefonszá-
mon. E-mail címünk:
obudaujsag@ecom.hu és
obudaujsag@freemail.hu

Alulírottak, mint Budapest
kerületeinek polgármes-
terei, egyetértünk a 12 fõ-
városi civil szervezetet tö-
mörítõ Podmaniczky Pá-
holy felhívásával, nyilat-
kozatával, és kifejezzük
azt az igényünket, hogy
Budapesten maradjanak
meg a hagyományos arcu-
latú, alsó ürítésû postai
levélszekrények. 

A z alsó „géprend-
szerû ürítés” biz-

tonságosabb, mint a
homlokfalon kulccsal
nyitható. E megoldás
jellegzetesen magyar
hagyomány. Az A4-es
borítékok postaládáink-
ba való elhelyezése ér-
dekében vagy vágjanak
a régi ládák egyik olda-
lán nagyobb nyílást,
vagy a fontosabb helye-
ken - ahol nincs posta a
közelben - helyezzenek
el egy nagyobb bedobó
nyílású postaládát is. A

mozgásukban korláto-
zottak elérik a jelenlegi
magasságukban is a le-
vélszekrényeket, de
ahol nem, tegyék azokat
alacsonyabbra. Ezzel
eleget tudnak tenni a
kérdésben rendelkezõ
2004-es kormányrende-
letnek. 

Felszólítjuk és felkér-
jük a Magyar Posta ve-
zetõit, hogy ott, ahol az
elhasználódott postaláda

cseréje indokolt, a cserét
oldják meg az ország-
ban máshonnan lesze-
relt, kicserélt, eredeti
formavilágú levélszek-
rényekkel, és a fõváros
területén mûködtessék
tovább azokat! Buda-
pest utcáin, közterülete-
in maradjanak meg a fõ-
városra és az országra is
jellemzõ díszes, vagy
kevésbé díszes, de min-
denképpen sajátos „ut-
cabútorok”!

Csatlakozás a Podmaniczky Páholy felhívásához

Maradjanak a régi levélszekrények!

Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer

polgármestere

Hunvald György, 
Erzsébetváros 
polgármestere

Verbai Lajos, 
Kõbánya 

polgármestere

Weinek Leonárd, 
Zugló polgármestere

Verók István, 
Terézváros 

polgármestere

Csécsei Béla, 
Józsefváros 

polgármestere

Molnár Gyula, 
Újbuda polgármestere

Kovács Péter, 
a XVI. kerület 
polgármestere

A z utóbb átadott
hármat önerõbõl

építtette a III. kerület. A
máltai játszóterek lakó-
telepi területeken van-

nak: Békásmegyeren, a
Római lakótelepen, Ka-
szásdûlõn, a Kerék utcai
iskolánál, a Lajos utcá-
ban, a Solymár utcában,

és 18-19 óráig tartanak
nyitva. 

A „Játszótér-játszóház
programban” olyan ját-
szóhelyeket alakítottak
ki, ahol szakképzett
munkatársak várják in-
gyenes foglalkozások-
kal, klubokkal a kör-
nyék családjait, a célta-
lanul csavargó kiskama-
szokat. 

Óbuda-Békásmegyer
polgármestere ezúton
is értesíti a lakosságot,
hogy 2008. június 20-
ig a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati iro-
dáján (Harrer Pál utca.
2.) és ügyfélfogadási
idõben a hivatal épüle-
tében, a fõépítészi iro-
dán (Fõ tér 3. II.
em.38/A.)
a Bp., III. kerület Bé-
kásmegyeri lakótelep
keleti oldal Kerületi
Szabályozási Terv
és
a Bp., III. kerület Bécsi
út-Tímár utca-San
Marco utca-Szomol-
nok utca által határolt
terület Kerületi Szabá-
lyozási Terv megte-
kinthetõ és vélemé-
nyezhetõ.
A fenti tervekre vonat-
kozó észrevételekre,
kérdésekre ügyfélfoga-
dási idõben a fõépítészi
iroda munkatársaitól
kérhetõ tájékoztatás.

Véleményezhetõ
szabályozási tervek Óbudán van a hazai máltai

játszóterek több mint fele

A III. kerületben 7 máltai játszóteret építettek az elmúlt
években. Az országban 13 ilyen játszótér van, tehát több
mint a fele Óbudán található. Ennek egyik oka, hogy a
városrészben mûködik a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat budapesti központja. A másik: az önkormányzat ko-
molyan támogatja a játszóterek létesítését.
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Szociális – Civil szervezetek

Szociális akció
A Magyar Vöröskereszt
III. kerületi Szervezete
kedvezményes szociá-
lis akcióján kedvezmé-
nyes áron juthatnak ru-
hákhoz a rászorulók, és
ingyen osztanak lisztet
június 4-én, 5-én, 6-án
8-tól 17 óráig.
Az eseményt új helyen
tartják, a Ladik utca 2-
6. szám alatt, a Celer
Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. terüle-
tén. (Megközelíthetõ a
6-os, 86-os autóbusz
Bogdáni úti végállomá-
sától, gyalog körülbelül
200 méter, vagy a HÉV
Filatori-gáti megállójá-
tól. Érdeklõdni lehet a
388-8530-as telefon-
számon.) 

Lakásügyek
Ingyenes jogi tanács-
adás a Menhely Alapít-
ványnál lakással, lakha-
tással kapcsolatos
ügyekben, a lakásvesz-
tés megelõzéséért. La-
káscsere és -adásvétel
feltételei, ügymenete;
lakhatást érintõ kérdé-
sek (adó, illeték, ha-
szonélvezet, öröklés);
lakáseladás, -vétel, -
csere buktatóinak kike-
rülése; adásvételi, cse-
re, ajándékozási, bérleti
szerzõdések vélemé-
nyezése. (Telefonos ta-
nácsadás, idõpont-
egyeztetés hétköznap
12-tõl 14 óráig. Tel.: 06-
20-269-9838-as tele-
fonszámon.)

DélUtán
Idõsek és 45 év felettiek
díjmentes lelkisegély
szolgálata a 06-80-200-
866-os számon napon-
ta, hétvégén és ünnep-
nap is 18-tól 21 óráig
hívható. * Orvosi ta-
nácsadás minden má-
sodik szerdán. * Jogi és
betegjogi tanácsadás
minden hónap elsõ és
harmadik csütörtökén. *
Családi, párkapcsolati,
szomszédsági konflik-
tuskezelés (mediáció) a
06-30-377-9030-as
számon vagy e-mail-en:
mediacio@delutan.hu.

MÁJUSI KAVALKÁD AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN. Az Óbudai Gondozási Központ Harrer Pál ut-
cai Idõsek Klubja nyílt napot rendezett május 15-én. A nagy sikerû színes eseményen
zenés ébresztõt a rendõrzenekar adott, a nap folyamán a Pais Dezsõ Általános Iskola
metalofon csoportja színvonalas elõadással szórakoztatta a nyugdíjasokat 

A Magyarországi Reformá-
tus Egyház Szeretetszolgá-
lati Irodájának fenntartá-
sában mûködõ Barnabás-
Református Támogató
Szolgálat 2007. június 30-
án kezdte meg mûködé-
sét, hogy segítséget
nyújtson azoknak az em-
bereknek, akik valamilyen
testi, érzékszervi vagy ér-
telmi fogyatékossággal
élnek. 

S zemélyi segítõ szol-
gálatuk keretében

támaszt biztosítanak a
lakáson belüli és kívüli
tevékenységek ellátásá-
ban, mint például: hiva-

talos dokumentumok ki-
töltése; iratrendezés,
háztartásbeli tevékeny-
ségek; felolvasás; fel-
ügyelet; bevásárlás; kí-
sérés; információnyúj-
tás; tanácsadás; ügyinté-
zés; gyógyászati segéd-
eszközök beszerzése;
csoportos illetve családi
programok szervezése.
Továbbá lehetõség van
gépjármû igénybevéte-
lére, például munka-
helyre, iskolába, orvos-
hoz, hivatalba. 

A szolgáltatás igény-
bevételére az a fogyaté-
kos személy jogosult,
aki fogyatékossági tá-

mogatásban, vakok sze-
mélyi járadékában,
vagy magasabb összegû
családi pótlékban része-
sül. 

(Érdeklõdni, Benedá-
né Magyar Csilla szol-
gálatvezetõnél lehet a
következõ telefonszám-
okon: 06-30-496-4173,
460-0747/26-os mellék). 

Református Támogató Szolgálat Óbudán

Személyi segítés fogyatékosoknak

Ingyenes képzés állami támogatással a közigazga-
tásból elbocsátott köztisztviselõk és közalkalmazot-
taknak: angol nyelvvizsga-elõkészítõ; szoftverüze-
meltetõ; ingatlanközvetítõ és társasházkezelõ egy-
ben. (Jelentkezés: Danuvia Stúdió Bt., 1032 Buda-
pest, Kiscelli utca 80. Tel/fax: 250-4813, e-mail:
ds@danuviastudio.t-online.hu)

Díjmentes képzések

Pályakezdõknek, mun-
kanélkülieknek, mun-

kahelyváltás elõtt állók-
nak indított álláskeresõ
klubot az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ. Az ér-
deklõdõket június 10-én
és 24-én (keddenként)
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 alatti
tanácsadóban Debreceni
Diána a 250-1964-es, illet-
ve a 06-20-577-1120-as te-
lefonszámon fogadja a hí-
vásokat. A Szentendrei út
85. szám alatti központban
Szatmáry Ildikót hívhatják
a 430-0791-es, valamint a
06-20-577-0954-es szá-
mon.) 

Álláskeresõ klub
keddenként

M inden kedden 10-
tõl 14 óráig várják

régi és új tagjaikat az
Óbudai Mûvelõdési Köz-
pontban mûködõ „Ezüst-
kor” Nyugdíjas Klubba,
mely nyáron is rendez
programokat. (Cím: San
Marco utca 81. Információ:
Kárpáti Zoltánné, 388-
7370, info@omk.hu)

„Ezüst-kor”
Nyugdíjas Klub
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Alábbiakban három, leggyakoribb problémát felvetõ
önkormányzati rendeletbõl idézünk.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ közterületek
használatáról és rendjérõl: „az önkormányzati tulaj-
donban lévõ zöldterületre, közterületi zöldfelületen lé-
võ gyepfelületre vagy zöldterületnek kialakított felület-
re gépkocsival vagy más jármûvel behajtani, parkolni
tilos, kivéve a gyephézagos és gyeprácsos felületeket!
Jelen rendelet megszegõivel szemben a közterület-
felügyelet jogosult helyszíni bírság kiszabására.
Engedély nélküli, üzemképtelen jármû vagy gép köz-
területen legfeljebb 15 napig tárolható. Jármûvel, ke-
rékpárral csak a zöldterületek és zöldfelületek erre a
célra kijelölt útjain lehet közlekedni.
Tilos a növényzet és a zöldterületek elemeinek, tar-
tozékainak, felszerelési tárgyainak, építményeinek,
berendezéseinek bármilyen módon történõ meg-
rongálása, pusztítása, károsítása vagy szakszerût-
len kezelése! 
Tilos az önkormányzati tulajdonban lévõ zöldterületen
található fára reklámhordozót elhelyezni!”
Az ebtartásról: „az ebtulajdonos, vagy a kutya fel-
ügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a járdát, sétányt, nyilvános parkot, la-
kóház közös használatú területeit ne szennyezze. A
keletkezett szennyezõdés azonnali eltávolításáról az
ebtulajdonos, vagy a felügyelettel megbízott személy
köteles gondoskodni.
Aki kutyáját kóborolni hagyja, vagy felügyelet nélkül
bocsátja utcára, póráz nélkül, az arra kötelezett fajtá-
kat szájkosár nélkül vezeti, vagy a fent említett szabá-
lyokat megszegi, a rendõrség és a közterület-felügye-
let helyszíni bírságot szabhat ki.”
Az avar és kerti hulladék égetésérõl, valamint a
háztartási vagy más tevékenységgel okozott lég-
szennyezés szabályairól: „a rendszeres szemétszál-
lítás alá nem esõ területeken lehetõleg a komposztá-
lást kell alkalmazni. Égetés a kerület egész területén
október-novemberben, valamint február-márciusban
csütörtöki és szombati napokon 10-tõl 15 óráig meg-
engedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellet. Pá-
rás, ködös, szeles idõjárás esetén az égetés tilos!”

Önkormányzati rendeletekkel a lakosokért

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata a terv el-
készítésére 2006 februárjá-
ban kötött szerzõdést.

A szabályozási terv el-
sõdleges célja a békásme-
gyeri lakótelep keleti olda-
lának fejlesztési és fenntar-
tási lehetõségeinek megte-
remtése, az ehhez szüksé-
ges jogi háttér, illetve sza-
bályozások kidolgozása.

A terv elindításáról és
véleményezési lehetõségé-
rõl Óbuda-Békásmegyer
polgármestere közérdekû
felhívásban tájékoztatta a
lakosságot az Óbuda Újság
2006. február 15-ei számá-
ban.

A szakhatósági vélemé-
nyezési eljárás befejezése
után az újság 2007. szeptem-
ber 17-ei számában értesítet-
tük a lakosságot, hogy a terv
2007. szeptember 20-ától
egy hónapig a polgármesteri
hivatalban megtekinthetõ és
véleményezhetõ volt.

A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban 2007. október
1-jén lakossági fórumot
tartottak Szepessy Tamás
polgármester-helyettes és a
tervezõk jelenlétében.

A véleményezési idõ alatt
nagyszámú lakossági észre-
vétel érkezett az önkormány-
zathoz. Avélemények túlnyo-
mó többsége a Juhász Gyula

utcától északra, a Királyok út-
ja menti lakásépítési szándék
ellen irányult, valamint a
Hatvany Lajos utca és a Ju-
hász Gyula utca keresztezõ-
désénél kijelölt parkoló szá-
mára kialakítható területre vo-
natkozott. A terület közvetlen
környezetében lakók saját ér-
dekeikkel ellentétesnek érez-
ték e fejlesztési irányvonalat.

A Kerületi Szabályozási
Tervet érintõ javaslatokat és
véleményéket az önkor-
mányzat illetékes városfej-
lesztési, környezetvédelmi
és közbiztonsági bizottsága
(VKKB) a 2007. november
8-ai ülésén megismerte,
majd döntött arról, hogy a

tervet készítõ iroda a fõépí-
tészi iroda közremûködésé-
vel dolgozzon ki az észre-
vételeket figyelembe vevõ,
mérlegelõ tervváltozatokat,
ezek ismeretében alakítja ki
végleges véleményét.

A tervezõ Schõmer Mûte-
rem Kft. 3 db beépítési terval-
ternatívát készített, melyek
megismerését követõen, mér-
legelve a lakossági igényeket
a VKKB úgy döntött, hogy a
Juhász Gyula utca - Hatvany
Lajos utca - Sarkadi utca -
Királyok útja menti tömbön
belül a Királyok útja menti
területet ne építsék be. En-
nek figyelembe vételével mó-
dosították a tervet.

* * *
Tájékoztatom az érintet-

teket, hogy a fentiekre való
tekintettel a lakosság ész-
revételei alapján módosí-
tott szabályozási terv inter-
neten a www.obuda.hu cí-
men, vagy személyesen
június 20-ig a polgármes-
teri hivatalban újra meg-
tekinthetõ és véleményez-
hetõ. 

A szabályozási tervre
vonatkozó észrevételekre,
kérdésekre ügyfélfogadási
idõben a fõépítészi iroda
munkatársaitól is tájékoz-
tatás kérhetõ.

Sipos Gábor
fõépítész

Közérdekû tájékoztató a békásmegyeri lakótelep keleti oldalának készülõ, módosított Kerületi Szabályozási Tervérõl

Ahét klubból 14 csa-
pat, 70 résztvevõvel

mérte össze tudását a ma-
gyar reneszánszról. Szoros
küzdelemben a következõ

helyezések születtek: I. he-
lyezett - Kiskorona I. csa-
pat; II. helyezett - Harrer I.
csapat; III. helyezett - Ví-
ziorgona Csipet-csapata.

A nyerteseknek a díja-
kat, a résztvevõknek pe-
dig az emléklapokat Bús
Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
polgármestere és Sza-
bóné Varga Valéria, az
Óbudai Gondozási Köz-
pont vezetõje adta át.

A reneszánsz jegyében 

Mûveltségi vetélkedõ nyugdíjasoknak
Az Óbudai Gondozási Központ immár ötödik alkalommal
rendezett mûveltségi vetélkedõt nyugdíjas klubtagjai-
nak május 21-én a Békásmegyeri Közösségi Házban. 

A z Óbudai Búcsú-
ra kézmûvesek,

kereskedõk, árusok je-
lentkezését várják (pél-
dául kosárfonókat, bõr-,
fa-, textiljátékok, egyéb
népmûvészeti tárgyak

készítõit, árusítóit,
gyertyaöntõket, üveg-
festõket, papírmerítõ-
ket, fazekasokat, gyön-
gyösöket, keramikuso-
kat, bizsusokat, ékszer-
készítõket, stb.), akik

jelenlétükkel és termé-
keikkel hozzájárulnak a
búcsú sikeréhez. (Je-
lentkezés Neubrandt
Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon
június 20-ig.)

Kézmûvesek, kereskedõk, 
árusok jelentkezését várják

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás

Hírösszefoglaló: mintaérté-
kû lehet az az isko-
lafelújítási projekt, amit a
III. kerületben uniós pénzbõl
finanszíroztak. A kiválasz-
tott hat épületben lecserél-
ték a nyílászárókat és felújí-
tották a tetõszerkezetet. En-
nek köszönhetõen egyhar-
madával csökkentek a fû-
tésszámlák. 

A2004-ben megjelent
európai uniós pályá-

zati kiírásokban meglátta a
lehetõséget az önkor-
mányzat. Mivel a kezelé-
sükben lévõ iskolák ener-
getikai jellemzõirõl szóló
tanulmány már megvolt,
ennek alapján kiválasztot-
ták azt a hat épületet, me-
lyeknél a felújítás a legha-
tékonyabb lehetett. A
programba bekerült hat is-

kola többsége az 1960-as,
1970-es években épült,
ekkorra már rendkívül le-
pusztult állapotban voltak.
De súlyos volt a helyzet a
kerület legrégebbi „vörös
téglás” iskolájában is, az

Elsõ Óbudai Általános Is-
kolában (képünkön). A
több mint 130 éves, mû-
emléki épület ablakainak
nemcsak a hõ- és zajszige-
telési mutatói voltak rosz-
szak, balesetveszélyesnek

is nyugod-
tan nevez-
hetjük, hi-
szen egy al-
kalommal
az egyik
nagy ricsaj-
jal a Vörös-
vári út jár-
dájára zu-
hant.

A sikeres
pályázatnak
köszönhetõ-
en 2005
nyár elején
elkezdõd-
hettek a

munkálatok a Harrer Pál, a
Nagy László, a Ziper-
nowsky Károly, a Med-
gyessy Ferenc, a Csillag-
hegyi Általános Iskola és
az elõbb említett Elsõ
Óbudai Általános Iskolá-

ban. Öt épületben kicse-
relték az összes nyílászá-
rót és megújult a tetõszer-
kezet. 

A csillaghegyi intéz-
mény mindemellett új
homlokzatot is kapott. A
projekt összköltsége kö-
rülbelül 275 millió forintra
rúgott. Ebbõl mintegy 80
millió forintot tett ki az eu-
rópai uniós pályázati tá-
mogatás.

Az önkormányzatnál
most már a hat épület tel-
jes energetikai korszerûsí-
tésével szeretnének pá-
lyázni újabb EU-támo-
gatásra. Ha sikeresen pá-
lyáznak, a munkálatok el-
végzése után az intézmé-
nyek példaértékû, akár 50-
60 százalékos ener-
giamegtakarítást is elér-
hetnek.

Egyharmadával kevesebb fûtésszámlát fizettek

Hat iskola újult meg eu-s pénzbõl Óbudán

Kitörõ örömmel vették bir-
tokba a gyerekek a Fodros
Általános Iskola udvarán
május 26-án felavatott új
játszóteret. 

A játszóeszközöket
mintegy 2 millió

forint értékben teljes
egészében a diákok szü-
lei ajánlották fel a Fod-
ros Alapítványnak. Így a
leamortizálódott fém
hintákat, mászókákat fá-
ból és más természetes
anyagból készült, EU-
konform játékokra cse-
rélhették. Az anyukák,
apukák és a pedagógu-

sok az építésbõl is ala-
posan kivették a részü-
ket: ástak, betonoztak,
szereltek. 

A park átadására
Menczer Erzsébet (Fi-
desz) önkormányzati
képviselõt, az oktatási
bizottság elnökét kérték
fel, aki üdvözölte a kez-
deményezést. Elmond-
ta, a tantestületnek dön-
tõ szerepe van abban,
hogy a diákok szeretnek
a Fodrosba járni, ebbõl
adódóan a szülõket
könnyebb ilyen jellegû
összefogásra ösztönözni.

(sz. cs.)

Teljesen felújították és ki-
bõvítették a Külker Evezõs
Klub csónakházát a Ró-
mai-parton, ahol az elmúlt
két évtizedben ez volt az
elsõ, jelentõsebb közcélú
ingatlanfejlesztés. 

A rra akarunk példát
mutatni, hogy aka-

rattal, összefogással,
pályázatokkal küzdel-
mesen, de talpon lehet
maradni - mondta a kö-
zelmúltbeli átadáson
Mihály Tibor, a klub el-
nöke. 

A sportklub a komáro-
mi kajakosokkal össze-
fogva, 2005-ben pályáz-
ta meg az Európai Unió
azon támogatási keretét,
melybõl a Pozsony-Bu-
dapest vízitúra-útvonal
magyar állomáshelyét
lehetett fejleszteni. 

Az elnyert 80 millió
forintból az elmúlt két
évben részben rendbe
hozták a Bauhaus-stílus-
ban épült, védettnek szá-
mító fõépületet, meg-
újult a hátsó kabinsor, új
stéget alakítottak ki, fél

tucat új hajót vettek. Egy
teljesen új épületrészt is
emeltek, melyben többek
között hajójavító mû-
helyt és edzõtermet ren-
deztek be.  

A vízisport-élet felleg-
várának számító Római-
parton a rendszerválto-
záskor még 19 csónakház
és számtalan sportegyesü-
let várta a nagyközönsé-
get. Az elmúlt bõ másfél
évtizedben azonban ezek
kétharmada megszûnt, a
telkeken üdülõ jellegû fej-
lesztések történtek.

Bõvítették a Külker csónakházatÚj játszótér a Fodrosban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata valamint az
Ó b u d a - B é k á s m e g y e r
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. a nyár elsõ hónapjá-
ban is folytatja - szakren-
delésektõl függõen - a
szerdánként és pénteken-
ként meghirdetett  szûrõ-
napokat a Vörösvári úti  já-
róbeteg-szakrendelõben. 

Á ltalános tudnivalók a
szûrõ szerdákról és a

prevenciós péntekekrõl:
A vizsgálatokra bárki

bejelentkezhet, egy ér-
deklõdõ több szûrõna-
pon is megjelenhet.

Fontos megjegyezni,
hogy a szûrõnapokon or-
vosaink, asszisztenseink
kizárólag szûrést és ta-
nácsadást végeznek, illet-
ve szükség esetén szakel-
látásra irányítják a lako-
sokat. Gyógyításra és re-
cept felírására nincs lehe-

tõség. Az érdeklõdõknek
a szûrõnapokon a beteg-
irányító munkatársai segí-
tenek az eligazodásban. 

Részvétel a június
havi szûrõnapokon:

A szûrésekre elõzete-
sen be kell jelentkezni

a táblázatban megjelölt
idõpontokban, a 388-
9180-as központi tele-
fonszámon.
A szûrések helyszíne:

Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgálta-
tó Kht. Vörösvári úti

szakrendelõje (Vörös-
vári út 88-96.)

Felhívjuk a tisztelt ér-
deklõdõk figyelmét,
hogy a helyeket korláto-
zott számban, a szûrése-
ket végzõ szakorvos
megadott rendelési ide-

jében, a szakterületen-
ként meghirdetett napra,
illetve napokra tudjuk
biztosítani. 

Pásti Andrea 
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Vörösvári úti rendelõintézet

Szûrõ szerdák és prevenciós péntekek júniusban

Elõadásokkal, bemutatók-
kal, szûrésekkel várták az
érdeklõdõket a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban május
17-én a tavaszi megújulás
jegyében. 

Az egész napos prog-
ram, melyet a Csil-

laghegyi Polgári Kör
Egyesület szervezett, az
egészséges életmódról
szólt. A résztvevõk a ha-
gyományos orvoslás mel-
lett az alternatív gyógy-
módokat közelebbrõl is
megismerhették.

Az eseményt Bús Ba-
lázs polgármester nyitotta
meg, majd dr. Suhajda
Kornélia bõrgyógyász fõ-
orvos tartott elõadást, ké-
sõbb szûrõvizsgálatokat. 

Az egészségnapon té-
rítésmentesen nyílt lehe-
tõség az egészségmegõr-

zõ, illetve az azt fejlesztõ
termékek, gyógyító fo-
lyamatok, kezelések ki-
próbálására. Többek kö-
zött volt még vérnyo-

másmérés, állapotfelmé-
rés, gyógymasszázs, hal-
lásvizsgálat, hajanalízis
(képünkön) és íriszdiag-
nosztika is. 

Egészségnap Csillaghegyen
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi
Szervezete júniusban az alábbi idõpontokban
és helyszíneken szervez nyilvános véradásokat.
Június 5-én 13-tól 16 óráig: a III. kerületi Önkor-
mányzat házasságkötõ termében (Fõ tér 3.). * Júni-
us 7-én 11-tõl 17 óráig: a T-Com Gyereksziget vér-
adó sátrában (Hajógyári-sziget). * Június 8-án 11-
tõl 17 óráig: a T- Com Gyereksziget véradó sátrá-
ban (Hajógyári-sziget). * Június 14-én 11-tõl 17
óráig: a T-Com Gyereksziget véradó sátrában (Ha-
jógyári-sziget). * Június 15-én 11-tõl 17 óráig: a T-
Com Gyereksziget véradó sátrában (Hajógyári-szi-
get) * Június 16-án 15.30-tól 18.30 óráig: a Szent-
lélek téren, a véradó kamionban. * Június 21-én
11-tõl 17 óráig: a T-Com Gyereksziget véradó sát-
rában (Hajógyári-sziget). * Június 22-én 11-tõl 17
óráig: a T- Com Gyereksziget véradó sátrában (Ha-
jógyári-sziget). * Június 28-án 11-tõl 17 óráig: a T-
Com Gyereksziget véradó sátrában (Hajógyári-szi-
get). * Június 29-én 11-tõl 17 óráig: a T-Com Gye-
reksziget véradó sátrában (Hajógyári-sziget).
Ha Ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét és úgy érzi, hogy se-
gíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a vér-
adásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzatunk a Csil-
laghegyi Közösségi Ház-
ban május 21-én tartot-
ta a mocsárosdûlõi terü-
let természeti értékeit
és azok megõrzését fó-
kuszba állító lakossági
fórumát. A rendezvény
apropóját az az egész
éven át zajló, komplex
ökológiai vizsgálat ad-
ta, melyet az önkor-
mányzat végeztet a
Renatur 2005 Bt.-vel, a
vélelmezhetõ természeti
értékek feltárására és
dokumentálására.

A közösségi ház elõ-
terében az érdeklõ-

dõk megtekinthették
Mocsárosdûlõ már is-
mert természeti értékei-
rõl és a terület történeté-
rõl szóló kiállítást.

Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter röviden ismertette a
Mocsárosdûlõ területére
vonatkozó alapadatokat,
a tulajdonosi szerkezetet

és a legalapvetõbb gon-
dokat, melyekkel ki-
emelten foglalkozik az
irányítása alatt mûködõ
munkacsoport.

Dukay Igor, az ökoló-
giai vizsgálatok vezetõ-
je vetítéssel illusztrált
elõadáson tájékoztatta
a jelenlévõket az elsõ

bejárások és vizsgála-
tok eredményeirõl. Már
számos védett faj jelen-
létét és értékes növény-
társulásokat dokumen-
tálták, és további jelen-
tõs természeti értékek

meglétére következtet-
nek, melyet a további
vizsgálatok hivatottak
igazolni.

Ezután a helyi lako-
sok és az érdeklõdõk
feltehették kérdéseiket,

elmondhatták vélemé-
nyüket, mellyel éltek a
szép számban megje-
lentek. Felmerültek so-
kakat érintõ, fontos
kérdések, az önkor-
mányzat munkáját se-
gítõ észrevételek, aktu-
ális információk, és
mind a lakosság, mind
a helyi vállalkozók ré-
szérõl felajánlások az
áldatlan állapotok meg-
szüntetésére.

Ezúton is köszönjük a
lakosság és kiemelten az
Aquincum Mocsáros
Egyesület aktív részvé-
telét.

Önkormányzatunk le-
hetõségeihez mérten, az
elhangzottakat is figye-
lembe véve folytatja a
Mocsárosdûlõ rendbeté-
telére és értékeinek
megõrzésére irányuló
tevékenységét.

Somlói Viktória

Védett fajokat, értékes növénytársulásokat dokumentáltak

Fórum Mocsárosdûlõ természeti értékeirõl

Szabó Magdolna alpolgármester a mocsárosdûlõi terület jellemzõit ismertette

A felvételen látható,
magánterületen álló

fa ágait levágták, mert ki-
száradtak. A törzset azon-
ban meghagyták, erre en-
gedély nélkül reklámtáb-
lát szereltek fel. A leg-
fõbb gondot az jelentette,
hogy az elöregedett fa
már önmagában is életve-
szélyes, különösen így,
hogy a rácsavarozott táb-
la közterület fölött függ.
Elég egy nagyobb széllö-
kés ahhoz, hogy a hatal-
mas fémfelület komoly
sérülést okozzon, vagy
akár emberéletet követel-
jen lezuhanásával. 

Bár lakossági bejelen-
tés nem érkezett ezzel
kapcsolatban, Bús Ba-
lázs polgármester felfi-
gyelt az illegális kihe-
lyezésre. Intézkedett,
utasította az építési-ha-
tósági fõosztályt. A
szakemberek egy napon
belül kivizsgálták az
esetet május 21-én,

majd 22-én leszereltet-
ték a Római lakótelep
határában, a Szentendrei

út kivezetõ oldalán elhe-
lyezett hirdetõtáblát.

(sz. cs.)

Leszerelték a fatörzsrõl
az életveszélyes reklámtáblát 

Harmadik alkalommal ren-
dezték nemrégiben az im-
máron hagyományosnak
számító, tavaszváró kerti
munkát a Gyöngyforrás
Óvoda gázgyári lakótelepi
épületének udvarán. 

A körülbelül 40 szülõ
és az óvónõk a

gyermekek bevonásával
felásták majd bevetették
a tavaly kialakított zöld-
séges kertet. Ennek kö-
szönhetõen kora nyáron
friss hagyma, retek ke-
rülhet a kicsik uzsonnás
kenyerére. A lelkes csa-
pat beültette a virágos lá-
dákat, elszórta a virág-
magokat az erre kialakí-
tott kertrészen. Elültették
az önkormányzat „Virá-
gos Óvoda” pályázatán
különdíjként elnyert 10
ezer forintból vásárolt
gyümölcsfákat és bokro-

kat: a korai cseresznyét,
almát, a 10 ribizlibokrot
és az epertöveket. 

A kerti munkák mellett
egy hozzáértõ szülõ se-
gítségével végre sikerült
telepíteni a pályázaton
elnyert ivókutat is. Így
mostantól a gyerekeknek
nem kell az udvarról be-
menniük az épületbe, ha
játék közben megszom-
jaznak.

A harmadik csapat le-
festette az óvoda hatal-
mas fateraszát, melyrõl
az évek során lekopott a
festék. 

Ahogy öt évvel ez-
elõtt, idén is a szülõk
kezdeményezték a mun-
kát. A példátlan összefo-
gás, illetve a szülõk és
óvónõk kiváló kapcsola-
ta nyomán ismét sikerült
az óvoda környezetét
szebbé varázsolni.     

Ivókút a Gyöngyforrás Óvoda udvarán

Tavaszi kerti munka

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnázium
(volt Martos Flóra Gim-
názium; Szent Lujza In-
tézet; Cselka Intézet)
nemzedéki találkozóra
várja június 6-án 16
órától volt tanárait, ta-
nítványait. (Cím: Szent-
lélek tér 10.)

48 éves 
osztálytalálkozó
Az Erdõalja úti iskolá-
ban 1960-ban végzett
diákokat osztálytalálko-
zóra hívják június 14-én
13 órára a Toronya utca
33. szám alatti Táborhe-
gyi Népházba. Az osz-
tályfõnök Szentes Jó-
zsef tanár úr volt. (Je-
lentkezés Káposzta Be-
nõné Schlégl Gyöngyi-
nél, a 250-2698-as tele-
fonszámon.)

Iskolanaptár
Június 13.: az utolsó
tanítási nap. Június 16-
tól 18-ig: beiratkozás a
középiskolákba.

Díjmentes
számítógépes
oktatás
Idõseknek, nyugdíjasok-
nak tart ingyenes számí-
tógépes oktatást a bel-
városban a DélUtán te-
lefonos lelkisegély szol-
gálat. (Jelentkezés a
217-1821-es vagy a 06-
30-377-9030-as telefon-
számon.)

Állások
Óbudai középiskola kéz-
besítõ, kisegítõ munka-
körbe és informatikai,
elektronikai ismerettel
rendelkezõ munkatársa-
kat keres. (Jelentkezni a
250-1744-es vagy a
250-0182-es telefonszá-
mon a gazdasági veze-
tõnél lehet.)

A Fodros Általános Iskola
24 tagú csapata egyhetes
tanulmányi kirándulásra
utazott Angliába.

Kényelmes Neoplan
emeletes buszunk-

kal elõször várost néz-
tünk Bécsben, majd Né-
metországon, Belgiumon
és Franciaországon ke-
resztül irány a Csalagút.
Izgalommal szálltunk a

vonatokba, és 25 méter-
rel a tenger vize alatt
utazva, 35 perc alatt értük
el a szigetországot. Meg-
pillantottuk a híres kelta
lovat, gyönyörködtünk a
doveri fehér sziklákban,
majd a Canterbury Tales-
ban a nevezetes meséket
hallgattuk angolul. Meg-
látogattuk Dickens váro-
sát Rochestert, ahol épp a
híres kéményseprõ fesz-
tiválba csöppentünk. In-
nen érkeztünk szálláshe-
lyünkre, ami a Temze töl-
csértorkolatánál volt.

Londoni programja-
ink nagyon gazdagok és
színesek voltak, például:
Parlament, Big Ben,
Westminster negyed,
Buckingham Palota (ze-
nés õrségváltás), Picca-
dilly Circus, Trafalgar
tér, Tower. A Természet-
tudományi Múzeum vi-
lághírû gyûjteménye - a

dinoszauruszok,
földrengés imitá-
ció -, a British Mú-
zeum múmiái, a
Globe Színház szí-
nészei mindenki-
nek nagy élményt
jelentettek. Persze

a csúcs a Madame
Tussaud volt, fotók a vi-
lág hírességeivel, a sok
sztárral. 

Utolsó napon a
Greenwichi Obszervató-
riumot néztük meg, a
csapat fele a nyugati,
másik fele a keleti fél-
gömbön tartózkodott. 

Hazafelé haladva a
belga vízivárost Brugge-
t is megtekintettük, majd

az osztrák barokkváros
St. Pölten érintésével ér-
keztünk Budapestre.

Köszönjük ezt a cso-
dálatos utat Erika és Ka-
ti néninek.

Bye, bye London ,
Good bye! 

Bozóki Péter, 
8./a osztályos tanuló

Fodros Általános Iskola

Felfedeztük Londont

SPORTSZOMBAT A CSILLAGHEGYI ISKOLÁBAN. Immár ötödik alkalommal rendezte ha-
gyományos sportszombatját május 17-én a Csillaghegyi Általános Iskola, ahol gyere-
kek, szülõk együtt sportolhattak. Közben bográcsokban fõtt a finomabbnál finomabb
ebéd. Az egész napos versenysorozat végén a 2.a és a 6.b osztály bizonyult a legered-
ményesebbnek. Jutalmuk egy kirándulás

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Gimnáziumunk életében az
egyik leglátványosabb ese-
mény az évente megrende-
zett Gombár-bemutató.
Gombár Vince az Árpád
Gimnázium legendás hírû
tanára volt, akinek emlé-
kére a volt tanítványok
alapítványt hoztak létre.
Ehhez szorosan kapcsoló-
dik a kezdõ osztályok szín-
házi elõadása.

H agyományainknak
megfelelõen idén is

négy kezdõ osztály adta
elõ színdarabját az Óbu-
dai Mûvelõdési Köz-
pontban. A féléven át tar-
tó megfeszített munka,
melybõl a magyartaná-
rok mellett az osztályfõ-
nökök is kivették részü-
ket, meghozta gyümöl-
csét: a szülõk, a felsõbb
éves diákok, a tanárok
igazán színvonalas elõ-
adásokat láthattak. A
zsûri, Balázs Ágnes szín-
mûvésznõ elnökletével
nehéz helyzetben volt,
mikor értékelnie kellett
az egyes produkciókat. 

A 7.a osztály Erich
Kastner: A repülõ osztály
címû darabját vitte színre
Lõrincz Andrea tanárnõ
rendezésében. Õk nyer-
ték a legjobb csoportos

jelenetért és plakátért já-
ró díjat

Orando et Laborando -
hirdeti a debreceni Re-
formátus Kollégium fel-
irata. A 7. b-sek szintén
diáktörténetet mutattak
be, Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig cí-
mû regényének dramati-
zálását láthattuk Fülöp
Katalin tanárnõ rendezé-
sében. A diákok játéka
elnyerte a közönségdíjat. 

A 7. c osztály Sütõ
András: Kalandozások
Ihajcsuhajdiában címû
mesejátékát vitte színre
Molnárné Vámos Katalin
tanárnõ rendezésében.
Végül, hosszas mérlege-
lés után ezt az elõadást
ítélték a legjobbnak.

Simon Péter tanár ren-
dezésében a 9. d osztály
az angol humort vitte
színre. Darabjuk P.G.
Wodehause: Keresztül a
gyönyör sápadt parabo-
láján címet viselte. Az
elõadást zongorán Tar-
soly Elemér Gábor, he-
gedûn Dóczy Gergely
kísérte. Produkciójukat
a legjobb díszletnek járó
elismeréssel és sok-sok
különdíjjal értékelte a
zsûri. 

Árpád Gimnázium

Árpádos diákok színházi elõadásai

Színvonalas Gombár-bemutató

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tervek szerint az önkor-
mányzat június elején
megkezdi az évek óta üre-
sen álló Vihar utcai, volt
iskolaépület felújítását,
hogy az új tanévet már biz-
tosan itt kezdhessék meg
az átköltözõ Zápor utcai
iskolába járó diákok - tud-
tuk meg Iványi Andrástól,
a polgármesteri hivatal
városfejlesztési fõosztá-
lyának vezetõjétõl.

A cikk megjelenését
az indokolja, hogy

a Zápor Általános Iskola
- mely õsztõl újraindítja
a gimnáziumi oktatást is
- és az önkormányzat
között hosszas tárgya-
lást követõen jött létre a
közoktatási megállapo-
dás. Ebben a városrész
vezetése vállalta, hogy a
Vihar utca 31. szám
alatti volt iskolaépületet
használható állapotba

hozatja, korszerûsíti a
tanév kezdetére. Ennek
„megszületéséig” azon-
ban szárnyra kaptak
alaptalan híresztelések,
hogy a diákoknak a - je-
lenleg még - lelakott
épületben kell tovább

tanulniuk. Amint azon-
ban „az i-re felkerült a
pont”, a két félnek sike-
rült megegyeznie, az
önkormányzat elindít-
hatta a közbeszerzési el-
járást, hogy megtalálja
az elvárásoknak leg-

megfelelõbb kivitelezõt,
aki helyi forrásból, idén
bruttó több mint 90 mil-
lió forintból elvégzi a
szükséges felújítási
munkálatokat. 

Iványi Andrástól
megtudtuk: ebbõl az

összegbõl többek közt
minden tanteremben ki-
cserélik a nyílászárókat,
a folyosókon lévõket
felújítják. Az egész ház-
ban elvégzik a festést, a
vizes blokkok rendbeté-
telét. Átvizsgálják, és
ahol szükséges korsze-
rûsítik az elektromos
vezetékeket.

- A diákok minden-
képpen egy korszerû, jó
állapotban lévõ, hasz-
nálható iskolában foly-
tathatják a tanulást az új
tanévben - hangsúlyozta
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettes, aki
mindenképpen szeretné
megnyugtatni a szülõ-
ket, pedagógusokat, diá-
kokat afelõl: aggoda-
lomra semmi okuk, zök-
kenõmentes lesz az átál-
lás, a többi már az isko-
lavezetésen múlik. 

Sz. Cs. 

Õsztõl Zápor a Viharban

„Kitisztult az ég” az általános iskola felett

M int ismeretes,
hosszas tárgyalá-

sokat követõen jött létre
a közoktatási megálla-
podás az önkormányzat,
valamint a az eddigi Zá-

por Általános Iskola kö-
zött. Az oktatási intéz-
mény a Vihar utca 31.
számú épületbe költöz-
ve „körzetes feladato-
kat” is ellát. Valamennyi
jelenlegi „Záporos”,
majd késõbb a beiratko-

zó III. kerületi gyerekek
után az állami mellé ki-
egészítõ normatívát kap,
helyi költségvetésbõl.
Újdonság ugyanakkor a
gimnázium újraindítása,

ahol õsztõl akár a 9. év-
folyamon folytathatják
tanulmányaikat a diá-
kok. Jövõre pedig nyel-
vi elõkészítõt is indíta-
nak. 

A tanárok, növendé-
kek és a szülõk egy ide-

je bizonytalanok voltak
afelõl, vajon nem éri-e
hátrány õket, valóban
elkészül-e a kijelölt épü-
let felújítása? Miután az
intézmény és a polgár-
mesteri hivatal, illetve a
képzésbe bevont Nessa
Alapítvány dûlõre ju-
tott, elhárult minden
akadály a Zápor iskola
továbbmûködése, mi-
több, még színvonala-
sabb mûködése elõl. 

Az igazgatónõ által
összehívott fórumon a
résztvevõ diákok és szü-
lõk egymást erõsítve
hangsúlyozták azon vé-
leményüket: kitartanak,
nem pártolnak át más is-
kolához, mivel a „Zá-
porban” uralkodó szel-
lemiség, magas oktatási
színvonal, családias
hangulat, a pedagógu-
sok empatikus-készsé-
ge, illetve a mostanra
tisztázódott helyzet
mind amellett szól,
hogy maradjanak. 

Kajos László, az okta-
tásba bevont Nessa Ala-

pítvány képviselõje ar-
ról tájékoztatott, hogy
az eddigi „Záporosok-
nak” továbbra is térítés-
mentes marad a gimná-
zium. Idegenforgalmi,
turizmussal, illetve
sportszervezéssel kap-
csolatos plusz képzés
választható még, illetve
a gimnázium után két-
éves szakképesítést sze-

rezhetnek a diákok.
Emellett óriási elõnyt
jelenthet, hogy más in-
tézménybe járó társaik-
nál több uniós országba
eljuthatnak, mivel az
alapítvány több külföldi
céggel is szerzõdést kö-
tött a diákok gyakorlati
ismereteit fejlesztõ cél-
lal. 

Szeberényi Csilla

Költözhetnek - õsztõl folytatódik minden a régiben
Zökkenõmentesen folytatódik a tanítás az eddigi Zápor
iskolában azzal a különbséggel, hogy szeptembertõl a
Vihar utcai, addigra felújított épületbe járhatnak a diá-
kok. Jó hír a gyerekeknek és szüleiknek, hogy már ek-
kortól újraindul a gimnáziumi oktatás, bõvülõ képzéssel,
a korábbinál megszokott, még magasabb színvonalon -
hangsúlyozta dr. Párkányiné Székely Zsuzsanna, az in-
tézmény igazgatója az ügy részletei tisztázása érdeké-
ben összehívott tájékoztatón. 

A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Szoci-

ális Gondozó és Ápoló-
képzõ Szakiskolája (1033
Bp., Miklós utca 32.) júni-
us 10-én 14 órától várja
nappali tagozatára a je-
lentkezõket. Az intéz-
mény 2 éves képzést
nyújt, családias légkörben.

Az oktatás kis létszámú
tanulócsoportokban törté-
nik és gyakorlat centrikus.
A jelentkezés feltételei: 10
osztályos végzettség, 16-
21 éves korosztály. (To-
vábbi tájékoztató a 388-
8760-as telefonszámon,
vagy a www.maltasza-
kiskola.hu címen.)

A Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány (Ár-
pád fejedelem útja 60.) köszönetet mond azoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát fel-
ajánlották az elmúlt évben. Az óvoda alapítványa
756 ezer 12 forint támogatáshoz jutott, melyet az
udvari játékok szabványosítására és beszerzésére
fordítottak. (Adószám:18081572-1-41.)

Jelentkezés a máltai szakiskolába

• Óbudán, a Zápor Általános Iskola és Gimnázium
(korábbi nevén: Angol-francia Tagozatos Általános
Iskola és Gimnázium) felvételt hirdet idegen nyelvet
elsõ évfolyamtól, emelt óraszámban, kiscsoportban
oktató általános iskolai, valamint gimnáziumi 9.
osztályaiba. (Érdeklõdni az intézmény igazgatójánál
lehet, a Zápor utca 90. szám alatt személyesen,
vagy telefonon a 250-1636-os telefonszámon.)
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Kultúra – Helytörténet

Csokonai versek
eredeti dallamokkal
Csokonai Vitéz Mihály
19 versét eredeti dalla-
mokkal énekli a Magyar
Örökség-díjas Kobzos
Kiss Tamás a Hangzó
Helikon sorozatban, a
Könyvhétre megjelenõ
lemezen. A bemutató
koncerten, június 5-én
19 órától az Óbudai
Társaskörben fellép a
Csörsz Rumen István
vezette Musica Histo-
rica együttes is. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Ragtime 
Klasszikus ragtime- és
dixielandzene, zenei pa-
ródiák, valamint humo-
ros operafeldolgozások
hangzanak el a Buda-
pest Ragtime Band kon-
certjén, június 7-én 19
órai kezdettel az Óbudai
Társaskörben (Cím:
Kiskorona utca 7.)

50 alkotói év
A Krúdy Gyula Irodalmi
Körbe a fenti címmel
várják az érdeklõdõket
Kanizsa József jubileu-
mi bemutatkozására jú-
nius 12-én 17 órára a
Kéhli vendéglõ Krúdy
Szalonjába. A szerzõvel
Király Lajos és Zászlós
Levente beszélget. Köz-
remûködik: Enyedi Béla.
(Cím: Mókus utca 22.)

Nemzetek zenéje
A békásmegyeri evan-
gélikus templomban
„Nemzetek zenéje -
Norvégia” címmel népi
dallamokat és feldolgo-
zásokat ad elõ Sigmund
Groven szájharmonikán
június 15-én 14 órától.
Közremûködik: Pál Dia-
na orgonán és zongo-
rán. (A belépés díjtalan.
Cím: Mezõ utca 12.)

Illusztrációk
Orsós Györgyi illusztrá-
tor kiállítása június 25-ig
látható a Békásmegyeri
Könyvtárban. (Cím: Füst
Milán utca 26.)

Olyan idõket élünk, amikor
minden bizonytalan, min-
den relatívvá vált, minden
rendkívül gyorsan változik
körülöttünk.

E bben a rohanó vi-
lágban a magára

maradt ember és a magá-
ra maradt nemzet is ke-
resi a kapaszko-
dókat, azokat a
szilárd ponto-
kat, melyekre
az életét, a jö-
võjét építheti.

A magyarnak
olyan kincs
adatott, amely
évezredek óta
szilárdan áll, rendíthetet-
len bástyaként. Amely
minden támadás, ellehe-
tetlenítési kísérlet, rom-
bolási szándék, porig
alázás ellenére is él és
fejlõdik. Ez a kincs pedig
a nyelvünk.

Magyar anyanyelvünk,
mely az általunk ismert
történelem elõtti korokba
vezet minket vissza, híd
múlt és jelen között.
Amely egyetlen szerves
és tömör egység, egyet-
len kõszikla. Melynek
szókincse kimeríthetetle-
nül gazdag, egyedülálló
belsõ felépítése, logikája
van. A nyelv a legfonto-
sabb kapocs ember és
ember között, közösség
építõ, közösség megtartó
ereje van. A legerõsebb
kapocs a határainkon túl-
ra szorított és csonka ma-

gyarországi nemzetrésze-
ink között. Nemzeti kul-
túránk hordozója, annak
szerves része, ezáltal ma-
gyar önazonosságtuda-
tunk alapja. Nem véletle-
nül áll ma is a támadások
kereszttüzében, és nem-
csak határainkon túl. Tol-
nai Vilmos irodalomtör-

ténész 100 évvel
ezelõtti szavait
idézve: „Vedd el
a nemzet nyel-
vét, s a nemzet
megszûnt az len-
ni, ami volt:
nyom nélkül ele-
nyészik, beleol-
vad, belehal az

õt környezõ népek tenge-
rébe.” Megmaradásunk
záloga a magyar történel-
mi hagyomány és kultú-
ra, benne a magyar nyelv
vállalása és annak tovább
éltetése. 

E gondolat, vállalás je-
gyében jött létre az „Iro-
dalmi estek a Duna-
parton” címû rendez-
vénysorozat, melyre a
nyári pihenõ után is vá-
runk minden érdeklõdõt.

Csikósné Mányi Júlia

Anyanyelvünk
védelmében

VI. forduló 
1. Melyik szerzetesrend kolostorának
építéséhez kérte Hunyadi Mátyás IV.
Sixtus pápa engedélyét?
2. Melyik évben történt ez?
3. Kirõl nevezték el azt a kápolnát, il-
letve azt a két középkori templomot,
melyek Óbuda Fõ tere alatt, valamint
a jelenlegi Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templom helyén álltak? 
4. Milyen utcanevek õrzik Óbudán az
egykori Hajógyárhoz, illetve a dunai
hajózáshoz kötõdõ foglalkozások em-
lékét? (Legalább három helyes meg-
oldást várnak.)
5. Ki volt az az Óbudán született refor-
mátus prédikátor, késõbb ceglédi or-
szággyûlési képviselõ, aki 1877-ben
Turinba, Kossuth Lajoshoz vezette az
úgynevezett százas küldöttséget? 

6. Kirõl nevezték el a Kolosy teret? 
7. Milyen vád alapján végezték ki
1850-ben? 
8. Pontosan melyik római provincia
székhelye volt Aquincum?
9. Milyen két részbõl állt Aquincum vá-
rosa? 
10. Melyik évszázadban épült Aquin-
cum katonai fürdõje, a Thermae
Maiores? 
11. Mikor nyílt meg a római kori lelet-
anyagot bemutató Aquincumi Múze-
um?
12. Melyik III. kerületi múzeumban ta-
lálható az a márványtábla, mely az
1838-as árvíz magasságát jelölte a
Harrer Pál utcában? 
A VI. fordulóban elérhetõ pont-
szám: 17 pont.

A feladványok megol-
dását mindig a fel-

adatok közlésétõl, megje-

lenésétõl számított 10.
napig várják postai úton
vagy személyesen az

Óbudai Múzeum címére
(Budapest, 1033 Fõ tér
1.), illetve az Óbudai Mú-
zeum email-címére:
obmuzeum@invitel.hu.

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

Helytörténeti sarok
Az Óbudai Múzeum 2008 márciusa és júniusa között hét-
fordulós helytörténeti vetélkedõ-sorozatot indított „Hely-
történeti sarok” címmel. A feladványsorokat kéthetenként
olvashatják lapunkban.

A Budapest Galéria Ki-
állítóházában nyílt az

a tárlat, mely a magyar pla-
kátmûvészet 1960 és 1990
között készült emlékezetes
alkotásaiból válogat. A ki-
állításon 21 mûvész közel
100 plakátját tekinthetik
meg a látogatók. A váloga-
tás ötletét a galéria múlt évi
francia plakátkiállítása ad-
ta, mely sok érdeklõdõt
vonzott. (Cím: Lajos utca
158.)

Harminc év
plakátjai

Az egykori trinitárius
kolostor barokk rom-

templomában, a 70. szüle-
tésnapját ünneplõ Hencze
Tamás festõmûvész leg-
újabb, eddig még kiállítá-
son nem szereplõ, nagy-
méretû alkotásait láthatja a
közönség, kiegészítve né-
hány, az 1990-es években
készült mûvel. 

A tárlatot Fitz Péter, a
Fõvárosi Képtár igazgatója
nyitja meg június 5-én 18
órakor a Kiscelli Múzeum
Templomterében.

A kiállítással párhuza-
mosan folyamatosan vetí-
tik a mûvészrõl készült két
portréfilmet. Kálmán Já-
nos - Gombos Tamás -
Fitz Péter: Megfagyott
gesztusok (MTV 1989) cí-
mû és András Ferenc -
Kardos Sándor: Hencze
Tamás (Duna TV, 2004)
címû filmet.  

(A tárlat megtekinthetõ:
június 6-tól augusztus 10-
ig, hétfõ kivételével napon-
ta 10-tõl 18 óráig a Kiscelli
utca 108. szám alatt.)

Falfestmény rekonstrukciója (Kr. u. 3. század), mely a
helytartói palota egyik reprezentációs helyiségének oldal-
falát díszítette, épületbelsõt idézve (Megtekinthetõ az
Aquincumi Múzeumban, a Szentendrei út 135. szám alatt.)

Kiscelli Múzeum

Nagyméretû képek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Nyár a
KoncArt elnevezésû

sorozattal kezdõdik június
13-án a Zichy-kastélyban,
ahol péntek esténként az
egyre nagyobb népszerû-
ségnek örvendõ stand-up
comedy mûvészek elõadá-

sait közkedvelt magyar ze-
nekarok követik. Fellép
többek közt a Kistehén
Tánczenekar, a Kiscsillag,
valamint a Kaukázus
együttes is. 

AFõ téri esték elnevezé-
sû sorozatot az Óbudai
Danubia Szimfonikus Ze-
nekar koncertje nyitja júni-
us 14-én. A városrész fõte-
rén szombat esténként a
mûfajok színes kavalkád-
jával találkozhatnak az ér-
deklõdõk a komolyzenétõl
a musicalen át az operettig. 

Ugyancsak a Fõ téren, a
közönség által választott
magyar filmeket vetítik va-
sárnaponként. A KoncArt,
a Fõ téri esték és a kertmo-
zi programjai ingyenesek. 

A kerületi éttermek gaz-
dag programkínálatukkal
idén is nyitva állnak az iro-
dalom, a történelem, az

építészet, a gasztronómia,
a színház és a társasági élet
kedvelõi elõtt. 

A Kiscelli Múzeum
kertjében az idén negyven-
öt esztendeje alapított Liszt
Ferenc Kamarazenekar
különbözõ hangversenyek

gyõztes fiatal mûvészeivel
ad majd koncerteket. 

Az Aquincumi Múzeum
romkertjében Arisztopha-
nész: Lüszisztraté, míg az
Óbudai Társaskör kertjé-
ben D. L. Coburn: Kopo-
gós römi címû darabját lát-
hatja a közönség. A Szent
Péter és Pál Fõplébánia-
templomban a már hagyo-
mányos augusztusi hang-
versenyekkel, orgona és
kamarazenekari estekkel
várják a komolyzene ked-
velõit. Minden második
szombaton Békásmegyer-
re is ellátogathatnak a szín-
ház és mozikedvelõk. Az
Óbudai Nyár augusztus
30-án a Csobánka téren zá-
rul, ahol egész nap gyerek-
és sportprogramok, kon-
certek, színházi elõadások
várják az érdeklõdõket. 

Bús Balázs polgármester

az eseménysorozatot is-
mertetõ sajtótájékoztatón
elmondta: a nyolcéves
múltra visszatekintõ ren-
dezvény szervezési költsé-
geire idén mintegy 50 mil-
lió forintot biztosítanak a
helyi költségvetésbõl. Ta-
valy 16 ezren voltak kíván-
csiak a programokra, idén
ennél jóval többre, mint-
egy 45-50 ezer látogatóra
számítanak. Közölte: fon-
tosnak tartják, hogy a III.
kerületi vállalkozásokat
bevonják a rendezvények
szponzorálásába. 

Gerendai Károly, a Szi-
get Szervezõiroda ügyve-
zetõje arról beszélt, hogy
korábban nem volt mindig
felhõtlen a kapcsolat a Szi-
get fesztivál szervezõi és
az önkormányzat között,
mára azonban már jó az
együttmûködés, hiszen
õket kérték fel a program-
sorozat szervezésére.
Hangsúlyozta: nem lesz
könnyû a magasra tett mér-
cét „átugrani”, azonban
igyekeznek eleget tenni a
felkérésnek, és ha lehet
még jobb és színvonala-
sabb, a fiatalokra is odafi-
gyelõ programot összeállí-
tani. Ugyanakkor a „szige-
tesek” felkérték az Óbudai
Társaskör munkatársait,
hogy továbbra is vegyenek
részt egyes kiemelt progra-
mok rendezésében. 

Szeberényi Cs.

Új szervezõkkel, több fiataloknak szóló programmal

Itt az Óbudai Nyár
Koncertekkel, kiállításokkal, színházi elõadásokkal, filmvetí-
tésekkel és számos más izgalmas programmal várják az ér-
deklõdõket az Óbudai Nyár eseményein június 13-tól augusz-
tus 30-ig. Az eseménysorozatot idén Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata felkérésére a - Sziget fesztivált is szervezõ - Szi-
get Szervezõiroda rendezi - tudtuk meg a témában tartott saj-
tótájékoztatón, melynek a III. kerületben található Symbol Bu-
dapest étteremkomplexum adott otthont május 16-án.

A képen balról jobbra: Gerendai Károly, a Sziget Szervezõiroda ügyvezetõje, Bús Ba-
lázs polgármester, Vida Andrea, az Óbudai Nyár program-koordinátora és dr. Merényi
Judit, az Óbudai Társaskör igazgatója

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Nyolcadik éve már, hogy a
szabadtéri programok sze-
zonjának idõszaka Óbuda-
Békásmegyeren egyet je-
lent az Óbudai Nyár ese-
ménysorozat kulturális
pezsgésével. Film, szín-
ház, muzsika, irodalom,
kiállítás - a pazar kínálat-
ból mindez csupán né-
hány. Az új szervezõcsa-
pat a fiatalabb korosztály
érdeklõdését sportesemé-
nyekkel és gyerekeknek
szóló rendezvényekkel
szeretné felkelteni.

KoncArt 
a Zichy-kastélyban

Az Óbudai Nyár a
KoncArt elnevezésû prog-
rammal kezdõdik június
13-án a Zichy-kastély
kertjében. Elsõként, a
„Dumaszínházban” Beli-
czai Balázs standup come-
dy elõadásán szórakozhat
a közönség 18 órától. A
fellépõt „A kutya vacsorá-
ja” koncert követi 19 órai
kezdettel, majd a Kiscsil-
lag zenekar muzsikál
20.30 órakor. 

T-Com Gyerek Sziget
Ingyenes programsoro-

zattal várják a családokat
július 6-ig minden hétvégén
a Hajógyári-szigeten. A
színpadi zenés produkciók,
koncertek, cirkuszi elõadá-
sok és az igen népszerû in-
teraktív játékok, kreatív
kézmûves helyszínek és
sportprogramok mellett az
idén a Vizek Éve sorozat is
bekapcsolódik a Gyerek
Sziget környezettudatos
életmódra nevelés program-
jaiba. Hetedik éve, hogy
nyaranta a családok és gye-
rekek paradicsomává válto-

zik a Hajógyári-sziget
nagyrétje. Mint mindig,
idén is számos zenés pro-
dukció várja a lurkókat. Ha-
lász Judit, az Alma együt-
tes, Gryllus Vilmos, Ma-
kám, Méhek…, csak né-
hány név a nagyszínpad im-
pozáns fellépõinek sorából. 

Fõ téri Esték
A hangversenysorozat-

ban neves elõadókat hall-
hatnak-láthatnak a Fõ térre
látogatók hétrõl-hétre. Az
ingyenes koncertek elsõ
fellépõje az Óbudai
Danubia Szimfonikus Ze-
nekar lesz június 14-én 19
óra kezdettel.

Kert Mozi
Közkívánatra a „Macs-

kafogó 2. - A sátán macs-
kája” címû filmet vetítik
június 15-én 20.30 órától a
Fõ téren. 

Tánckaraván 
Békásmegyeren

Az eddigieknél jobban
be szeretnék vonni a békás-
megyeri lakótelepen élõket
a nyári eseménysorozaton
való részvételbe. Éppen
ezért, a Csobánka téren tar-
tott Duna Karnevált Nem-
zetközi Tánckaraván elne-
vezéssel az Óbudai Nyár
programjába tervezték azt
remélve, még több érdeklõ-
dõt vonz majd a népszerû
esemény, melyet június 15-
én 15 órától rendeznek meg
a Békásmegyeri Közösségi
Ház munkatársai. A prog-
ram a Batucada Band brazil
muzsikájával kezdõdik. A
továbbiakban fellép a VPG
néptánccsoport, nemzetkö-
zi táncosok, majd a nap vé-
gén a Kincsõ Együttes. 

Zene, színház, film 

Moór Marianna és Szilágyi
Tibor június 20-ától tíz al-
kalommal játssza Coburn
kétfelvonásos tragikomé-
diáját. 

A Csiszár Imre ren-
dezte darabban két

magára maradt ember
sorsát kísérhetjük figye-
lemmel, akik egy külö-
nös helyen, egy különös

élethelyzetben találkoz-
nak. Izgalmas, megható
módon tárul elénk, hogy
napról napra, kártyapar-
tiról kártyapartira mi-
ként kerülnek közelebb
egymáshoz. 

Az elõadások 20.30
órakor kezdõdnek az
Óbudai Társaskör
kertjében, rossz idõ
esetén pedig a nagyte-
remben. (Cím: Kisko-
rona utca 7.)

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

Egy óbudai panelházat akart felgyújtani egy zavart

elmeállapotú férfi, aki még a kivonuló tûzoltókra is

rátámadt május 7-én.

A gyújtogatót a mentõk vitték el a Szõlõ utcából,

ahol gyúlékony anyagot, feltehetõleg gázolajat lo-

csolt szét a lépcsõházban. Az 54 éves férfi a tûzol-

tók kiérkezése elõtt bezárkózott ötödik emeleti laká-

sába, ezért rátörték az ajtót. A lakás több pontján

már égett a tûz, de az oltást nem tudták megkezde-

ni, mert a gyújtogató rájuk támadt, a tûzoltóknak

kellett lefogniuk a férfit a rendõrök kiérkezéséig.

Panelházat akart felgyújtani 
a zavart elmeállapotú férfi

Öt diákot szállítottak
kórházba rosszullét

miatt a Keve-Kiserdei Ál-
talános Iskolából május 7-
én délelõtt. 

A tûzoltókat a pedagó-
gusok riasztották, mivel
az erõs, szúrós szagot a
kémia szertárból szivár-
gó vegyianyagnak vél-
ték. A tûzoltók kiérkezé-
séig kiürítették az isko-
lát. 

Az esetleges tömeges
életmentéshez, veszélyes
anyag semlegesítéshez
34 tûzoltó 10 autóval, egy
polgári védelmi csoport
és négy mentõautó érke-

zett a helyszínre. A teljes
védõfelszerelésben vég-
rehajtott felderítés során
kiderült, az egyik gyerek,
valószínûleg véletlenül
levert, vagy más módon
mûködésbe léptetett egy
poroltó készüléket. 

A folyosón terjengõ
anyag belélegzésétõl és
az átélt izgalmaktól öt
diák rosszul lett. Õket a
mentõk kórházba szállí-
tották megfigyelésre. 

Poroltóból kiszivárgott anyag okozott 
rosszullétet a Keve iskolában

ÉLETKÉPEK A KÖZBIZTONSÁGI NAPRÓL. Mint arról már hírt adtunk, nagy érdeklõdés mellett
rendezte az önkormányzat a védelmi és közbiztonsági iroda közremûködésével a
Közbiztonsági napot május 3-án a Csobánka téren. Felvételeink életképeket örökítettek meg

A 238-3838-as vagy a
289-4070-es (mun-

kaidõben), illetve a 06-
40-38-38-38-as helyi tari-

fával hívható telefonszá-
mon és a bdk@bdk.hu
email címen jelenthetõk
be a közvilágítási hibák.

Hol jelenthetõk be 
a közvilágítási hibák?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Közérdekû – Hirdetés

A parlagfû (Ambrosia
artemisiifolia) nagymérté-
kû elszaporodásának köz-
egészségügyi és gazdasá-
gi károsító hatása jelen-
tõs. Az elmúlt években
belterületen az önkor-
mányzat és a lakosság je-
lentõs erõfeszítéseket
tett a parlagfû visszaszorí-
tására 

A növényvédelemrõl
szóló 2000. évi

XXXV. tv. szerint: „A
földhasználó és termelõ
köteles …. a károsítók
ellen védekezni, ha
azok a szomszédos föld-
használók, illetve ter-
melõk növénytermelési,
növényvédelmi bizton-
ságát, vagy az emberi
egészséget bármely mó-
don veszélyeztetik…”

A hatékony védekezés
alapja a gyomnövények
felismerése, különös te-
kintettel a parlagfûre. 

A mellékelt ábra a
parlagfû életciklusát
mutatja be. Irtásának
legmegfelelõbb módja
tavaszi megjelenéskor a
gyomlálás, illetve töme-
ges elõfordulás esetén
a virágbimbó megjele-
nése elõtti kaszálás.
További szaporodását a
feltört, elhanyagolt terü-

letek füve-
s í tésével ,
mûvelésé-
vel lehet
gátolni.

A nö-
vényvédel-
mi törvény
e l õ í r á s a
szerint a
parlagfû el-
leni véde-
kezést jú-
nius 30-ig
el kell vé-
gezni. Ez az
idõpont a
s z a n k c i ó -

mentes önkéntes jogkö-
vetés lehetõségének ha-
tárnapja. 

Az ingatlanok fekvé-
sétõl függõen külterü-
leten a Fõvárosi és Pest
Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal,
belterületen az önkor-
mányzat jegyzõje intéz-
kedik. A jogszabályi

rendelkezés alapján a
jegyzõ június 30-át kö-
vetõen köteles hatósági
eljárást kezdeni, illetve
növényvédelmi bírsá-
got kiszabni azon föld-
használókkal szemben,
akik elmulasztották a
parlagfû elleni védeke-
zési kötelezettségüket
teljesíteni.

Szükség esetén a par-
lagfû-mentesítés érde-
kében közérdekû véde-
kezést kell elrendelni az
ingatlantulajdonos költ-
ségére.

A fõváros köztiszta-
ságáról szóló 48/1994.
(VIII. 1.) Fõvárosi
Közgyûlési rendelet
3. § szerint az ingat-
lan tulajdonosa (keze-
lõje, használója) köte-
les gondoskodni az in-
gatlan, az ingatlan
elõtti járda, továbbá a
járda és a kocsiút kö-
zötti terület gondozá-

sáról, gyommentesíté-
sérõl.

A növényvédelmi bír-
ság mértékét a 187/2006.
(IX.5.) kormányrendelet
szabályozza. A kiszabha-
tó bírság összege 2007.
szeptember 21-tõl, a kor-
mányrendelet hatályba
lépésének napjától jelen-
tõsen megemelkedett.
Külterületen és belterü-
leten egyaránt, a gyomos
ingatlan illetve ingatlan-
rész nagyságától függõ-
en 20.000 forinttól
5.000.000 forintig ter-
jedhet.

A III. kerületi polgár-
mesteri hivatal kéri min-
den földhasználó
együttmûködõ segítsé-
gét, hogy - hatósági fel-
szólítás nélkül is - te-
gyen meg mindent
ápolt, egészséges kör-
nyezetünk érdekében.

Szendrényi Attila
csoportvezetõ

A gyomnövények irtása kötelezõ

Kaszálással a parlagfû ellen

A parlagfû életciklusa
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Régi hagyományt felelevenít-
ve, ötnapos nyári tábort hir-
det az Aquincumi Múzeum a
történelem és régészet iránt
érdeklõdõ gyerekeknek. 

Atáborba 10-14 éves
diákokat várnak, akik

kedvet éreznek ahhoz,
hogy megismerkedjenek
az ókori polgárváros lakói-
nak mindennapjaival, ki-
próbálják hogyan dolgoz-

tak, milyen tárgyakat ké-
szítettek az ókori kézmû-
vesek. Megismerjék a ró-
mai katonák életmódját,
fegyverzetét, és a maguk
készítette római viseletben
részesei legyenek egy ró-
mai lakomának. A tábor
résztvevõi azt is megtud-
hatják, hogyan kerülnek
elõ a tárgyak a földbõl, be-
kapcsolódhatnak a régé-
szek munkájába.

Idõpont: július 7-tõl 11-
ig, naponta 10-tõl 16 óráig.
Helyszín: Aquincumi Mú-
zeum, Záhony utca 4. 

(Részvételi díj: 14.000
Ft/ fõ. Az összeg tartalmaz-
za a foglalkozások alap-
anyagköltségét és az ebéd
árát. Jelentkezés: Aquincu-
mi Múzeum, közönségkap-
csolati telefonszám: 430-
1081, e-mail: aquin-
cum@aquincum.hu)

Történelem és régészet

Ókori tábor AquincumbanEgyhetes izgalom vár rád
július 20-tól 27-ig Kápta-
lanfüreden.

P rogramok: egész
napos „túlélõ túra”,

menedékhely építés,
számháború, kirándulás,
csapatépítõ játékok,
aktivity, filmvetítés,
strand, strandröplabda,
tollas, pingpong, sport-
foglalkozások, bizalmi
játékok, alkotó mûhely,
íjászat, mandala festés,
sportlövészet és még
sok izgalmas dolog.

Várunk minden 10-18
év közötti fiatalt! Tábo-

rozz a Kamasztér Ala-
pítvánnyal!

Szállás: Káptalanfü-
reden, faházas táborban,
sátorozási lehetõséggel.
Ellátás: ötszöri étkezés,
szállás, utazás, múze-
um- és strandbelépõk.

A hétnapos program
teljes ára: 20.000 Ft/fõ.

Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatá-
nak támogatásával.

(Jelentkezés: Balog Edi-
nánál a 06-30-912-2534-
es vagy Csendes Blanká-
nál a 06-20-373-0101-es
telefonszámon. E-mail:
info@kamaszter.hu)

Kalandra fel Káptalanfüreden!

A június 16-tól 20-ig, 7.30-tól 17 óráig tartó táborozás a
védelemre szoruló természeti és kulturális értékeinkre hív-
ják fel a figyelmet. A szaktábor bázishelye az Óbudai Mû-
velõdési Központ (San Marco utca 81.).
A program helyszínei: Róka-hegy;Szemlõ-hegyi barlang;
Guckler Károly turistaút; Gõtés-tó; Aquincum. Jó idõ ese-
tén fürdés a strandon. (Az egyhetes szaktábor költsége:
12.000 forint, amely tartalmazza az utazás, ebéd, belépõk
/múzeum, barlang, strand/, túravezetés /barlang/, tárlatve-
zetés /múzeum/ és a szakmai kiadványok költségét.)

Fókuszban a természetvédelem

A nyári szünetben, szerdán-
ként 10-tõl 12 óráig az

Óbudai Mûvelõdési Központ
(ÓMK) látja vendégül a
Szünidödõ programban a kéz-
mûves foglalkozások iránt ér-
deklõdõ gyermekeket szüleik-
kel együtt, valamint azokat a
sportos fiúkat és lányokat, akik
szívesen mérik össze tudásukat
játékos formában. 

Idõpontok 
Június 18-án: kézmûves fog-

lalkozás. Sport: 11-es rugó baj-
nokság. * Június 25-én: kézmû-
ves foglalkozás. Sport: ki lesz
a legjobb kapus? * Július 2-án:

kézmûves foglalkozás. Sport:
kosárlabda verseny. * Július 9-
én: kézmûves foglalkozás.
Sport: mini tájfutás. * Július
16-án: kézmûves foglalkozás.
Sport: ügyességi pálya. * Júli-
us 23-án: kézmûves foglalko-
zás. Sport: 7-próbás verseny. *
Július 30-án: kézmûves foglal-
kozás. Sport: pingpong villám-
torna. * Augusztus 6-án: kéz-
mûves foglalkozás. Sport: aka-
dályverseny. * Augusztus 13-
án: kézmûves foglalkozás.
Sport: tollaslabda villámtorna.

(A részvétel ingyenes. Cím:
San Marco utca 81.)

Ha szerda, akkor ÓMK!

• A Fodros utcai Általános Iskolában bibliai gyermektábort szervez júni-
us 30-tól július 4-ig a Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány (KIMA).
Program:bibliai történetek, sok-sok ének és játék, sportversenyek, vetél-
kedõk. (Ár:6000 forint, mely magában foglalja az étkezést /reggeli, ebéd,
uzsonna/, a foglalkozásokat, sportszereket, a kézmûves anyagokat.)
• Bibliai gyermek- és ifjúsági tábort rendez a KIMA augusztus 10-tõl
16-ig Fülöpházán. Program: érdekes és izgalmas történetek a Bibli-
ából, sok-sok játék, sport, vetélkedõ szárazföldön és vizen, kézmû-
ves foglalkozások. (Ár: 15.000 forint teljes ellátással és utazással
együtt. Mindkét táborra Deák Anikónál a 06-30-500-5488-as, vala-
mint Tarcali Zoltánnénál a 06-70-329-0153-as telefonszámon, és a
1039 Bp., József Attila utca 23. címen lehet jelentkezni.)

Bibliai táborok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
Mobil Értékesítési Fõosztálya 

megbízási szerzõdéses jogviszonnyal 

MOBIL LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALATI 
ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELÕKET

keres.

Feladatok:
• A bank lakossági és vállalati termékeinek értékesítése,
• Új ügyfelek felkutatása, ajánlatok kidolgozása, 

magas színvonalú kiszolgálás,

Elvárások:
• Minimum középfokú végzettség, 

alapvetõ pénzügyi ismeretek,
• Pénzügyi termékek és szolgáltatások 

értékesítésében szerzett tapasztalat.

Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel, 
kérjük hogy szakmai önéletrajzát  juttassa el hozzánk, 

hogy a kölcsönös ismerkedést megkezdhessük.

Címünk:
UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest 
Szabadság tér 5-6. 

Humánpolitika
vagy

adrienn.kiss@unicreditgroup.hu
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályázatot 
hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

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

(m2) (Ft/m2 /hó)
Bp., III. Boglya utca 1-3. iroda 18910/98/A/34 105 víz, villany, távfûtés 700 88 000 Ft
Bp., III. Harang utca  4. üzlet 18910/88/A/17 92 víz, villany, távfûtés 1 000 110 000 Ft
Bp., III. Hatvany Lajos utca 2. üzlet 64057/17/A/2 55 víz, villany, távfûtés 1 100 73 000 Ft
Bp., III. Kabar utca 11. iroda 64057/2/A/122 34 víz, villany, távfûtés 1 100 45 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca  5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 300 206 000 Ft
Bp., III. Kiskorona utca 10. raktár és 17725/3/A/301 25 víz, villany, távfûtés 700 62 000 Ft
és Kiskorona utca 12. üzlet 17725/3/A/360 49
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 118 víz, villany, fûtés 1 200 184 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 163 víz, villany, fûtés 1 200 230 000 Ft
Bp., III. Lajos utca 124. iroda 17815/1 121 víz, villany, gáz 1 200 174 000 Ft
Bp., III. Pacsirtamezõ utca 13. raktár 17799 6 víz, villany 600 12 000 Ft
Bp., III. Szõlõ utca 23. iroda 17642/A/8 68 víz, villany 800 65 000 Ft
Bp., III. Váradi utca 26. pince raktár 17005629/A/86 149 víz, villany 400 72 000 Ft
A pályázatot zárt borítékban 2008. június 16-án
16 óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenn-
tartó és Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási
Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek el-
fogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenység pontos megne-
vezését, és a tevékenységre való jogosultságát - a
pályázat mellékleteként benyújtott - vállalkozói
igazolvánnyal, illetve cégkivonattal és aláírási
címpéldánnyal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és
cég, akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve
székhelye szerinti önkormányzattal szemben adó-
tartozása van.
Ahelyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt - megszerzési
díj - önkormányzat felé történõ megfizetését. A
nyertes által befizetett bánatpénz összegét az óva-
dékba beszámítják. A megszerzési díj a pályázó

által megajánlott bérleti díj három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óvadék megfize-
tését bérbeadó részére;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõ-
dés megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos-
és mellékvízmérõk kiépítését.
A Ladik utcában levõ helyiségekhez közös hasz-
nálatú vizes blokkok tartoznak. Az ingatlanban
központi fûtés, portaszolgálat van. Ezen helyisé-
gek esetében a nem mérhetõ közüzemi szolgálta-
tások és a fûtés után a bérleti díjon felül bérlõnek
üzemeltetési költséget is kell fizetnie, ennek jelen-
legi díja 530 Ft/m2/hó.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértéké-
vel emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott
bérleti díj alapján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bér-
leti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bá-
natpénzt a CELER Kft. pénztárában (1033 Bp.,
Szentlélek tér 7. félemelet) készpénzben kell letét-
be helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell le-
tenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes pályázóknak a bánatpénzt visszafize-
tik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz ele-
get a pályázati kiírásban elõírt valamennyi felté-
telnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi és közbeszerzési bi-
zottsága 2008. június 30-ig elbírálja, és annak
eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. A pá-
lyázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak, akinek
az önkormányzattal szemben adó vagy adók mód-
jára behajtható köztartozása van.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. helyi-
séghasznosítási csoportjánál (Bp., III. Szentlélek
tér 7. fszt. 12. Telefon: 430-3468 és 430-3469),
félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16, csütörtökön 8-tól 12 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

A lakbér és a kapcsolódó
szolgáltatások díjai önkor-
mányzati rendelet, illetve a
Fõvárosi Közgyûlés közüze-
mi díjakkal kapcsolatos ár-
megállapításai alapján módo-
sulhatnak. Apályázat benyúj-
tásának feltételei a III. kerü-
leti polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodájában
(Bp., III. Harrer Pál utca 2.)
továbbá a CELER Kft. köz-
pontjában (Bp., III Szentlélek
tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A
pályázatra történõ jelentke-
zéshez nyomtatványok 2008.
június 2-tól az ügyfélszolgá-
lati irodában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2008. június 20-án
12 óra. Helye: polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati iro-
dája. A pályázat eredményát
2008. július 10-én függesztik
ki a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodájában és a
CELER Kft. központjában.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások
bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultságnál az egy fõre jutó havi nettó jövedelem a bérbeadást megelõzõen nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

PÁLYÁZATI ÚTON BÉRBE ADANDÓ LAKÁSOK
1. Madzsar J. u. (VII. em., liftes) 2. Madzsar J. .u. (XII.em., liftes)

31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 9.939 Ft. Lakbér és kapcs. szolg. díja: 10.331 Ft.
Helyreállítás költsége: 845.000 Ft. Helyreállítás költsége: 816.000 Ft.

3. Pacsirtamezõ u. (fsz.) 4. Pacsirtamezõ u. (fsz.)
29 m2, 1 szoba komfort nélküli. 26 m2, 1 szoba komfort nélküli.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 10.126 Ft. Lakbér és kapcs. szolg. díja: 4.053 Ft.
Helyreállítás költsége:1.580.000 Ft . Helyreállítás költsége: 735.000 Ft.

5. Pacsirtamezõ u. (II.em.,lift nincs) 6. Pacsirtamezõ u. (III.em.,lift nincs)
29 m2, 1 szoba komfort nélküli. 33 m2, 1 szoba komfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 4.323 Ft. Lakbér és kapcs. szolg. díja: 10.095Ft.
Helyreállítás költsége: 615.000 Ft. Helyreállítás költsége: 683.000 Ft.

7. Szindbád u. (II.em., liftes) 8. Szõlõ .u. (II.em., lift nincs)
32 m2, 1 szoba összkomfortos. 26 m2, 1 szoba komfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 10.609Ft. Lakbér és kapcs. szolg. díja: 8.317 Ft.
Helyreállítás költsége: 847.000 Ft. Helyreállítás költsége: 512.000 Ft.

9. Váradi u. (II.em.,lift nincs) 10. Viador u. (I.em., lift nincs)
34 m2, 1 szoba komfortos. 26 m2, 1 szoba komfortnélküli.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 10.349 Ft. Lakbér és kapcs. szolg. díja: 11.923 Ft.
Helyreállítás költsége: 746.000 Ft. Helyreállítás költsége: 875.000 Ft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására

obuda_11.qxd  5/29/2008  4:09 PM  Page 21



2008/11. szám22
Apróhirdetés

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

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

� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu   
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítá-
sa. Tel.:251-4912  
� 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.
� 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

� 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
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁLLÍ-
TÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig,
zongora, páncélszekrény. Tel.: 06(30)948-2206
� Lakásfelújítás, víz-, gáz-, fûtés szerelése,
javítása, tervezése azonnalra is referenciával.
Saját kezûleg, kedvezményekkel. Tel.:
06(30)343-3390

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Tapétázás, festés, mázolás árengedménnyel!
Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is. Tel.:
359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726

� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, szalag-
függöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, ja-
vítás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
�Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elõtti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat.
Csõtörés elhárítás, WC-tartály szerelés, bojler
vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075, 06(30)251-8862
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárí-
tás, falbontás nélkül. Vízszerelés. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rend-
szeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
� Kertépítés, kertfenntartás, öntözõrend-
szer telepítés, alpin fakivágás kertészmérnök-
tõl korrekt áron. Tel.: 06(20)561-7063
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Konténer, sitt szállítás. Gépi földmunka
(Bobcat) Tel.: 06(30)392-6216
� Kõmûves kisebb munkákat, hidegburko-
lást, homlokzati hõszigetelést vállal reális
áron.. Tel.: 06(20)591-1367
� Villanyszerelés, takarítás! Megbízható
csapattal komplett lakásfelújítás A-Z-ig!
Munkálatok utáni takarítás, hétvégén is.
Szmerk Ferenc 06(20)317-2714 E-mail:
mchat@freemail.hu

� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18
óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198

� 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 sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.

� 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
� 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,
kémiából, nyelvekbõl, több évtizedes referen-
ciával. Tel: 250-2003; 06(20)934-4456
� Német nyelvtanítás, minden szinten fran-
cia korrepetálás, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Általános iskolás felsõ tagozatos diáknak
matematikát és angolt tanítok. Tel.: 368-2738.
Francia nyelvvizsgákra (origó, delf, dalf) ál-
lásinterjúra felkészítés EuroCenter fölött.
franciatanulas.fw.hu. Tel.: 06(30)483-4990

� 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

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

Oktatás

� Szépség, fittség egy helyen! Univerzum
ház – Pók utcai ltp. Vízimolnár u. 8. Fod-
rász: Kriszta 06(20)330-9263; fodrász:
Zsuzsa 06(20)477-8353; kozmetikus: Csil-
la 06(20)337-1218; Masszõz: Erika
06(20)376-1543. Várunk szeretettel!

�Akció! Sminktetoválás (szemhéj, szem-
öldök, ajak) 16.000 ➜ 14.000 forint júniu-
si hónapban. Kozmetika, szolárium, mani-
kûr, pedikûr, masszázs. 1053 Vörösvári út
7/3. Nyitva tartás: hétköznap 8-20-ig,
szombaton 9-13-ig. Tel.: 250-4860

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-
természetgyógyásznál III. ker. Tavasz u. 7.
Tel.: 06(20)481-4646

� 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 magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolitása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit-körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû 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

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

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

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári 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 %!!!

� „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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� XVI. ker Sashalmon 4 szobás 120 m2-es
családi ház 170 négyszögöles telken eladó.
I.ár: 36.9 MFt. Tel.: 06(20)585-0195

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat, 13 éve folyamatosan Önökért.
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 zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� Eladó két panorámás, összevonható építé-
si telek Budakalász Rózsadombján. Víz van,
egyéb közmûvek, gáz az utcában, csatorna
hamarosan. Egyik: 890 m2, 19 millió Ft, má-
sik: 1075 m2, 22,5 millió Ft. Érd: 06 (30)222-
1986
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� Tulajdonostól Óbudán Kiscelli u. és Szõ-
lõ u. sarkán, sátortetõs téglaházban I. emeleti,
panorámás, másfélszobás, erkélyes, étkezõ-
konyhás, gázkonvektoros, saját vízórás, fel-
újított öröklakás 19,6 mFt-ért eladó. Tel.:
275-3962
� II-III. kerület határán, Seregély utcában,
2002-ben épült, 2. emeleti tetõtéri, 65 nm-es,
fiatalos, nappali + 2 hálós luxuslakás eladó.
Irányár: 41,9 MFt. Tel.: 06(20)932-5005,
316-9408
� III. Új Udvarnál háromlakásos, 400 nm-es
családi ház, garázzsal 129 MFT-ért, a 3. szint
külön is eladó! Tel.: 06(20)9713-335, 316-
9408
� Bármilyen ingatlanügyben, bizalommal
hívjon bennünket,  Képesház ingatlan. Tel.:
06-20-430-5769
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésût. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
� III. EuroCenter felett 70% kész 114 nm-
es családi ház, 2 garázzsal eladó. Ára: 59
MFt. Tel: 06(20)9713-335, 316-9408
� Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és ki-
adó ingatlanokat, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
� ÉRDEMES MEGNÉZNI! III. Váradi ut-
cában 35 m2-es gyönyörû garzon eladó. Tel.:
06-30-520-1133, 368-4167
� FLÓRIÁN TÉR közelében 2-3 szobás la-
kások eladók. Tel.: 368-4167, www.fengshui-
house.hu
� Mátyásföldön 730 m2-es telken 70 m2-es, 2
szobás családi ház eladó. Ára: 28,9 MFt. Tel.:
06(20)585-0195
� Csillaghegyen Gyula utcában 110+30 m2

ház, 571 m2 telekkel tulajdonostól eladó. Iá.:
52 MFt. Tel.: 06(20)919-0988
� Azonnali beköltözéssel eladó III. Kabar
u.-i, világos, részben felújított, 2 szobás 50
nm-es lakás. Ir. 9.200.000 Ft. Tel: 06(20)947-
0944
� Szõlõ utcában V. emeleti, 52 m2 Ny.
fekvésû, 2 szoba, gardrób, sötétkonyhás la-
kás, örök szép kilátással a hegyre. Ára
10.000.000 Ft. Tel.: 240-2316; 3677705
� Békásmegyeren (hegy felõl) Csobánka
térnél 50 nm-es napos, étkezõs, felújított pa-
nel eladó, vízórákkal, lodzsia szépen beépít-
ve. 9,5 M. Tel.: 06(30)397-0123
� Óbudán, Váradi utca zöldövezeti részén,
28 m2-es felújított garzon öröklakás téglaház-
ban tulajdonostól 9,6 mFt-ért eladó. Tel.: 275-
3962

� A Kazal utcában garázst vennék vagy bé-
relnék július 1-tõl. Tel.: 06(30)428-2459
� Árpád fejedelem útján, Kolosy térnél el-
adó 37 négyzetméteres, második emeleti, du-
nai panorámás, felújított téglalakás. Ár: 13,2
millió forint. Tel.: 06(30)499-3706

� III. Római-parton eladó igényes kivitele-
zésû, 10 éves, 310 nm-es ikerházrész, 500
nm-es intim kerttel. 2 nappali, 5 hálószoba, 3
fürdõszoba, 2 garázs. Ingatlan ára 109 MFt
helyett 95 MFt júniusi szerzõdéskötés esetén.
www.startingatlan.hu, tel.: 316-9408,
06(20)935-00-18

� 600-1500 Ft. óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl Tel.: 243-8280,205-
8700, 06(20)359-5918
� Nyári dajka képzés. Kasza Képzõ, tel.:
276-5918, NYsz: 01-0064-04
� Ingatlaniroda keres ambíciózus, önállóan
dolgozó munkatársakat jutalékos rendszerben,
Budapest egész területére. Gyakorlat, szakké-
pesítés elõny! Tel: 20/9352-381, 18 óra után
� Telefonmarketinges állás, otthon is vé-
gezhetõ, Csillaghegyi Kft. részére. Számító-
gépes tudás szükséges, telefonmarketinges ta-
pasztalat, internethozzáférés elõny. Önéletraj-
zokat a csillagmunka@g-mail.com-ra kérjük. 

� Takarítónõt reggeli 3-4 órás munkára fel-
veszünk (gyakorlott, leinformálható). Tel.:
06(20)316-1356
� Fodrász, kozmetikus munkatársakat kersek
békási üzletembe. Tel.: 06(30)973-6229

� Ingyenes, személyes pénzügyi tanácsadás:
befektetés, hitel(kiváltás), biztosítás területén
a legjobb megoldások ajánlása, ügyintézése:
06(20)355-5601

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
� Megunt, kiolvasott, feleslegessé vált
könyvei eladásában segítünk, könyvtárát,
metszeteit, képeit otthonában felértékeljük.
Antik-hálózat info@hunbook.hu Tel.: 486-
1515
� Eladó: Vesta 4 égõs gáztûzhely, üvegtetõs,
5 éves, és egy teljesen új konyhai elszívó.
Tel.: 06(30)341-2350

� Frekventált helyen 20 nm raktárhelyiség, a
III. ker. Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség irodá-
nak, üzletnek vagy tárolás céljára a Vízimol-
nár közben. Tel.: 242-3904

� Új rendelõk kiadók Budapest III. kerület
Kolosy tér 1/b. alatt. Bõvebb információk a
www.dolomit.hu, vagy a 388-6077 telefon-
számon.
� Óbudán öt hálószobás ház kerttel július-
augusztusban kiadó. Tel.: 06(20)999-4041;
387-9756

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, csilláro-
kat, szobrokat, perzsaszõnyegeket, órákat,
mindent ami régi, hagyatékokat, bútorokat,
mindenféle régiséget. Hétvégén 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

� 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

� Számítógép-javítás otthonában. Tel.,:
06(20)988-5147

� Angol-német tábor Óbudán bejárással
15.000; bentlakással 23.000 forint. Tel.:
06(20)999-4041; 387-9756

� 14 nm-es, galériázható, utcai üzlethelyi-
ség eladó vagy kiadó! Pacsirtamezõ út 15. 6,9
mill. Tel.: 06(20)936-3217

� Eladó: 1986-os 1600-as dízel Opel E-
kadett jó állapotban, lejárt mûszakival. Tel.:
06-30-919-5018

Autó

Üzlet

Táborok

Számítógép

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

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

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

� Óbudai Party service eszközraktárába
keres alkalmi mosogatónõket fehér és fe-
kete mosogatásra változó mûszakban. Je-
lentkezni lehet hétköznap a 06(70)941-
3148-ös mobilszámon.

� 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
fõállásban azonnali kezdéssel pénzügyi-
és számviteli ügyintézõt. Feltétel: közép-
fokú pénzügyi- és számviteli ügyintézõ
szak. Önéletrajzokat várjuk: 06-26-546-
513. Érdeklõdni: 06-26-546-530

�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

Állás

�Külföldi multinacionális céghez folya-
matosan érkezõ külföldi családok részére
keresünk kiadó luxus-házakat, -lakásokat.
Eladó házakat, lakásokat is keresünk-kí-
nálunk. Start Ingatlan Kft, 316-9408, 06-
20/543-3333,  www.startingatlan.hu

� Jóarányú, 956 m2-es ikerház építésére is
alkalmas telek eladó Békásmegyer-Ófalu-
ban, Óbor köz 9. sz. alatt. Ár 32 mFt. Érd.:
Paulina András 06(20)326-5793

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

� EuroConnect ingatlaniroda ügyfelei
részére keres-kínál eladó-kiadó ingatlano-
kat elsõsorban Budapesten és az agglome-
rációban. További szolgáltatásaink: érték-
becslés, mûszaki állapot felmérése,
szaktanácsadás (ügyfeleink részére ingye-
nes). 1035 Bp., Bécsi út 154. EuroCenter
bevásárlóközpont földszint. Tel./fax: 437-
4662, info@euroconnect.hu

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

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

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.

ÚSZÓTÁBOR
A MARGITSZIGETEN

ÉS A KOMJÁDIBAN

A DARNYI TAMÁS 

ÚSZÓISKOLÁBAN

16.000 FT/HÉT ÉS 14.000 FT/HÉT

TEL.: 359-7895 ÉS 335-2097
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Hirdetés

Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával
- Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan álla-
mi nyelvvizsgát tenni, méghozzá elõtanulmányok nélkül. Kérem, mondja
el, hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt!  
- Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelv-
vizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig gyûjtögettem a tudást s a bátor-
ságot, mielõtt belevágtam.
- Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidõszak után, július elején egy
egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?
- Valóban így történt. Egy ismerõsöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új
nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével õ néhány hónap alatt le-
vizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklõdésemet, és vásároltam egy
tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója
Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon. 
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis meg-
található a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fõiskolán, a
világbajnoki és olimpiai ezüstérmes nõi kézilabda-válogatottnál, az
úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek
könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy
Szakcsi Lakatos Béla.
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólal-
nom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellen-
õrizni tudtam magamat. A gyakorlatok, csak a tárgyalt szókincsre és
nyelvtanra épülnek, így minden külsõ segítség
nélkül megoldottam õket. Az anyanyelvi lektorok
által készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsajá-
tításában segített. Nem volt stressz, de volt helyet-
te sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem
az anyagon, mintegy kettõszáz órát beszéltem cél-
nyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, rá-
adásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócso-
mag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú
nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én sze-

retnék további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani - és belõlük
nyelvvizsgázni.
- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre
készült tananyag. Sõt a szerzõ gondolt azokra is, akik már megtanultak
angolul, németül vagy franciául, ugyanis elkészült az úgynevezett Kikér-
dezõ CD-Tár ezen a három nyelven. Ez az anyag a tizenkét lecke 3000
legjobb mondatát tartalmazza írásban és 15 CD lemezen, a könnyebb
mondatoktól haladva a nehéz, összetett mondatokig. Nagyon jól használ-
ható a megszerzett tudás szintentartásában és a reakcióidõ csökkentésé-
ben, de nem része a tananyagnak.
- Ön szerint mennyi idõ szükséges a tananyag elvégzéséhez?
- Nekem a nyári szünetben sok idõm volt, s gyorsan haladtam, de tud-
tommal a tanulók többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drá-
gának, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy
tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelv-
vizsgát! 
(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után
pár nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvta-
nulási Módszerrel, ezúttal angolból.)

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója
a III. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

a Csillaghegyi Közösségi Házban, (Mátyás király útja 13-15.)
2008. június 6-án és 13-án pénteken, 18-20 óráig.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására
hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultságnál az egy fõre jutó havi nettó jövedelem a bérbeadást megelõzõen nem haladhatja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

Pályázati úton bérbe adandó lakások

1. Madzsar Jószef u. (X. em.liftes.) 2. Szentendrei út (XI. em., liftes)
51 m2, 1,5 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja: 15.891 Ft. Lakbér és kapcs. szolg. díja:10.331 Ft.

3. Szindbád u. (XV.em., liftes)
31 m2, 1 szoba összkomfortos.
Lakbér és kapcs. szolg. díja:  10.331 Ft.

A lakbér és a kapcsolódó szolgáltatások díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ár-
megállapításai alapján módosulhatnak.
A pályázat benyújtásának feltételei a III. kerület polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.), továb-
bá a CELER Kft. központjában (Bp., III Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok
2008. június 2-tól az ügyfélszolgálati irodában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 20-án 12 óra. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.
A pályázat eredményét 2008. július 10-én függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. központ-
jában.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ lakások szociális alapú bérbeadására

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

1. Hatvany L. utca 1. (em.) 2. Hatvany L. utca 1. (em.) 
31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.:  12.255 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.: 12.255 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.500.000 Ft.  megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

3. Õszike utca 8.  (em.) 4. Szérûskert utca 39. (fsz) 
27 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.: 12.999 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.000.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

5. Szérûskert utca 39.  (fsz.) 6. Szérûskert u. 39. (fsz) 
31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.: 13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.500.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai (víz és csatorna, továbbá szemétszállítási átalány) önkormányzati rendelet, illetve a Fõvá-
rosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak. 
Ezen felül szolgáltatók felé kötelezõen fizetendõ költség a távhõszolgáltatási és az áramszolgáltatási díj.
A pályázatra kiírt lakásokról alaprajz és mûszaki leírás (alapterület, komfortfokozat, szobaszám) alapján lehet tájékozódni a pályázati
kiírás kifüggesztésének helyszínén.
A pályázati nyomtatványok és a pályázaton való részvétel ingyenes.
A pályázat benyújtásának feltételei a III. kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.), továb-
bá a CELER Kft. központjában (Bp., III Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok az
ügyfélszolgálati irodában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 1. 12 óra

Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.
A pályázat eredményét 2008. augusztus 28-án függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER
Kft. központjában.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya
Lakásgazdálkodási Csoport

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ, 
nyugdíjasházban lévõ lakások bérbeadására
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Névadó – Emlékezés – Programok

AEROBIC Az Óbuda Aerobic
SE évadzáró mûsora június 5-
én 18 órakor kezdõdik. Fellép-
nek az egyesület gyermek, ser-
dülõ és utánpótlás versenyzõi.
(A belépés díjtalan.)
MOZGÁSMÛVÉSZET Az Óbu-
da Mozgásmûvészeti Iskola
évadzáró elõadásait június 14-
én 17 órától, június 15-én 10.30
és 17 órai kezdettel tartja. (Je-
gyek az ÓMK információs pult-
jánál kaphatók.)
CASABLANCA TÁNCLÁZ Jó
a zene és kitûnõ a hangulat. Itt
a lehetõség június 13-án 20-tól
24 óráig a társastánc tanfolya-

mon megtanult lépések és
kombinációk ismétlésére, gya-
korlására, újabb figurák elsajá-
títására, a haladókkal és a klub-
vezetõvel való konzultációra. (A
belépõ 900 forint.)
KÖNYVTÁR A fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár fiókkönyvtára
hétfõn, szerdán, pénteken 13-
tól 19, kedden 10-tõl 16 óráig
tart nyitva. (Telefon: 368-8384.)
A BIBLIOTÉKA NYÁRI NYIT-
VA TARTÁSA: június 23-tól au-
gusztus 1-jéig csütörtök kivéte-
lével 10-tõl 16 óráig. * Augusz-
tus 4-tõl augusztus 31-ig zárva.
Nyitás szeptember 1-jén.

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

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

Ünnepe volt május 23-án a Solymár
és a Törzs utcai, közös vezetésû
óvodának. A kétszáz kisgyermek
életre való felkészítésével foglalko-
zó intézmény ezen a napon vette fel
a Szín-kör-játék nevet. Az elhivatott
nevelõtestület hetek óta lelkesen
készítette fel a csemetéket a jeles
ünnepre. Az érkezõ vendégeket
nagy sürgés-forgás fogadta. Az ese-
ményen az önkormányzat több tagja
is megjelent, és eljött az óvoda ko-
rábbi vezetõje, Kurilla Józsefné is.

B esskó Istvánné, az intéz-
mény irányítója beszédé-

ben köszönetet mondott
Debreczeni Tibor író-drámape-
dagógusnak, hogy egyik alap-
mûvének, a Szín-kör-játéknak
nevét viselheti az óvoda. Az
idén nyolcvan esztendõs névadó
könyvébõl tanulják a gyerekek
hosszú évek óta azokat a játéko-
kat, melyekben oly szívesen
vesznek részt, oly nagy öröm-
mel azonosulnak velük. Ezek a

játékok nemcsak lekötik az ap-
róságokat, de rendkívül haszno-
sak is személyiségük fejlõdésé-
ben, és abban, hogy amikor az
élet már igazi valóság lesz szá-
mukra, a helyzeteket képesek
legyenek megfelelõen kezelni.

Debreczeni Tibor könyve még
a nyolcvanas években jelent meg,
és ahogy a szerzõ elmondta: en-
nél nagyobb karrierje nem lehet
mûvének, minthogy a címe egy
óvoda emblémája lehessen, s
hogy ezt az óvónõk és a gyerekek
egyenblúzukon viselhessék.

Ezt követõen az óvodások, ki-

csik és nagyobbacskák mutatták
be hangulatos produkcióikat. A
régi óvodások közül Jordán Fló-
ra gordonkán játszott és a Patonai
család nagyra nõtt fiai mutatták
be hangszeres tudásukat. Az in-
tézmény óvónõi és dadusai pedig
az alkalomhoz illõ tánccal és
énekkel tették emlékezetessé a
családias ünnepet. 

Spangel Péter

Szín-kör-játék: óvodai névadó

Óbudán 26. éve alakult a Krúdy Gyu-
la Irodalmi Kör, ahol mindig megün-
neplik a jeles Krúdy évfordulókat. A
május 15-ei eseményen Krúdy halá-
lának 75. évfordulójára emlékeztek.

K anizsa József, a kör titkára a
Krúdy háznál beszélt a

Krúdy-emlékrendezvények fon-
tosságáról, arról, hogy az író
óbudai tartózkodása alatt is mi-
lyen fontos mûvek születtek, ma-
radtak az utókorra. Az emlékezés
koszorúit Koncz Eta Óbudán élõ
festõmûvész és Biró Endre, a
BIRÓ family Nyomdaüzem ve-
zetõje, valamint Nyíregyházáról,
a szülõvárosból, a Krúdy Vigadó
igazgatója, Rabóczki Lászlóné és
Székely Mendel Melinda színész
helyezték el. 

A Krúdy szobornál, az Óbudán
mûködõ „Barunhaxler” Egyesület
elnöke, Tauner Tibor, a Tabán Tár-
saságtól Kún István, Tóth József,
Sebestyén László és Zelnik József,
a Kéhli Vendéglõben, a Krúdy-
emléktáblánál Fenyves Mária
Annunziata és Móricz Imre koszo-

rúzott. Emlékbeszédet mondott:
Kún István.

Kanizsa József és Tóth Jó-
zsef leleplezték Tóth József fa-
faragószobrász Krúdy-csillag-
kép szárnyas oltárát, amit a
nagy magyar író halálának 75.
évfordulója alkalmából a
Krúdy Gyula Irodalmi Körnek
ajándékozott.

Kanizsa József átadta a Krúdy-
plaketteket: Bíró András 85 éves
alapító tagnak, Bíró Endre 60
éves nyomdásznak, Koncz Eta
Óbudán élõ festõmûvésznek,
Laczkó András 65 éves írónak, a
Magyar Jövõ fõszerkesztõjének.
Zászlós Levente átnyújtotta a
Krúdy Díszoklevelet az 55 éves
Knáb Lászlónak. Király Lajos, a
kör elnöke Körmendi Jánosnénak
a tagsági igazolványt, Hajdu End-
rének és Kovács Bertának a jeles
születésnapi könyvajándékot. 

Akitüntetések után Király Lajos
beszélt Bíró András: Száz év ár-
nyékában, kevés napsütéssel címû
család-regényérõl, majd Tárkányi
Imre részletet olvasott fel a mûbõl.

Az író halálának 75. évfordulójára
emlékeztek a Krúdy Körben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Akarat
Rejtvényünkben egy elmés mondást olvashatnak.
Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 16. so-
rok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. A mondás eleje (zárt betûk: A. Z.
S. I.). 14. Cibálnék. 15. Idegen só. 16. Szlovákos rizs.
17. A vasat nemesítik. 18. Norvég, osztrák és olasz
autók jele. 19. Elsõ világháborús csatahely. 21. Ide-
gen János. 22. Verdi mûve. 23. Robbanó anyag. 24.
Angolul lõni. 26. Kártyások mondják. 28. Szurkos.
31. Miskolci rész! 32. Földet forgat. 33. Helyeslés.
34. Részint mozog. 36. Orvosi eljárás, röviden. 37.
Névelõs ízesítõ. 38. Idegen nõi név. 41. Személyes
névmás. 43. Z. S. T. 45. Ittrium, kálium és
prazeodínium vegyjele. 46. Tátika egynemû betûi!
47. Nagy fizikai képességet. 49. Kis Eta. 51. Hatlábú-
ja. 53. Fejér megyei helységbe való. 55. Az egyik tör-
pe. 56. A Duna romániai melléke. 57. Vajon elkerge-
tett?! 
FÜGGÕLEGES: 2. Az egyik keleti tanokat hirdetõ.
3. Szamár tette. 4. Mangán, kén és nitrogén vegyjele.
5. Ilyen volt Mátyás király. 6. Indulatszó. 7. Belül
védtek! 8. Férfinév. 10. Kinn, névelõvel. 11. Tóth
Sándor szignója. 12. Oktass. 13. Az operában az
egész világ ilyen. 16. A mondás másik fele (zárt be-
tûk: N. I. A. E.). 20. Nélkül a németeknél. 33. Név-
elõs balti fõváros. 25. Oxigén, ittrium és nátrium vegyjele. 27. Az
egyik földalatti jármûvel. 29. Felezett a külvárosban. 30. Részben
Ostoroson lakók! 35. Zambiai, svéd, portugál és belga autók jele.
36. Francia autómárka. 39. Prémes kis állat. 40. Német várossal
kapcsolatos szó. 42. Betûvetése. 44. Létrejön. 48. Vigyáz rá. 50.
Szinültig. 52. Lány angolul. 54. Belül kiakad! 58. Kezdetben ve-
rekszik! 

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt leve-
lezõlapon június 10-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek
át. Amájus 19-én megjelent, „Az új tavaszra” címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „Az új tavasz játékos ujja rügyet sodor az ág hegyen”.
Könyvjutalmat kapnak: Székelyné Pilisi Éva 1031 Budapest, Amfi-
teátrum utca 21. I/7.; Dr. Bibó Kornélné 1035 Budapest, Velence ut-
ca 1-3. I.; Szabó János 1034 Budapest, Bécsi út 98. IV/1. 

RENESZÁNSZ GYERMEKNAP. Vidám reneszánsz kori gyermeknapi forgatagba várta a ki-
csiket és a nagyobbacskákat május 25-én az Óbudai Mûvelõdési Központ. A gyerekek
idõutazást tehettek a reneszánsz korban, régi játékokkal játszhattak, megtapasztal-
hatták az egykori vásárok hangulatát. Bábjátékot láthattak, kézmûves foglalkozáso-
kon vehettek részt, a családoknak sportversenyeket szerveztek

A Cartographia Kft. megje-
lentette a 2008-as kiadású
térképét a Pilis- és a Viseg-
rádi-hegységrõl. 

Több emlékmû eredeti
nevét ismét olvashat-

juk, de praktikus az elõvá-
rosi autóbuszjáratok szá-
mainak feltüntetése is, sõt
az idõszakos betéréseket
kis csillaggal jelölték meg.
A Magyar Természetbarát
Szövetség ajánlásával ké-

szült kiadvány Dobogókõ
térségét, fõleg a nevezetes
Thirring-ösvényt a koráb-
binál sokkal aprólékosab-
ban ábrázolja. 

A cég új Budai-hegység
térképét június elejére ígé-
ri, melyben szintén lesz-
nek elõvárosi buszjárat-
számok, de rákerül a tér-
képre a Biatorbágyot öve-
zõ dombvidék és a pilis-
csabai Garancsi-tó kör-
nyéke is. K. I.

T iszta képet látok
címmel Vincze Ottó

kiállítása június 22-ig
látható az Óbudai Tár-
saskör Galériában.
(Cím: Kiskorona utca
7.) * „Néma költészet”

címmel Dunai Beáta
tárlata szintén június 22-
ig tekinthetõ meg az
Óbudai Pincegalériában.
(Cím: Fõ tér 1., Zichy-
kastély.) Nyitva tartás:
mindkét galéria hétfõ ki-
vételével naponta 14-tõl
18 óráig kereshetõ fel. 

• ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-s tanfolyamra várják a szak-
ma iránt érdeklõdõket a Kerék utca 80. szám alatti intézménybe.
Nyílt nap keretében betekinthet a most folyó képzésbe. Tudását
hasznosíthatja rajzfilmstúdiókban és számítógépes munkáknál.
Felvételizõknek is ajánlott. Rajzfilmrendezõk oktatnak. (Bõvebb
információ a 250-1355-ös és 250-0432-es telefonszámon, a
www.magyarrajzfilm.hu honlapon.)

Turistatérképek az Óbudát övezõ hegyekrõl

Galériák 

E gynapos kiállítást rendez-
nek az Óbudai Gondozási

Központ Víziorgona utcai Idõ-
sek Klubjában június 12-én 10
órától. Köszöntõt mond

Szabóné Varga Valéria intéz-
ményvezetõ 10.15 órakor.
Eszesné Kun Gizella, az ásvá-
nyok gyûjtõje élménybeszá-
molót tart és a bemutató után
válaszol a kérdésekre. (Cím:
Víziorgona utca 12.)

Ásványbarát 
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N õi NB I. Liga dön-
tõ, 5. mérkõzés,

május 8-án Nyíregyhá-
zán. Betonút NRK-
Nyíregyháza - Vasas
Opus-Via Óbuda: 1:3
(15, -18, -19, -24).

17 óra 45 perc, a be-
melegítés a vége felé jár
a Bujtosi Szabadidõ
Csarnokban. A mintegy
25 fõs vasas szurkolótá-
bor már ekkor túlkiabál-
ja a helybéli rajongókat.
A csapatok bemutatásá-
nál már gyõzött a Vasas.

Az elsõ játékrészben
az NRK átgondoltab-
ban, taktikusabban röp-
labdázott, mint a piros-
kékek. Az elsõ technikai
szünet után sem válto-
zott a hazai csapat ener-
gikus játéka, Katona ki-
tûnõ formában termelte
a pontokat. Jókay Zol-
tán edzõ 15:6-os állás-
nál látja elérkezettnek

az idõt, hogy megregu-
lázza szertelen csapatát:
kikéri az elsõ idõt. A
rossz nyitásfogadások
miatt esetleges és kény-
szerû támadások alakul-
gatnak, még ha ezek né-
ha szépre is sikerednek.  

A folytatásban - annak
ellenére, hogy Czakó
Mária átmenetileg harc-
képtelenné vált - válto-
zott a kép, 14:14-nél
kezdett magához térni a
Vasas, és a második
technikai szünetre már
14:16 volt az eredmény. 

A Vasas rajongótábor
„hangorkánja” közepet-
te Kapuvári Melinda
ütésével egyenlített a
Vasas (1:1). A harmadik
játszmában már látszik
az óbudaiak játékán,
hogy tudatosan, meg-
fontoltan szövi a táma-
dásokat. Habár Kötél
Zsanett feladó sokat

kockáztat a szúrt lab-
dákkal, a támadók több-
nyire értékesítik ezeket.
Felszálló ágban ütött
tyúk, 20 centiméterrel a
háló fölé rakott gyors
labda a négyesütõnek,
avagy a körbefutó cen-
ternek hátrajátszott fel-
adásokkal operál. Ezt a

szemléletet végig meg-
õrzik, és sikerrel járnak.
Nagyon magas színvo-
nalú mérkõzésen gyõz-
tek a Folyondár utcai lá-
nyok. 

A gyõzelmet követõ
napon sport napilapunk
csupa nagybetûvel írta a
játékosok nevét. Jókay

Zoltán edzõ azt nyilat-
kozta, hogy ez így van
rendjén, a döntõn min-
denki tudása maximu-
mát nyújtotta, így meg-
érdemelten nyerték el a
Magyar Nemzeti Baj-
nokság aranyérmét.

Kép és szöveg: 
Oszvald György

Röplabda • Ismét dupláztak a lányok

Magyar bajnok a Vasas-Opus Via Óbuda
Egy nagyon fiatal csapat 2005-ben elhódította az addig
egyeduralkodó nyíregyházi hölgyektõl a Magyar Kupát,
majd egy hónapra rá az Extra liga aranyérmét is a Vasas
Opus-Via Óbuda röplabdásainak nyakába akasztották. A
történelem ritkán ismétlõdik, de most megesett. Mind a
kupában, mind a bajnokságban a Nyíregyháza volt az ellen-
fél, és mindkét alkalommal az óbudai hölgykoszorú állha-
tott a dobogó legmagasabb fokára a szabolcsi fõvárosban.

A csapat (balról, hátsó sor): Farkas Anett, Soós Nikolett, Borlai Luca, dr. Tóvári
Zsuzsanna sportpszichológus, Kapuvári Melinda, Dégi Barbara, Borkovits Zoltán
edzõ, Czakó Mária, Milovits Júlia. Középen: Polgár Veres Árpád, a Vasas SC
sportszakmai vezetõje, Csortos Csaba utánpótlás igazgató. Térdelnek: Horváth
Ákos gyúró, Jókay Zoltán vezetõedzõ, Nagyné Mátrai Veronika, Pék-Tormási Orso-
lya, Vatai Gabriella, Kötél Zsanett, Héger Nóra Zsuzsanna, Kovács Zoltán techni-
kai vezetõ

A gyerekek számára fon-
tos a diákolimpia. Minden
sportági versenyen öröm-
mel vesznek részt a csa-
patok és az egymás elleni
küzdelem, a sikerélmény
motivációt jelent a rend-
szeres sportoláshoz. 

A Kerület sportpályán
rendezett atlétikai

megmérettetéseken sok
iskola nevezte csapatát. A
korcsoportok versenyén
minden számban szület-
tek jó eredmények, ami a
testnevelõtanárok felké-
szítõ munkáját és a diá-
kok tehetségét bizonyítja.

A III. korcsoportos lá-
nyok négytusa versenyé-

ben (60 és 600 méteres fu-
tás, kislabda dobás, távol-

ugrás) a Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola végzett az élen.

A csapat tagjai: Egyedi
Kinga (összetett elsõ),
Ágoston Eszter (második),
Peschák Patricia, Mátyás
Mercédesz, Lakatos Betti-
na, Andrelli Nikolett. 

Kép és szöveg: L. A.

Atlétikai diákolimpia

Négytusában a Pais a legjobb

A 60 méteres futás egyik idõfutama

Szenzációsan szere-
pelt az Óbudai Well-
ness és Diáksport
Egyesület és a Vasas
SC közös junior cso-
portja az április 23-tól
27-ig rendezett ulmi
Aerobik Világbajnoksá-
gon, melyen több mint
40 ország versenyzõi
mérték össze tudásu-
kat.
A lányok, Cserdi Zsó-
fia, Borlai Sára, Kan-
gyal Réka, Királyfalvi
Dóra, Gáspár Szilvia,
Martinek Patrícia,
Hably Alexandra ösz-
szeállításban bravú-
ros teljesítménnyel a
döntõbe kerültek, és a
VIII. helyen végeztek.

Óbudai siker 
az aerobik vb-n
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Rallycross 
Eb-futam Nyírádon
A 2008. évi FIA

Rallycross Eb III. futa-

mot Nyírádon rendez-

ték május 30-án és júni-

us 1-jén. A versenyen a

Magyar Nemzeti

Rallycross válogatott (a

csapat tagja az óbudai

Bánkuti Junior Gábor)

mellett még további 10

magyar versenyzõ in-

dult.

Biciklivel 
a Velencei-tó körül
Kerékpáros teljesít-

ménytúrát rendeznek a

Velencei-tó körül, kö-

rönkénti díjazással júni-

us 7-én 6.30-tól 21 órá-

ig. (Bõvebb információ

Had Andrástól a 388-

2373-as vagy a 388-

7370-es telefonszá-

mon.)

Óriás képernyõn 
az EB!
Szurkoljunk együtt az

EB ideje alatt. Élvezzük

együtt jó hangulatban a

labdarúgó Európa-baj-

nokság színvonalas

mérkõzéseit a kaszás-

dûlõi lakótelepen (Pethe

Ferenc tér 2.). Érdeklõd-

ni lehet: 06-30-238-

2517.

Labdás sporttábor
A Csillaghegyi Mozgás

SE foci és vegyes sport-

tábort szervez úszás

oktatással a Keve-

Kiserdei mûfüves fut-

ballpályán (a Római-

parton) árnyas, erdei

környezetben, alsó ta-

gozatos gyerekeknek.

Turnusok: június 16-tól

július 18-ig, öt turnus-

ban. (Érdeklõdni lehet

Kelen Balázsnál, a 06-

70-314-0021-es tele-

fonszámon, vagy a

cs i l laghegyspor t .hu

weblapon.)

Kisorsolták a Nemzeti
Vágta futamainak résztve-
võit. A Hõsök terén hu-
szárfelvonulással kezdõ-
dött május 18-ai esemé-
nyen a hagyományõrzõk-
tõl, a jótékonysági futam-
ra felkért hírességeken
át, a szakmai együttmûkö-
dõ partnerekig mindenki
részt vett a települések
kihúzásában. Óbuda-Bé-
kásmegyer Esztergommal
és Budapest fõváros csa-
patával mérkõzik. 

H at résztvevõs futa-
mokba sorsolták a

96 nevezõt, akik között
van fõvárosi kerület,
kis falu, megyei jogú
város, sõt határon túli
település is. Így alakult
ki a 16 elõfutam induló-
inak listája. 

A rendezõk ismertet-
ték, hogy a Hõsök terén
felépített speciális pálya
talaján vágtázók gyõzte-
se, összesen 30 millió
forintot nyer nevezõjé-
nek és 5 millió forintot
az általa képviselt ön-
kormányzatnak. Rajta
kívül minden futam-
gyõztes is egy-egy mil-
lió forintos díjban része-
sül. A nyereményeket a
Szerencsejáték Zrt. biz-
tosította. 

A benevezett települé-
sek jogot nyertek a ver-
senyen való indulásra,
versenyöltözéket kap-
tak, továbbá az
Andrássy úton kialakí-
tott Vágta Korzón pavi-
lont állíthatnak. A Vágta
Korzó a Nemzeti Vágta
vigasságainak helyszí-

ne: egy színes kavalkád,
ahol minden résztvevõ
település a rá leginkább
jellemzõ kulturális, mû-
vészeti vagy turisztikai
tematikával mutatkozik
be, így létrehozva egy
képzeletbeli „kis Ma-
gyarországot” az And-
rássy úton. 

A Nemzeti Vágta elõ-
futamában kerületünk -
mások mellett - Buda-
pest fõváros csapatával
került egy csoportba: 
1. Budapest
2. Budapest - Óbuda-
Békásmegyer
3. Bábolna
4. Szentkirály
5. Esztergom
6. Mohács

A futamgyõztesek to-
vábbjutnak a középdön-
tõbe, amibõl hármat ren-

deznek majd, és ezek-
nek elsõ két helyezettje
jut be a döntõbe.

Óbuda Esztergommal és Budapesttel mérkõzik

Kész a Nemzeti Vágta menetrendje 

Lapzártakor érkezett:
Óbuda-Békásmegyer sát-
rát az Andrássy úton, a
Munkácsy utca-Rippl Ró-
nai utca közötti szakaszán
állították fel május 31-én.
A lovat jótékonysági céllal
nevezték, az esetleges
nyereményt az óbudai
székhelyû Hospice Alapít-
ványnak utalják át.

A kerület sátra

KERÉKPÁRRAL A DUNAKANYARBA. Bús Balázs polgármester indította útjára a Békásme-
gyeri „Vándor” Kerékpáros Klub tagjait a békásmegyeri Mc Donald’s elõtti térrõl május
25-én. A teljesítménytúra 30, 50 és 100 kilométeres távon a Dunakanyarba vezetett

Negyedszer rendeznek Szi-
geti Sportvarázs elneve-
zéssel szabadidõs sportna-
pokat június 6-tól 8-ig a
Margitszigeten. 

A 220 sportági, környe-
zetvédelmi, kulturá-

lis és életmód-programot
felölelõ mûsorokkal betöl-
tik a sziget minden négy-
zetméterét, a Nagyréttõl a
Hajós Alfréd uszodáig, a
MAC pályától a Palati-
nusig. A Dunán vízi ren-
dezvényekkel várják a láto-
gatókat. Nemcsak ismer-
kedni lehet a különbözõ
sportokkal, hanem aki ked-
vet érez hozzá, az verseny-
be is szállhat. 

A szervezõk ígérete sze-
rint a családoknak szóló
rendezvényen a kisgyere-
kektõl a nagyszülõkig min-
denki találhat kedvére való
szórakozást. 

(Valamennyi program
ingyenes. Bõvebb infor-
máció: www.szigetisport-
varázs.hu)

Sportvarázs 
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� 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 júni-
us 4-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájá-
ban. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7.) 
� 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
június 5-én, majd június 19-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 június 5-én), 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 Zsuzsan-
na ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb június
19-én) ingyenes jogi tanácsadást tart, 16-tól 19 óráig a Békásmegye-
ri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).Bejelentkezés nem szükséges.
(Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hím-
zõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es 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

Donáth László, a 4. számú választóke-
rület (Békásmegyer-Csillaghegy) ország-
gyûlési képviselõje, minden hónap elsõ
szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja fogadó-
órájára a lakosokat a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házba (Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor az óbudaiak or-
szággyûlési képviselõje az ország-
gyûlés ülésezésének idõszakában
minden héten csütörtökön, 17-tõl 19
óráig fogadóórát tart. Helyszín: Ma-
gyar Szocialista Párt III. kerületi iro-
dája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési 
képviselõk fogadóórája

Imádság 
a nemzetért 
Harmadik alkalommal
tartanak közös isten-
tiszteletet „Imádság a
nemzetért” elnevezés-
sel a csillaghegyi refor-
mátus templomban a
békásmegyeri, a csil-
laghegyi és az óbudai
református gyülekeze-
tek. A június 4-én 19
órakor kezdõdõ isten-
tiszteleten mindhárom
gyülekezet lelkipászto-
rának szolgálatával
imádkoznak a magyar
nemzet egységéért és
megmaradásáért. A Tri-
anon emléknap kap-
csán rendezett alkal-
mon a csillaghegyi gyü-
lekezet kórusa énekel.
(Cím: Vörösmarty utca
2. Honlap: www.csil-
laghegy.ref.hu)

Szocdem Klub
Dr. Sárközy Tamás jo-
gászprofesszor, a
Corvinus Egyetem ta-
nára lesz a Szocdem
Klub vendége június 5-
én 18 órától. A beszél-
getés témája a kisebb-
ségi kormányzás pers-
pektívája, valamint az
államszervezet reform-
ja. (Helyszín: Gyenes
utca 16., MSZDP iroda.
Az iroda nyitva tartása:
csütörtökön 10-tõl 18
óráig. Telefonszám:
436-0276, e-mail cím:
mszdp03@mszdp03.t-
online.hu)

Gyászmise
A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom Párt
III. kerületi Szervezete
június 7-én 18 órakor
emlékezõ gyászmisét
tart a magyar történe-
lem legkeservesebb
nemzeti sorstragédiája,
Trianon évfordulója al-
kalmából az Újlaki
Templomban, a Bécsi út
34. szám alatt.

Fejes István
elnök,

önkormányzati képviselõ,
szociális tanácsnok

A z 1600 négyzetméteres lé-
tesítmény alapkövét az

óbudai székhelyû Toyota
Sakura menedzsmentjének tag-
jai helyezték el J. Miyasaka és
F. Capano, a Toyota Motor
Hungary vezetõinek társaságá-
ban egy másik fõvárosi kerület-

ben május közepén. Több or-
szágban a világ legjobb autója
címet viselõ Lexus azzal is kitû-
nik a többi márka közül, hogy a
legtöbb típus már környezetba-
rát hybrid technológiával is
üzemel. A szalont tervek szerint
idén szeptemberben adják át

Õsszel nyílik a második 
Lexus autószalon hazánkban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Fidesz-Magyar Polgári Szövet-
ség 3-as és 4-es választókerülete

új irodákba költözött. A Belsõ-óbudai
szervezet (3. vk.) a Kaszásdûlõ utca
7. szám alatt (tel.: Laczkó Szilvia 06-
20-499-9562, hivatali szám: 367-
8791), a békásmegyeri szervezet (4.
vk.) pedig a Hímzõ utca 1. szám alatt
mûködik a jövõben (tel.: Rácz Andrea
06-20-483-3547). Információkért kér-
jük, keressék két munkatársunkat. 

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
3-as és 4-es választókerülete

Új irodákban a Fidesz 

Abékásmegyeri okmányirodába a 454-
7632-es telefonszámon lehet idõpontot

foglalni. A Harrer Pál utcai okmányiroda a
437-8777-es telefonszámon valamint inter-
neten a www.magyarorszag.hu illetve a
www.obuda.hu weboldalon keresztül fogadja
az ügyfelek bejelentkezését. Az interneten
történõ idõpontfoglalás csak a Harrer Pál ut-
ca 2. (ügyfélszolgálati iroda) és a Harrer Pál ut-
ca 9-11. szám alatti irodába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodá-
ban továbbra is mûködik a postahivatal az
ügyfélfogadási idõvel azonos nyitva tartás-
sal, valamint az irodában található alkuszcég
segítségével az ügyfelek megköthetik gép-
jármûvük kötelezõ felelõsségbiztosítását is.

A békásmegyeri és a Harrer Pál utca 9-
11. szám alatti okmányirodában az ügyfe-
lek személyesen is foglalhatnak idõpontot. 

Az okmányirodában az alábbi ügyek in-
tézhetõk:

Békásmegyer (Medgyessy Ferenc utca
4.): személyazonosító igazolvány; lakcímbeje-
lentési ügyek; útlevél; vezetõi engedély; ügy-
félkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-11.: személyazonosító
igazolvány; lakcímbejelentési ügyek; vezetõi
engedély; jármûigazgatási ügyek; egyéni vál-
lalkozói igazolvány; ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati
iroda): útlevél; mozgáskorlátozottak par-
kolási 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
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

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

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

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

MOSÓGÉP  
Mikrohullámú sütõ

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

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

EGY KÖZÉPISKOLA, 
AHOL RÁD VÁRNAK!

Az Óbudai Zsigmond Líceum (1032
Vályog u. 10.) 4 évfolyamos gimná-
zium pótfelvételt hirdet valamennyi 
osztályába a 2008/09-es tanévre.

Jelentkezés: 
a 250-17-33-as telefonszámon.

ÜDÍTÕITAL IPARI CÉG gépkeze-
lõ-karbantartó, termékelõkészítõ és
targoncás munkakörbe munkatársa-
kat keres. Hosszútávú munkalehetõ-
ség, versenyképes fizetés. Pályakez-
dõk jelentkezését is várjuk. Önéletraj-
zot várunk postán vagy személyesen:
GRAMEX 2000 Kft. 2112 Veresegy-
ház, Búzavirág utca 26. 28-585-140

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-, VILLANYSZERELÉS 

ÉS TELJES KÖRÛ KIÉPÍTÉS, 

GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 

NON-STOP 0-24 

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 
július 4-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

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

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

celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel

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

Medicina, MKB, OTP, 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.

ÚSZÓTÁBOR
Dagály Strandfürdõ
XIII. Népfürdõ u. 36.

2008. június 16-augusztus 15.
5-18 éves korig

úszás-vizi játékok-görkorcsolya,
-gumiasztal 

-kosárlabdaoktatás és játák
Egy hétre ebéddel 

és uzsonnával: 18.500.-Ft
Testvérek vagy két hét

esetén: 33.990.-Ft
További információ:

Jafcsák Péter
www.jafcsakpeter.hu
Tel.: 06-30-248-3544

Mini Bio Piac 
Napi két órában (7-9) hétfõ

kivételével minden nap.

Helyben sütött rétes, hely-

ben termelt zöldségek, bio

mangalica. Tejtermék, CBA

olcsó árak, Lehmann kenyér. 

Bp., III. Óbor u. 47. 

(volt kisközért) 

Nyitás: június 10-én 

Tel.: 243-2065

Társasházak közös képviseletét 
leinformálható jogi háttérrel,
gyorsszolgálattal vállaljuk. 

Tel.: 06-70-701-3186, 
06-1-302-8673, 06-30-966-7449

Travel-Mix Utazásközvetítõ KFT

Unitravel óbudai partner iroda Vörösvári út 7.

Tel.: 453-08-00, e-mail: info@travel-mix.hu, www.travel-mix.hu

Családbarát akció az UNItravelnél
Málta 

Ramla Bay Resort ****+ félp. repülõvel  jun.21.          134.900,-/fõ

Homokos tengerpart 1. gyerek ingyenes 12év 2.gyerek rep.-vel 92.800,-

Szicília

Saracen Sands*** félp. repülõvel jun. 22.                     149.900,-/fõ

2-10 évesig ingyen 10-25 év között 50% kedv.                 99.800,-

Tunézia, Egyiptom, és Törökország Last Minute  ajánlataink 

Már 77.900,-Ft/fõtõl 4*-os szállodában repülõvel, all inclusive ellátással

Egyéni szálláslehetõségek és repülõjegyek nagy választékban !!!
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Mozaik

Atemplomot nagyon
rövid idõ alatt, mind-

össze 11 hét alatt építették
fel a karon, a székeken és a
katedrán kívül. A II. világ-
háború után többször tol-
dozgatták-foldozgatták,
ám a teljes külsõ és belsõ
felújítása 2 év kemény

munka után, a hetekben
fejezõdött be. Most az ud-
vart és a kerítést szépítge-
tik. Teljes pompájában a
hálaadó istentisztelet al-
kalmával tekinthették meg
a Kálvin köz 4. szám alatti
templomot a hívek és az
érdeklõdõk. 

A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELHURCOLTAKRA EMLÉKEZTEK. Óbudáról a II. világháború alatt
vallásuk, vagy meggyõzõdésük miatt elhurcolt áldozatokra emlékeztek a helyi lako-
sok, felekezetek, kisebbségek képviselõi május 22-én. Mások mellett Bús Balázs pol-
gármester mondott beszédet, majd megkoszorúzták a Városháza falán elhelyezett, a
tragikus történelmi eseményt felidézõ márványtáblát

BORFALU A FÕ TÉREN. Óbuda szívében, a Fõ téren rendezték második alkalommal május
23-tól 25-ig a Borfalut, melyet Bús Balázs polgármester nyitott meg. Budapest egyik leg-
szebb terén 20 borászat mutatkozott be nagy sikerrel hazánk különbözõ borvidékeirõl, de
a pálinkakészítõk sem maradtak otthon. Az eseményt zenés programok színesítették

Hálaadó istentisztelet 
a felújított református templomért
Óbudán található Budapest legrégebbi református temp-
loma, mellette pedig a Kós Károly építette parókia. A
templom alapkövét 1785. május 18-án tették le, ennek
223. évfordulóján, május 18-án hálaadó istentiszteletet
tartottak. Igét hirdetett dr. Szabó István, a Dunamelléki
Egyházkerület püspöke. A parókia építésének is (1908-
1909) idén ünnepeljük a 100. évfordulóját.

Szophoklész bérlet Szophoklész: Antigoné. Szo-
phoklész: Oedipus király. Bornemisza Péter: Ma-
gyar Elektra. * Regnum Marianum bérlet Magyar-
földi szentek. Bornemisza Péter: Magyar Elektra.
Karácsonyi misztérium. * Klasszikusok bérlet
Moliere: Tartuffe. Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné.
Szophoklész: Oedipus király. * Abszurdok bérlet
Páskándi Géza: A vigéc. Mrozek: Vatzlav. Samuel
Beckett: Godot-ra várva. * Térszínház  bérlet Vá-
lasztott három elõadás. * Cselekvõ drámaelemzés
bérlet Goethe: Faust. Vörösmarty Mihály: Csongor
és Tünde. Madách Imre: Az ember tragédiája.
(Egy bérlet ára: 4500 forint. Bérletrendelés: e-mailen
a terszinhaz@mail.datanet.hu címen, vagy Zanotta
Veránál, a 06-30 327-8791-es telefonszámon.) 

A Térszínház 2008-2009-es évadjának bérletes elõadásai

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû, súlyosan mozgás-
korlátozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet, mely tanulmányok folytatá-
sához, közlekedéshez, lakhatási illetve munkavállalási feltételek megteremté-
séhez szükséges tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ.
Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének
25 százalékánál, de legfeljebb 45 000 forint. Pályázni a 40. életév betöltéséig
lehet. A pályázathoz mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét iga-
zoló orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élõk 2007. évi jövedelem-
nyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof. Dr. Kováts Ist-
ván Alapítvány, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre kérik beküldeni
2008. augusztus 31-ig. Minden pályázó 2008. október 31-ig értesítést kap a
kuratórium döntésérõl. A díjakat a nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja fõ-
városi rendezvényén vehetik át.

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatására

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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