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A Volánbusz Zrt. a Megyeri híd átadása
után elvinné a 11-es fõúton haladó autó-
buszjáratainak nagy részét a III. kerületbõl.

Vízi régészeti bemutatóval, színielõadá-
sokkal, családi programokkal várják az ér-
deklõdõket augusztus 2-án Rómaifürdõn.

Két év szünet után újra megnyitotta ka-
puit a kerületi lakosok körében igen
népszerû Pünkösdfürdõi Strand.4 19

Számûzik a helyközi buszokat a Szentendrei útról? Újranyitás Pünkösdfürdõn

9
Nimfaünnep Rómaifürdõn

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata országosan is pél-
daértékû pályázatot ír ki egy
kerületi, 800-900 lakásos
panelépület felújítására.

A beruházás megva-
lósítása érdekében

a kerület vezetése egy
olyan finanszírozási
rendszert dolgozott ki,
mely magyar viszonylat-
ban egyedülálló módon
egyesíti az EU-s forráso-
kat, az önkormányzati
forrásokat és a Panel
Plusz pályázat révén az
állami támogatásokat
úgy, hogy a nyertes tár-
sasháznak a költségek
mindössze alig több,
mint 1/4-ét kell vállal-
nia. A pályázatról Bús
Balázs polgármesterrel
beszélgettünk.

INTERJÚ A 3. OLDALON

Felújítással megspórolható a fûtésköltség 40 százaléka

Egyedülálló pályázati lehetõség egy panelháznak

Nagy részvét mellett he-
lyezték örök nyugalom-
ra Kolonics György
kétszeres olimpiai baj-
nok, sokszoros világbaj-
nok kenust július 25-én
a Farkasréti temetõben.

EMLÉKEZÉS A 20. OLDALON

Végsõ búcsú
Kolonicstól

Lapunk következõ szá-

ma augusztus 15-én,

pénteken jelenik meg!

Újságunk olvasható a

www.obuda.hu honla-

pon.

H írösszefoglaló: a
kivitelezõ cég õsz-

re tervezi a Megyeri híd
és a hozzá vezetõ két-
szer két forgalmi sávos
gyorsforgalmi út átadá-
sát. Elképzelhetõ azon-
ban, hogy a fõvárost el-
kerülõ körgyûrû meg-
nyitása elé akadály gör-
dül, Szigetmonostor Ön-
kormányzata ugyanis
úgy tûnik, egyelõre nem
ad szakhatósági hozzá-
járulást a beüzemelés-

hez mindaddig, míg ga-
ranciát nem látnak a te-
lepüléshez vezetõ kishíd
megépülésére. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Északon csak 2020-ra zárul az „M0”-s

Késhet a Megyeri híd átadása is

A szervezõk által
mínusz egyedik-

nek és nulladiknak el-
nevezett napokon tar-
tott programokkal
együtt augusztus 11-én
kezdõdik a 2008-as

Sziget Fesztivál a Ha-
jógyári-szigeten. A nyi-
tó rendezvény a Ma-
gyar Dal Napja lesz,
mintegy hétórás kon-
certtel, melyet idén elõ-
ször rendeznek. Az ezt

követõ napokon pedig a
már megszokott, rend-
kívül változatos kultu-
rális kínálattal várják a
látogatókat augusztus
18-ig. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 15. OLDALON

Sziget Fesztivál 2008: a változatosság kedvéért

Bebizonyosodott, a korábbinál rosszabb a Fõvárosi Köz-
terület-fenntartó (FKF) Zrt. tavaly bevezetett módszere,
mely szerint titkosították a lomtalanításra kijelölt napokat.
Mindezt azért tették, hogy kisebb legyen a felfordulás.En-
nek azonban pont az ellenkezõje történt.A lakosoknak fo-
galmuk sincs, kell-e szabadnapot kivenniük feleslegessé
vált holmijaik utcára pakolásához?      BÕVEBBEN A 6. OLDALON

A guberálók szemétdombbá teszik a kerületet
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Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdán 14-
tõl 16.30 óráig. Hely-
színe: polgármesteri hi-
vatal I. emelet 23-as
szoba. (Bejelentkezés
telefonon Stollmayerné
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) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fogadóóra
szünet
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje augusztusban
szünetelteti fogadóórá-
ját. Észrevételeivel ez
idõ alatt e-mail-en ke-
resheti meg a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának polgármestere
felhívással fordul a kerületi
társadalmi és érdekképvise-
leti szervekhez, valamint a
lakossághoz.

Atöbbször módosított
1997. évi LXXVIII.,

az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérõl szó-
ló törvény 9. § (2) bekez-
dése alapján ezúton értesí-
ti az érintetteket arról,
hogy az önkormányzat az
alábbi területekre Kerületi
Szabályozási Tervet ké-
szíttet. 

• Bp., III. kerület,
Szépvölgyi út - Seregély
utca - Kecske utca -
Nagyszombat utca - La-
jos utca által határolt te-
rületére készülõ Kerületi
Szabályozási Terv.

A tervezés célja: a terü-
letre jelenleg a
4/2000.(III.23.) rendelettel
jóváhagyott Kerületi Sza-
bályozási Terv vonatkozik. 

A jóváhagyás óta eltelt
idõszak tapasztalatainak,
hatásainak figyelembevé-
telével szükséges a terv
aktualizálása. Ennek során
a közlekedési és parkolási
rendszer, a Kolosy tér és
az Új Udvar Bevásárló
Központ környezetének

feltárása, a buszvégállo-
más elhelyezésének, vala-
mint a Bécsi út- Kecske
utca- Nagyszombat utca
által határolt tömb megkö-
zelítésének újragondolásá-
ra, a terület beépítési lehe-
tõségeinek felülvizsgála-
tára kerül sor, annak érde-
kében, hogy a kerület déli
kapujában rendezett vá-
rosrészközpont kerülhes-
sen kialakításra.

• Bp., III. kerület,
Batthyány út - Pün-
kösdfürdõ utca - Árpád
utca - Ipartelep utca ál-
tal határolt területére
készülõ Kerületi Szabá-
lyozási Terv.

A tervezés célja: a terü-
letre jelenleg a
26/2005.(VI.13.) rendelet-
tel jóváhagyott szabályo-
zási terv van érvényben. A
KSZT-nek megfelelõen a
Csiki-Bege Autópláza el-
készült, a Csillagkert Te-
raszház építése a végéhez
közeledik.

Az eltelt idõ alatt ponto-
sodott tulajdonosi szándé-
kok szükségessé teszik a
szabályozási terv aktuali-
zálását. A terület intézmé-
nyi övezeti besorolása to-
vábbra is megtartandó, és
a keretövezeten belül a
megváltozott igényeknek

megfelelõen a terület fel-
használás, az övezetben
megengedhetõ funkciók
köre, a lakó funkció elhe-
lyezésének lehetõsége át-
gondolásra kerül.

• Bp., III. kerület, San
Marco utca - Reménység
utca - Zápor utca - Föld
utca által határolt terüle-
tére készülõ Kerületi
Szabályozási Terv. 

A tervezés célja, hogy az
egy tömbbõl álló tervezési
területen domináns Óbu-
dai Mûvelõdési Központ -
a mai technológiai és
egyéb feltételeknek meg-
felelõ - bõvítési, átépítési,
korszerûsítési lehetõségé-
nek felülvizsgálata, szabá-
lyozása megtörténjen,
akár a meglévõ épület
bontásával, új helyre törté-
nõ építési lehetõségével is.
A tervezés során megvizs-
gálásra kerülnek a tömbön
belül kialakítható beépítési
paraméterek, létesíthetõ
funkciók, a helyi védett-
ségre kijelölés lehetõségei,
különös tekintettel a Föld
utcában lévõ épületekre.

• Bp., III. kerület,
Csobánka tér és környé-
kére készülõ Kerületi
Szabályozási Terv.

A területre jelenleg az
58/2005.(XII.15.) rende-

lettel jóváhagyott Kerületi
Szabályozási Terv van ér-
vényben. 

A tervezési terület a Bé-
kásmegyeri lakótelep nyu-
gati oldalán helyezkedik
el, városrészközponti sze-
repkörû. A területen a la-
kótelep építésével egyide-
jûleg nem valósultak meg
a kereskedelmi, szolgálta-
tási egységek. A terv aktu-
alizálása során megvizs-
gálja a terület lehetõségeit
jobban kihasználó, városi-
as léptékû szolgáltató - ke-
reskedelmi - közösségi -
irodai és sportfunkcióknak
helyet adó, a kultúrházat is
magába foglaló komple-
xum kialakításának lehe-
tõségét.

Felkérem az érintette-
ket, amennyiben a fenti
tervekkel kapcsolatban ja-
vaslatuk, véleményük van,
úgy azt írásban az Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata Polgármesteri
Hivatal Fõépítészi Irodájá-
hoz (Bp., III. Fõ tér 3.)
2008. szeptember 1-jéig
juttassák el. A terv megte-
kinthetõségérõl folyama-
tosan tájékoztatjuk a la-
kosságot az Óbuda Újság-
ban megjelenõ felhívással.

Bús Balázs 
polgármester

Készülõ Kerületi Szabályozási Tervek 

A békásmegyeri okmányirodába a
454-7632-es telefonszámon lehet

idõpontot foglalni. A Harrer Pál utcai
okmányiroda a 437-8777-es telefonszá-
mon valamint interneten a
www.magyarorszag.hu illetve a
www.obuda.hu weboldalon keresztül
fogadja az ügyfelek bejelentkezését. Az
interneten történõ idõpontfoglalás
csak a Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgá-
lati iroda) és a Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti irodába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-11. szám alatti
irodában továbbra is mûködik a posta-
hivatal az ügyfélfogadási idõvel azo-
nos nyitva tartással, valamint az irodá-
ban található alkuszcég segítségével
az ügyfelek megköthetik gépjármûvük
kötelezõ felelõsségbiztosítását is.

Abékásmegyeri és a Harrer Pál ut-
ca 9-11. szám alatti okmányirodában
az ügyfelek személyesen is foglalhat-
nak idõpontot. 

Az okmányirodában az alábbi
ügyek intézhetõk:

Békásmegyer (Medgyessy Ferenc
utca 4.): személyazonosító igazol-

vány; lakcímbejelentési ügyek; útle-
vél; vezetõi engedély; ügyfélkapu
ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-11.: személyazo-
nosító igazolvány; lakcímbejelentési
ügyek; vezetõi engedély; jármûigazga-
tási ügyek; egyéni vállalkozói igazol-
vány; ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2. (ügyfélszol-
gálati iroda): útlevél; mozgáskorlá-
tozottak parkolási igazolványa.

A nyitva tartási idõ mindhárom iro-
dában azonos. Hétfõ: 10-tõl 18 óráig.
Kedd: 8-tól 14 óráig. Szerda: 8-tól 14
óráig. Csütörtök: 8-tól 14 óráig. Pén-
tek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, nyitva tartás az okmányirodákban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Milyen elõnyökkel
jár majd a nyertes tár-
sasháznak a beruhá-
zás?

- Kerületünk területén
a ‘70-es és ‘80-as évek-
ben épült Budapest
egyik legnagyobb kon-
centráltságú lakótelepi
zónája. Ezek a lakótele-
pek jelentik Óbuda-Bé-
kásmegyer lakossága kö-
zel 2/3-ának az otthonát.
A panel lakótömbökben
megoldandó feladatok az
elkövetkezõ években ki-
emelt szerepet kell, hogy
kapjanak a kerület fej-
lesztésében. Önkor-
mányzatunk 2006-ban
EU-s támogatást nyert el
egy 800-900 lakásos pa-
nelépület felújítására.
Éppen ezért Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormány-
zata ahhoz kíván segítsé-
get nyújtani, hogy a ke-
rületünk panelházaiban
élõk közül minél többen
magukénak tudhassanak
egy tetszetõsebb külsejû,
felújított és hõszigetelt,
valamint korszerû fûtés-
sel ellátott, napenergiát
is hasznosító, ezáltal ala-
csonyabb energiaigényû,
büszkeségre okot adó
otthont - válaszolta a
kérdésre Bús Balázs pol-
gármester.

- Mit foglal majd ma-
gában a beruházás?

- A nyertes házban az
összes külsõ nyílászáró
cseréjét, a teljes homlok-
zat és tetõ hõszigetelés-
ét, valamint a használati
melegvizet biztosító
napkollektor-rendszer
telepítését.

- Hogyan kívánja az
önkormányzat finanszí-
rozni a projektet?

- A beruházás megva-
lósítása érdekében ön-
kormányzatunk kidol-
gozott egy olyan finan-
szírozási rendszert,
mely országosan egye-
dülálló módon egyesíti

az EU-s forrásokat, az
önkormányzati forráso-
kat és a Panel Plusz pá-
lyázat révén az állami
támogatásokat úgy,
hogy a nyertes társas-
háznak mindössze a
költségek alig több,
mint 1/4-ét kell vállal-

nia. Várhatóan a pályá-
zó társasházak önrészü-
ket hitelfelvétellel kí-
vánják fedezni, ezért ön-
kormányzatunk a pályá-
zat keretében a hitel tel-
jes kamatterhét magára
vállalja maximum 10
évig. Az elõzetes kalku-
lációk alapján a beruhá-
zás várható költsége 1,2
milliárd forint. Ebbõl a
nyertes társasház önré-
sze 320 millió forint. Ez
lakásonként átlagosan
havi 3200 forintos költ-
séget jelent 10 éves fu-
tamidõvel kalkulálva.

- A tetszetõsebb, élhe-
tõbb környezeten túl vi-
tathatatlan gazdasági
elõnyökkel is jár majd a
panelház-felújítás. Me-
lyek ezek?

- Így van. Ez a példát-
lan felújítási program
gyökeresen megváltoz-
tatja a nyertes társasház-
ban élõk életét. A szige-

telésnek, a nyílászáró
cserének, valamint a
napkollektoroknak kö-
szönhetõen a ház fûtés-
költségeinek megközelí-
tõleg 40 százaléka meg-
spórolható. A külsõleg
teljesen megújult épület
Óbuda legújabb kori
szimbólumává válhat. A
lakások értéke emelke-
dik, esetleges eladásuk
sokkal könnyebb lesz. 

- Milyen feltételekkel
pályázhatnak a társas-
házak? Meddig kell a
pályázatot benyújtani-
uk?

- Polgármesterként
nagy öröm számomra,
hogy egy ilyen, az Euró-
pai Unióban is párját rit-
kító beruházás a III. ke-
rületben valósulhat
meg. Ahhoz azonban,
hogy sikerre vihessük
ezt a programot, szük-
ség van a társasházak
pályázatára. 

Felújítással megspórolható a fûtésköltség 40 százaléka

Egyedülálló pályázati lehetõség egy panelháznak

A pályázati felhívás la-
punk július 1-jei szá-
mának 8-9. oldalán je-
lent meg.

A szerzõdés értelmé-
ben az esemény

idejére (augusztus 12-
18.) a kerületi önkor-
mányzat a Hajógyári-szi-
geten a saját területét (a
fesztivál területének egy-
harmadát) ingyen bizto-
sítja a rendezõknek. A
Sziget Kft. pedig azt vál-
lalta, hogy a kezdés elõtt
megtisztítják a galéria er-
dõt és a sziget területét a
gát középvonalától.
Emellett 3 kilométer
hosszú földkábeles köz-
világítási hálózatot építe-
nek ki. Kihelyeznek 120
kandelábert, 12 pihenõ-
padot, és ugyanennyi hul-

ladékgyûjtõt. Ígéretük
szerint fokozottan figyel-

nek arra, hogy a sziget be-
járatának környékén fel-
halmozódó szemetet rend-
szeresen elszállítsák. Gon-
doskodnak arról, hogy a
gépkocsival érkezõk és a
sziget bejárata közelében
parkolók ne rongálják a
zöldterületet, és hogy ne
zavarják a környéken la-
kók közlekedését. A szer-

vezõk ugyanakkor a zöld-
területen keletkezett káro-
kat helyreállítják.

Az üzletek éjszakai
nyitva tartásának rendjé-
rõl szóló, nemrégiben
életbe lépett önkormány-
zati rendelet értelmében a
szabadtéri koncertek 23
óráig tarthatnak, azt kö-
vetõen csak sátorban,
épületben szólhat a zene,
a zajérték felsõ határáig. 

A fesztiválon 18 éven
aluliakat tilos szeszes
itallal kiszolgálni. 

Szabadtéri koncert csak 23 óráig a Sziget Fesztiválon

Pihenõpark a Hajógyári-szigeten 
Mint arról lapunk elõzõ számában már olvashattak, a
kölcsönös elõnyök keresése vezetett a július 10-ei beje-
lentésig: a közeledõ, Európa-szerte népszerû Sziget
Fesztivál elõtt egyelõre egy évre szóló megállapodás
született a III. kerületi Önkormányzat és a Sziget Kultu-
rális Menedzser Iroda Kft. között a Hajógyári-sziget egy
részének pihenõparkká fejlesztésérõl, karbantartásáról.
A beruházásra közel 50 millió forintot fordít a cég. 

A pihenõpark látványterve

Testületi ülés
Elõzetes: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának Képviselõ-testü-
lete a nyári szünet után -
a II. féléves munkaterv
szerint - augusztus 27-
én 10 órától tartja soron
következõ rendes ülését
a Városháza tanácsko-
zótermében.

Gyermekorvosi
praxisról döntöttek
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete egy napi-
rendi pontról tárgyalt a jú-
lius 11-ei rendkívüli ülé-
sen. Dr. Faragó Sándor, a
„pingpongdoki”-ként is-
mertté vált, nemrégiben
elhunyt gyermekorvos
praxisát dr. Tomka Judit
mûködtetheti tovább a
döntés értelmében.

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.

obuda_15.qxd  7/30/2008  1:37 PM  Page 3



2008/15. szám4
Beruházás – Közlekedés

Tervek szerint a buszok a
11-es útról megállás nél-
kül hajtanának fel a Me-
gyeri hídra, és a pesti ol-
dalon a külsõ Váci úton az
Újpest-Városkapu metró-
megállóig közlekednének.
Az indok, hogy túlzsúfolt a
Szentendrei út és az Árpád
híd, de még a belsõ Váci
út is, ezért nem járnának a
buszok az Árpád hídi vég-
állomásig. 

A Volánbusz Zrt.
egyeztetõ levelet

küldött az érintett tele-
püléseknek, de Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatát elfejtették er-
rõl értesíteni. Más Vo-
lánbuszos forrásokból
viszont arra következte-

tünk, hogy a lényegesen
rosszabb körülményû új-
pesti végállomásra iga-
zából azért van szükség,
mert a cég el kívánja ad-
ni az Árpád hídi létesít-
ményének nagy részét.
Az utasok zöme - már
most látható - rosszul
fog járni ezzel a döntés-
sel, mert a buszvonalak
a Megyeri hídról csak
nagy kerülõvel tudnak
lejönni. Így csupán 700-
1100 méterrel lesz rövi-
debb az útvonal, miköz-
ben egy több irányú át-
szállási  csomópont he-
lyett, lényegében egy
metrómegálló lesz a
kapcsolat. További
gond, hogy a viszonylag
kultúrált pályaudvari kö-

rülményeket (utascsar-
nok, wc, büfé) egy kez-
detlegesebb végállomás
váltja fel. 

Bár a tervek szerint
munkanapokon maradna
néhány buszjárat Szent-
endre és Békásmegyer
között, a belsõ szakasz-
ról így is teljesen szám-
ûznék az elõvárosi jára-
tokat. A tapasztalat azt
mutatja, hogy ezekre a
járatokra a III. kerület-
ben is nagy szükség len-
ne: Békásmegyeren, Ka-
szásdûlõnél vagy a Flóri-
án téren lényegében le-
száll a buszokról az uta-
sok fele, tehát át sem kí-
ván jutni a pesti oldalra.
A Flórián térnél azért is
nagy az utasforgalom,

mert az összes délebbre
fekvõ budai városrész
felé itt szállnak át a 86-
os BKV buszra. De át-
gondolatlan a döntés
azért is, mert így Óbuda-
Békásmegyer térségében
senkinek sem fogja meg-
érni BEB-bérletet venni. 

Néhány díjszabási és
idõveszteségi példa: aki
Szentendre belvárosából
Kaszásdûlõre utazik,
annak most a buszon
250 forintot kell fizetnie
és 24 percet utaznia. Ha

majd nem jár erre a
busz, akkor Szentendrén
kénytelen legyalogolni a
HÉV végállomására és
ott 520 forintért, ha van
BKV budapesti bérlete,
akkor 250 forintért ven-
ni jegyet és 29 percet
utaznia. Ha Szentendrén
a belvárostól akar utaz-
ni, akkor ehhez még kö-
rülbelül 230 forintos he-
lyi jegy is kell, és átlag
13 perccel hosszabbodik
az utazás ideje. 

Kertész István

Számûzik a helyközi buszokat a Szentendrei útról?

A BKV Zrt. is buszjáratot vezetne át az új Megyeri
hídon, a mostani verzió szerint 204-es jelzéssel,
Rákospalota Kossuth utca - Békásmegyer HÉV-ál-
lomás között. A 15-16,2 kilométeres utat 49 illetve
53 perc alatt tennék meg a jármûvek. Az üzemidõ
4.30-tól 23 óráig tartana, a menetsûrûség 20-30-60
perces lenne.

A Margit hídtól északra, a
Mozaik utcáig tart augusz-
tus 1-jétõl 2009 októberéig
a teljes forgalomkorlátozás
melletti fõgyûjtõ-építés. 

A Margit híd és az
Erzsébet híd között

pedig augusztus 21-tõl

november végéig nem
lehet majd közlekedni a
rakparton. Egyidejûleg a
fõgyûjtõcsatorna építése
a jelenleg is lezárt sza-
kaszokon tovább folyta-
tódik 2009 elejéig. Emi-
att a következõ hóna-
pokban a budai alsó rak-

partot teljes hosszában
lezárják a forgalom elõl. 

A csatornaépítés során
megemelik és kiszélesí-
tik a rakpartot, és egy új
közlekedési csomópon-
tot is kialakítanak a
Margit híd és a Zsig-
mond tér között. 

Lezárják a budai alsó rakpartot
Várhatóan 58 útszakaszra
terjed ki a fõvárosi útfelújí-
tás az idén, összesen 35,5
kilométer hosszúságban. 

A z elsõ ütemben 38
utca burkolata újul

meg, ebbõl 24 esetében
közmûmunka elõzi meg
a beruházást. A kivitele-
zés júliusban indult. A
második ütem 20 útsza-
kasz felújítása még ter-
vezés alatt van, így õsz-
szel kezdõdhetnek a
munkák. A 2008-as út-
felújítások összesen 3,9
milliárd forintba kerül-
nek, ebbõl 2,3 milliárdot
a fõváros finanszíroz.

A munkákat úgy pró-
bálják lebonyolítani,
hogy egy-egy útszaka-
szon viszonylag rövid

ideig kelljen korlátozni
a forgalmat. Több olyan
útszakasz is lesz az idén,
ahol mindössze 3 nap
alatt végeznek az útfel-
újítók, de az elsõ ütem-
ben a tervek szerint 16
nap lesz a maximum. 

Az elsõ ütemben meg-
újuló útszakaszok Óbu-
dán: Erdõalja út (Vihar-
hegyi út-Királylaki út);
Királylaki út (Erdõalja
út-Máramaros út); Má-
ramaros út (Királylaki
buszforduló).

A második ütemben
felújítandó útszakaszok:
Farkastorki út (Euro-
center-Farkastorki lejtõ);
Jablonka út (Farkastorki
út - buszforduló); Vihar-
hegyi út (Farkastorki út -
Erdõalja út).

Útfelújítások Budapesten

Útfelújítás miatt sávszûkítésre számítsanak az autósok
a Bécsi úton, a Bojtár utca és az Óbudai temetõ között

Változások történnek szeptember elején a tömegközlekedésben a III. kerület-
ben. Az önkormányzat által korábban finanszírozott Békás-buszt a képviselõ-
testület döntése nyomán visszaadták a fõvárosnak, a BKV pedig összevonja a
60-as autóbusszal. A kettõ helyett 160-as számmal indítanak új járatot, ami a
Batthyány tértõl közlekedik Békásmegyer HÉV-állomásig. A 18A jelû busz he-
lyett 260-as számmal jelzett új járatot is forgalomba állítanak, mely a 160-as
menetrendjével összehangoltan érinti az Óbudai temetõt, innen pedig a Bécsi
úton haladva a Gábor Dénes Fõiskola elõtti végállomásig jár.

Új buszjáratok, új számmal

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Demszky Gábor fõpolgármes-
ter az utóbbi hetekben több
indulatos kirohanást intézett
Óbuda, fõleg korábbi polgár-
mestere ellen az „M0”-s au-
tóút építési ütemezése kap-
csán. Tarlós István, a Fõvá-
rosi Fidesz-KDNP frakciószö-
vetség elnöke, Óbuda volt
polgármestere lapunknak
adott nyilatkozatában szá-
mos ténnyel támasztja alá: a
támadások alaptalanok.

- Ön szerint melyek a
legneuralgikusabb pon-
tok a fõváros közleke-
désében?

- Budapest közlekedési
viszonyai már hosszabb
ideje nem éppen rózsásak.
Párhuzamosan végeznek
olyan építési-felújítási
munkákat, melyekkel
megszüntetik az alternatív
közlekedési „menekülé-
sek” lehetõségét. Le kellett
zárni a Szabadság hidat, le-
zárják hétvégeken a Mar-
git híd egy sávját. Kérdés:
miért kell ilyenkor kény-
szerítõ ok nélkül a Lánchi-
dat is lezárni? Egyszerre
szüneteltetik a forgalmat a
két budai rakparton, holott
következményként egy
nappal sem fog elõbb elin-

dulni a 4-es metró. A par-
kolás lassan rémálom lesz,
a konkrét kivitelezési mun-
kák organizációja pedig
nem mindig a legszaksze-
rûbb. Bár a problémák egy
része természetes, de a po-
litikai színezetû döntések-
bõl következnek egyéb-
ként tán elkerülhetõ kelle-
metlenségek. Így hát Bu-
dapest fõpolgármestere
joggal ideges. 

Az „M0”-s körgyûrû
építésével kapcsolatos nyi-
latkozatainak aránytalan-
ságát és „pontatlanságait”
mégsem igazolhatja ez az
idegesség. Tisztázzuk elöl-
járóban, hogy nem is fõvá-
rosi, hanem kiemelt állami
beruházásról van szó, tehát
az ilyen beruházások dön-
tési mechanizmusával ta-
lálkozunk. A fõpolgármes-
teri nyilatkozatok földrajzi
pontatlanságán túl (az
„M0”-s híd jobb parti híd-
fõje nem is Budapesten
van, hanem Budakalá-
szon) nem érdektelen a jo-
gi és szakmai pontosítás
sem. Elõrebocsátom, hogy
Óbuda - egyébként 1990-
2006 között balliberális
többségû - képviselõ-testü-
lete a beruházást érintõ ál-

lásfoglalásait gyakorlatilag
teljes egyetértésben hozta
meg. Vagyis a meghozott
határozatokat - helyesen -
fõpolgármester úr pártjá-
nak képviselõi is kezdettõl
fogva megszavazták.

- Milyen dokumentu-
mok igazolják, hogy
Demszky Gábor táma-
dása alaptalan?

- A legalapvetõbb téve-
dés fõpolgármester úr azon
állítása, hogy az „M0”-s
északnyugati nyomvonalát
a kerületnek, esetleg sze-
mélyesen a polgármester-
nek kellett volna kijelölnie.

Ilyen jogosítványunk soha
nem volt. Mindezt épp
Kóka János erõsíti meg
látványosan, miniszterként
írt XI-3/1447/3/2005. szá-
mú levelében, melyben

mellesleg azt is tudatja,
hogy 2005 augusztusában
a tanulmánytervek (!) elké-
szítése nem fejezõdött be:
„… az elkészített nyomvo-
nalváltozatok közül a tárca
fogja meghatározni, mely
változatokat fogja a beru-
házó a környezetvédelmi
hatósághoz benyújtani …
az Önök véleményét (!) is
figyelembe fogjuk venni
(nem vették), felhívom
azonban figyelmét, hogy a
környezetvédelmi hatóság
fogja elfogadni azt a
nyomvonalat, amelyre …
határozatát kiadja.”

Hat nyomvonalváltozat
soha nem létezett, csak hat
mûszaki megoldás ugyan-
abban a szûk nyomvonal-
sávban. A létesítési enge-
délyt pedig a Központi
Közlekedési Fõfelügyelet
adja ki, vagyis azt sem a
kerület. A kerület tulajdo-
nosi hozzájárulást ad. Már
évekkel ezelõtt a 2. és 11.
számú út közti szakasz
esetében is volt fõpolgár-
mester úrnak téves észre-
vétele (jobb parti lehajtó
rámpa). Holott tulajdonosi
hozzájárulást csak Óbuda
adott ki idejében, mikor
több önkormányzat meg-
tagadta azt és több civil
szervezet fellebbezett. (A
napokban is három önkor-
mányzat támadta a híd át-
adását, de Óbuda most
sem.)

- Tudomásunk szerint a
képviselõ-testület a 10-es
és a 11-es út közti szakasz
létesítésérõl is határozott
álláspontot alakított ki.

- Ami a Bécsi út (10-es
út) - Szentendrei út (11-es
út) közti szakaszt illeti, vé-
leményezési (!) jogunkkal
élve merészeltük javasolni,
ugyan vegyék már figye-
lembe, hogy a hetvenes
években készült szûk
nyomvonalsáv kitalálása
óta a helyszín szomszédsá-
gában felépült az ország
legnagyobb lakótelepe. Er-
re az eléggé feltûnõ problé-
mára Óbuda képviselõ-tes-
tülete idejében, - már
1997-ben és azóta rendsze-
resen rávilágított, elõször a
287/ÖK/1997. számú ha-

tározatában. Felteszem, fõ-
polgármester úr sem vitat-
ja, hogy helyi önkormány-
zatok jó, ha számításba ve-
szik a helyi gondokat is. 

Talán az sem véletlen,
hogy a késõbb, történe-
tesen baloldali frakció
által beterjesztett
(574/ÖK/1997. számú)
határozattal megerõsített
észrevételre a szakmi-
nisztérium (KHV) pozití-
van reagált: „… az elké-
szült tervek (értsd: nyom-
vonal) felülvizsgálatát
indokoltnak tartjuk" - írja
755423/1997. számú leve-
lében a minisztérium fõ-
osztályvezetõje. Mégsem
történt érdemi változás, a
sürgetések ellenére sem. A
2007 januárjában megraj-
zolt, elsõ ténylegesen új
változatot Óbuda azonnal
támogatta. Azóta is eltelt
újabb másfél év. Különben
épp Óbuda hívta fel soro-
zatosan a figyelmet az
„M0”-s Bécsi út - Szent-
endrei út közti szakasza
megépítésének sürgõssé-
gére, utalva a várható kö-
vetkezményekre (például:
1997. május 21-én a mi-
niszternek írt, 932/1997.
számú levél. 1999. augusz-
tus 5-én kelt, 1401/1999.
számú, miniszternek írt le-
vél, 882/ÖK/1999. számú,
majd 464/ÖK/2003. szá-
mú határozatok.) 

Három miniszterrel is
leveleztünk és egyeztet-
tünk az ügyben 1997 és
2006 között, számos la-
kossági és szakmai fóru-
mot rendeztünk, melyek
egyikén sem jelent meg a
fõpolgármester úr. ANem-
zeti Autópálya Rt. egyik,
2004-ben írt hivatalos le-
velében az „M0”-s szóban
forgó szakaszának megva-
lósítási határidejét akkor
2015-re teszi. 

Végezetül: azt nem tu-
dom, hogy van-e pénz ko-
rábbi építésre (bár fogadást
mernék kötni), de azt tu-
dom, hogy az inkriminált
útszakaszra Óbuda önkor-
mányzatától tulajdonosi
hozzájárulást még soha
senki nem kért. 

K. J.

Az „M0”-s autóútról (ami a hírekbõl kimaradt)

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Hírösszefoglaló: a Me-
gyeri híd átadása a vára-
kozások szerint csök-
kenti az Árpád híd for-
galmát, ami a Margit híd
felújításának idejére
minden bizonnyal to-
vább fokozódik. Az
„M0”-s északi szektorá-
nak fejlesztése a Megye-
ri híd átadásával nem zá-
rul le. Az autóút 10-es és
11-es utat összekötõ sza-
kaszának környezetvé-
delmi engedélyeztetése
folyamatban van. Ha az
eljárás az év végére jog-
erõsen lezárul, az építési
engedélyt 2010 második
negyedévére adhatják ki.
Az öt és fél kilométernyi,
alagutat is magában fog-

laló útszakasz építése
2010 elején kezdõdhet-
ne, 2014-es forgalomba
helyezéssel. 

Az „M0”-st nyugatról
bezáró, a 10-es utat az
M1-es autópályával ösz-

szekötõ autóút megvaló-
síthatósági tanulmányá-
nak készítését idén kezdi
meg a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztõ (NIF)
Zrt. Az út átadása csupán
2020 után várható. 

Északon csak 2020-ra zárul az „M0”-s

Késhet a Megyeri híd átadása is

Egyelõre a semmibe fut a Megyeri hídról levezetõ út

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

A z elõszót Bús Ba-
lázs polgármester

írta. Ebben többek közt
ez olvasható: „A kezde-
ményezés célja elsõsor-
ban kerületünk termé-
szeti értékeinek megis-
mertetése, a környezet-
tudatos gondolkodás és
magatartás kialakítása
és erõsítése volt. Min-
den kirándulásra szak-
értõ vezetõket hívtunk,
akik színes elõadásaik-
kal különleges élménnyé
tették ezeket az alkalma-
kat.

A nagy sikert aratott
kirándulássorozat soka-
kat megmozgatott. Egy-
értelmûen kiderült, hogy
a lakosság komolyan ér-
deklõdik természeti kör-
nyezetünk iránt, és igény
van az ismeretterjesztés-
re, amelynek megszerve-
zésében az önkormány-
zat fontos szerepet játsz-
hat.

Ez a kiadvány a kirán-
dulások helyszíneibõl

dolgozza fel a legszebb
tizenegyet, azzal a cél-
lal, hogy még szélesebb

körben tudjuk népszerû-
síteni a kerületben talál-
ható természeti értéke-
inket, és egyúttal hasz-
nos segítséget adjunk
túrák és séták tervezésé-
hez.”

Az 5 ezer példányban
napvilágot látott kiad-
vány beszerezhetõ a ci-
vil és turisztikai szolgál-
tató irodában (Hídfõ ut-
ca 18.) és az Óbudai
Múzeumban (Fõ tér 1.)

Óbudai séták

Ismerjük meg természeti értékeinket!
A fenti címmel jelent meg a napokban az önkormányzat
gondozásában egy rendkívül igényes kiadvány, melyet a
2005 õsze óta szervezett, „Felfedezõ utak a III. kerület-
ben - avagy  ismerjük meg természeti értékeinket” elne-
vezésû, a városrészben tartott séták alapján, a felkere-
sett helyszínekbõl válogatva állítottak össze. A színes,
fényképekkel, térképekkel illusztrált füzet felelõs szer-
kesztõje Szabó Magdolna alpolgármester. Az ismeretter-
jesztõ kirándulásokat minden alkalommal az Óbuda Új-
ságban hirdették meg.

Többször adtunk hírt la-
punk hasábjain a Királyok
útja 200-210. számú tár-
sasház lakóinak példaérté-
kû összefogásáról, mely-
nek eredményeként évrõl
évre szépül békásmegyeri
panelépületük környezete. 

A z elõzõ évekhez ha-
sonlóan idén is

megcélozták az önkor-
mányzat zöldfelület-
gondozási pályázati for-
rását, melybõl 180 ezer
forintot nyertek. A pénz-
bõl mintegy 300 négy-
szögölnyi területet rak-
tak rendbe, illetve szépít-
gettek tovább. Földet

cseréltek, kerti szerszá-
mokat, fûnyírót, motoros
fûkaszát, pergolát és fa-
anyagot is vásároltak
azokhoz a kispadokhoz,
asztalokhoz, melyet saját
maguk készítettek el. 

- Úgymond örökbe fo-
gadtuk a háztömbünk
elõtti parkot, melyet ak-
kor is rendben tartottunk,
amikor ehhez nem kap-
tunk segítséget. Az ön-
kormányzati támogatás
mindenképpen nagy elõ-
relépést jelent egy-egy
ilyen akciónál. Bízunk
abban, sokan eljönnek a
lakótelep más szegletei-
bõl, hogy megnézzék

munkánk eredményét,
melyet nagy összefogás-
sal sikerült megvalósíta-
nunk. Szeretnénk, ha
mások is követnék pél-
dánkat és nem mindig
külsõ segítségre várná-
nak környezetük élhe-
tõbbé tételéért. Az sem
mellékes, hogy egy-egy
ilyen esemény összehoz-
za az elszigetelten élõ
embereket. Munkánk
gyümölcsét kerti fõzõcs-
kézéssel ünnepeljük -
mondta kérdésünkre vá-
laszolva Gyepes Lajos, a
Római Sportegyesület
elnöke, a kertszépítõ la-
kosok „szíve-lelke”, irá-
nyítója. 

(sz. cs.)

Tovább szépült a békásmegyeri „zöld sziget” 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lassan nyári szabadságu-
kat is a lomtalanításhoz
igazíthatják a lakosok, mi-
vel az FKF Zrt. vezetése a
tapasztaltak ellenére sem
változtat a szisztémán. 

A nyilatkozatok sze-
rint kevés hely van

Európában, ahol közpén-
zen elviszik a kacatokat,
ezért ennek csak örülhet
mindenki. Különben is, a
kérés ellenére sokan már
egy héttel elõbb utcára
teszik a lomokat. „Amíg
lesz lomtalanítás, addig
guberálók is lesznek.”
Természetesen nem min-
denért a társaság hibáz-
tatható az ügyben.

A guberálók, más né-
ven lomizók nagyon jól

értesültek, érdekes mó-
don mindenkinél elõbb
tudják, mikor tartanak
az akciók. A július köze-
pén Óbuda-Békásme-
gyeren tartott lomtalaní-
táskor a családi házas
övezetek utcáiban haj-
naltól napestig lerobbant
jármûvekkel, csöröm-
pölve járták az utcákat a
„gyûjtõk” az értékesnek
vélt darabok reményé-
ben, a lakótelepek egyes
részei pedig - ahogy egy
napilap munkatársai fo-
galmaztak - latin-ameri-
kai nyomortelepekre
emlékeztettek. Ideje
volna átgondolt, akár
szankciókkal is járó
megoldást találni. 

Sz. Cs. 

Elhibázott a lomtalanítás mostani formája

A guberálók szemétdombbá
teszik a kerületet

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beutalóval 
speciális rendelésre
A nagy érdeklõdésre
való tekintettel felhívjuk
olvasóink figyelmét,
hogy dr. Perényi József
ideggyógyász fõorvos
ENG és EMG speciális
rendelése beutalókö-
teles. A rendelés hely-
színe: Vörösvári úti ren-
delõintézet (Vörösvári
út 88-96.) II. emeleti ne-
urológia osztálya, 217-
es szoba. Bejelentkezni
a rendelõintézet 388-
8384-es beteg-elõjegy-
zési számán lehet.

Egynapos 
sebészet
Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. felhívja
az olvasók figyelmét,
hogy az egynapos se-
bészeti eljárásról érdek-
lõdni lehet telefonon a
388-9180-as telefon-
számon, személyesen
rendelési idõben az
érintett szakrendelé-
sen, illetve az egyna-
pos@obudairende-
lok.hu e-mail-címen.

Természetgyógyász 
fórum szünet
Augusztusban nem lesz
természetgyógyászati
fórum a Békásmegyeri
Közösségi Házban,
ahol minden hónap
utolsó keddjén gyûlnek
össze a téma iránt ér-
deklõdõk.

Októbertõl San Marco
Szabadegyetem
Az óbudai San Marco
Szabadegyetemen nyá-
ri szünetet tartanak, a
legközelebbi program
októberben lesz. (A ko-
rábbi elõadások elérhe-
tõk a www.cseppek.hu
weboldalon.)

Noha a mágnesesség jóté-
kony hatásáról már az
ókor óta vannak feljegyzé-
sek, terápiás céllal csak a
XX. század második felé-
ben, egy különös véletlen
folytán fedezték fel az or-
vostudomány számára. 

T örtént ugyanis,
hogy a NASA

irányítóközpontjában
egy nap rejtélyes orvosi
jelenségre lettek figyel-
mesek: a mindaddig tö-
kéletes egész-
ségi állapotban
és testi kondíci-
óban lévõ ûrha-
jósok egyszer-
csak különös
f á r a d t s á g r a ,
g y e n g e s é g r e
kezdtek pa-
naszkodni né-
hány ûrben töltött nap
után. A NASA tudósai
gyors vizsgálatokat vé-
geztek, melyek során ki-
derült, a Föld mágneses
mezejének elhagyása
következtében az ûrha-
jósok teste rosszabbul és
kisebb hatékonysággal
kezdett mûködni. Meg-
oldásul mágnesteker-
cseket helyeztek el az
ûrhajókban. 

Ezek és hasonló ese-
mények vezettek el odá-
ig, hogy az orvosok gya-
nítani kezdték, a környe-
zeti mágneses mezõ
csökkenése vagy hiánya
kóros tünetek egész sorát
okozhatja.

A mágneses tér
csökkenésének okai

Az elmúlt 150 év alatt
ugyanis a tudósok a
Föld mágneses mezejé-
nek erõteljes csökkené-

sét észlelték.
Néhány kutató
ezt a jelenséget
az elmúlt két
évszázad során
lezajlott drámai
mértékû iparo-
sításának tulaj-
donítja. Mivel
az emberek be-

ton- és acélépítmények-
ben laknak, dolgoznak,
betonon járnak, a testük
nem részesül a Föld ter-
mészetes mágneses
energiájából. A számító-
gépek, tv-képernyõk,
rádiók, radarok, háztar-
tási gépek és a kocsink-
ban található elektro-
mos berendezések hatá-
sa is csökkenti a Föld
„mágnesesség” erejét. 

A terápia hatásai
A mágnesmezõ terá-

pia nemzetközileg elis-
mert, jótékony hatású
kezelési módszer az
egészség és a fizikai tel-
jesítõképesség megõrzé-
séért, visszaállításáért.
A mágnesmezõ terápia
alapvetõ hatásai a kö-
vetkezõk: az élõ szerve-
zetek anyagcserefolya-
matainak fiziológiai
szabályozása, a rege-
nerációs képesség akti-
válása a test öngyógyí-
tó folyamatainak moz-
gósítására. 

Kiknek javasolt?
Mindazoknak, akik

meg akarják elõzni
betegségeiket, illetve
azoknak, akik a követ-
kezõ egészségügyi
problémákkal küsz-
ködnek: keringési ne-
hézségek; csonthártya-
gyulladás; gyomorfájás;
menstruációs panaszok;
m i g r é n / f e j f á j á s o k ;
izom-feszültség; neural-

gia; alacsony vérnyo-
más; csontritkulás; zú-
zódás; hátfájás; alvásza-
var; ínhüvely-gyulladás;
fülcsengés; vénás meg-
betegedések; húzódá-
sok.

Mágnes terápia az
Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgál-
tató Kht. rendelõinté-
zeteiben

A mágnesmezõ terá-
pia elérhetõ az Óbuda-
Békásmegyer Egészség-
ügyi Szolgáltató Kht.
rendelõintézeteiben is.

Bejelentkezni a reu-
matológiai osztályon le-
het a 388-8384-es szá-
mon. A mágnesterápia
szaktanácsadója dr.
Bódy Gábor fõorvos,
akit a 388-9180-as szám
152-es mellékén, illetve
a drbody@t-online.hu
e-mail címen érhetnek
el. 

Pásti Andrea 
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Vörösvári úti és Csobánka téri rendelõintézetek

Mágnesterápia a jobb közérzetért
és egészségi állapotért 

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy a Vörösvári
úti rendelõintézetünkben bõvítettük a telefonos illet-
ve a személyes idõpontkérés idõtartamát.
Telefonon a 388-8384-es és a 388-7760-as szá-
mon hétfõtõl péntekig 7.30-tól 15 óráig jegyeztethe-
tik elõ magukat rendeléseinkre, illetve személyesen
hétköznapokon 6.45-tõl 20 óráig kereshetik fel be-
tegfelvételi részlegünket elõjegyzés ügyében.

A kht. vezetõsége 

Bõvült az elõjegyzés a Vörösvári úti
járóbeteg-szakrendelõben

M inden hétköznap
10-tõl 18 óráig vár-

juk mindazokat, akik a
droghasználattal kapcso-
latban szeretnének hiteles
információkat kérni, illet-
ve azokat a szenvedélybe-
tegeket, akik életében
gonddá vált a szerhaszná-
lat, és ezzel kapcsolatban
szeretnének bármiféle se-
gítséget kapni. Progra-
munkba bárki, bármiféle
konkrét cél nélkül is be-
kapcsolódhat, gyors és
egyszerû segítséget igény-
lõ problémákkal is. Szol-
gáltatásaink: szociális

munka; egyéni esetkeze-
lés; szociális ügyintézés;
pszichiátriai segítségnyúj-
tás; gyógyszeres kezelés,
pszichológiai és életveze-
tési tanácsadás; konzultá-
ció (egyéni és családi);
ambuláns rehabilitáció;
jogsegélyszolgálat; józan-
ságmegtartó csoport; hoz-
zátartozói csoport (ked-
denként 18 órától). (Cím:
Lukács György utca 3.
Tel.: 454-0876, e-mail:
kekpont@obudapgh.t-
online.hu)

Pászli Lívia
koordinátor

Szerhasználat nélkül élni
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Kultúra – Helytörténet

Mûvek a Pince
teremben
Kenedi Erzsébet képzõ-
mûvész kiállítása au-
gusztus 24-ig látható a
Budapest Galéria Kiállí-
tóháza Pince termében.
(Cím: Lajos utca 158.)

Retropasszív
gépterem
Schmidt Motor Péter
„Retropasszív gépte-
rem” címû kiállítását
szeptember 7-ig láthat-
ják a Budapest Galéria
Kiállítóházában (Lajos
utca 158.) A tárlaton az
alkotó saját informatikai
elméletének paródiáját
mutatja be a mûveken
keresztül, illetve más in-
formatikusok és számí-
tógépes mûvészek atti-
tûdjeinek kritikáját.

Szünet a
Krúdy Körben
Nyáron nem tart ren-
dezvényt a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör. Legköze-
lebb szeptember 11-én
lesz összejövetel a
Kéhli vendéglõ Krúdy
Szalonjában.

Zárva a kiállítás
Az Aquincumi Múzeum
„Róma Aquincum-
ban” címû állandó kiál-
lítása átalakítási mun-
kálatok miatt szeptem-
ber 21-ig zárva tart.

A VARRÁS ÉVE. „Lánc, lánc, eszterlánc ...(I.) - A kézi varrás eszközei” címmel látha-
tó december 31-ig Tóth György magángyûjtõ kiállítása a Textil- és Textilruházati Ipar-
történeti Múzeumban, a Lajos utca 138. szám alatt. (Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtö-
kig 9-tõl 16, pénteken és szombaton 9-tõl 14 óráig. Vasárnap zárva tartanak.)

ALKOTÓMÛVÉSZET A SPORTSIKEREKÉRT. Ezzel a címmel
tartottak kiállítást, aukciót, komoly- és könnyûzenei
koncerteket a Zichy-kastély udvarán július 24-én. Az ese-
ményen az olimpiai játékokban és az alkotómûvészetek-
ben jártas látogatók szellemi vetélkedõre is jelentkez-
hettek (Ugyanezzel a címmel rendeznek tárlatot és auk-
ciót a Magyar Sportmúzeumban augusztus 6-tól 24-ig.)

A „Helytörténeti sarok”
címmel márciusban indí-
tott vetélkedõ-sorozat
hét fordulója véget ért.
Az Óbudai Múzeumba el-
juttatott megoldások
alapján az alábbi ered-
mény született.

I. Lesták György (1032
Bp., Szõlõ utca 68.)

II. Vadlerné Kerpel
Anna (1033 Bp., Bene-
dek Elek utca 12.)

III. A Medgyessy Fe-
renc utcai Általános Is-
kola tanárai: Buzáné

Kecskeméti Éva, Herpai
Mária, Magyari Filo-
ména Szilvia (1039 Bp.,
Medgyessy Ferenc utca
2-4.)

A beérkezett megol-
dásokat, a vetélkedõ
iránt tanúsított kitüntetõ
érdeklõdést, szorgalmat
és lelkesedést egyaránt
köszönjük. Mindannyi-
uknak gratulálunk! 

A vetélkedõ-sorozat
helyezettjeit és a juta-
lomban részesülõket le-
vélben értesítjük.

Óbudai Múzeum

Óbuda múltjából vizsgáztak

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára (Füst Milán utca 26.) egész nyáron, vala-
mennyi szolgáltatásával várja látogatóit. * Nyári
nyitva tartás: július 1-jétõl augusztus 31-ig hétfõn,
szerdán, csütörtökön 13-tól 19 óráig. Kedden, pén-
teken 10-tõl 14 óráig. Szombaton zárva!

Nyári nyitva tartás a békásmegyeri könyvtárban

A 70. születésnapját
ünneplõ Hencze

Tamás festõmûvész ed-
dig még kiállításon nem
szerepelt, nagyméretû
alkotásait láthatja a kö-
zönség kiegészítve né-
hány, az 1990-es évek-
ben készült mûvel az
egykori trinitárius ko-
lostor barokk romtemp-
lomában. A tárlattal pár-

huzamosan folyamato-
san vetítik a mûvészrõl
készült két portréfilmet.
Megvásárolható Hajdú
István Hencze Tamásról
2004-ben írt monográfi-
ája. (A kiállítás megte-
kinthetõ augusztus 10-
ig, hétfõ kivételével na-
ponta 10-tõl 18 óráig a
Kiscelli utca 108. szám
alatt.)

Hencze képei a Kiscelliben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Csillaghegy vonalában húzódó Duna-part szaka-
szon található Ártér Kultúrpark üzemeltetõi pályá-
zatot hirdettek annak érdekében, hogy fellendítsék
a közösségi hely kulturális életét.
Kiállítások, könnyû- és komolyzenei koncertek,
mesterkurzusok, mûvészeti workshopok, színházi
elõadások, szabadtéri vetítések, alkotómûhelyek,
fesztiválok rendezésének szeretnének teret adni.
Elsõsorban olyan szervezetek jelentkezését várják,
melyek rendezvényeikkel „új színt visznek” a park-
ba, esetleg önálló vagy kísérõ programként szere-
pelnének.
Az Ártér park hang- és fénytechnikai berendezé-
sekkel jól felszerelt, emellett egyszerre 2-3 ezer em-
bert is képes befogadni. Szálláshelyek, zuhanyzók,
sportpályák és étkezési lehetõség is várja a majda-
ni látogatókat. A pályázatokat folyamatosan várják.
Érdeklõdni a gabor@arter.hu címen lehet.

Zenekarokat, elõadókat várnak az Ártérre
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Színielõadásokkal, vízi ré-
gészeti bemutatóval, izgal-
mas, változatos családi
programokkal várják az ér-
deklõdõket a Nimfa ünne-
pen, a Római Strandfürdõ
területén augusztus 2-án
19 órai kezdettel az Aquin-
cumi Múzeum munkatársa-
inak szervezésében.

A nimfák a természet
szépségeit megtes-

tesítõ római istennõk,
akik elõtt az ókorban a
Római Strandfürdõ terü-
letén álló szent ligetben
rótták le tiszteletüket az
emberek. A „Vizek évé”-
hez kapcsolódó rendez-
vény programja a kor
egészség és szépségápo-
lási szokásaiba ad bete-
kintést, sajátos módon. 

A látogatók régészek
segítségével ismerked-
hetnek a helyszínnel, az
aquincumi vízvezeték
forrásfoglalásának terü-
letével, a vizek felhasz-
nálási módjával az ókori
kultúrákban. A római
maradványok fölé épített
védõépületben gyógy-
masszázsban részesül-
hetnek, megismerked-
hetnek az ókor gyógy-
ászati és szépség recept-
jeivel. A gyerekeket kéz-
mûves foglalkozásokkal
várják, míg a felnõtteket
színészek, nymphák,
satyrok és sylenosok
szórakoztatják. 

A program 19 órakor
áldozatbemutatással kez-
dõdik, majd 19.15 órától
T. Láng Orsolya tart elõ-
adást a nimfák által la-
kott szent ligetrõl. Tóth
János Attila 19.40 óra-
kor vízi régészeti bemu-
tatóval várja azokat a
vendégeket, akik vállal-
ják a merülést a meden-
cébe. Ezzel egy idõben
„Szemelvények az antik
irodalomból a víz jegyé-
ben” címmel a Térszín-
ház mûvészei adnak elõ
jeleneteket. Nimfamesé-
ket és pantomim jelene-
teket láthat a közönség
20 órakor Halmágyi

Sándor és Tarcsa Zoltán
tolmácsolásában. 

Az esemény gyógynö-
vény bemutatóval, gyógy-
masszázzsal, ókori ruhá-
ban való fotózkodással
színesítik. (A Római
Strand címe: Rozgonyi Pi-
roska utca 2/a.) 

Hangversenyek
a Fõplébánia-
templomban

Elõzetes: a programok
augusztus 23-tól folytatód-
nak, amikor négy egymást
követõ szombat estén or-
gona és kamarazenekari
estekkel várják a komoly-
zenét kedvelõ közönséget
az Óbudai Szent Péter és
Pál Fõplébánia-templom-
ban. A népszerû orgona-
koncerteket egy-egy éne-
kes, illetve hangszeres szó-
lista teszi változatossá. Dé-
ri András orgonamûvész
augusztus 23-ai hangver-
senyén Juraj Péter, a neves
szlovák basszista, augusz-
tus 30-án pedig Teleki Mik-
lós mellett Gyöngyössy
Zoltán fuvolamûvész lép
fel. A repertoárban Bach,
Händel, Haydn, Mozart,
Verdi, Rossini, Dvorák,
Liszt, Bossi, Fauré és
Vierne templomi zenéje
mellett magyar zeneszer-
zõk, így Kodály Zoltán,

Pikéthy Tibor és Antalffy
Zsíros Dezsõ mûvei is sze-
repelnek. 

A sorozat második felé-
ben két kamarazenekari
hangversenyre invitálják
az érdeklõdõket. Az Óbu-
dai Kamarakórus és a Bu-
dapest Vonósok olasz re-
neszánsz egyházi és vilá-

gi kórusmûvekbõl ösz-
szeállított mûsora szep-
tember 6-án hallható Ki-
rály Judit szopránszólójá-
val, Erdõs Ákos vezényle-
tével. A sort szeptember
13-án a Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templom ze-
nekara, az Óbudai Albert
Schweitzer Kamarazene-

kar Haydn-
Mozart estje zárja. 

(A koncertek 20 órakor
kezdõdnek. Cím: Lajos
utca 168. Jegyek 1500 fo-
rintért kaphatók az Óbu-
dai Társaskörben, a Kis-
korona utca 7. számban.
Telefonszám: 250-0288.)

„Hékás Békás!”
A Nyárzáró Fesztivált

„Hékás Békás!” címmel a
békásmegyeri Csobánka
téren augusztus 30-án 10
órai kezdettel tartják a
szervezõk. Az egésznapos
programban kézmûves
foglalkozásokkal, Mese
Casinoval, az Alma és a
Kolompos együttes, az
Irie Maffia és a Pannonia
Allstars Ska Orchestra
koncertjével, harcmûvé-
szeti bemutatóval, kirako-
dóvásárral, mesejátékok-
kal várják a látogatókat. 

(Az Óbudai Nyár egyéb
programjairól tájékozód-
hat a 06-20-926-5179-es
telefonszámon, illetve a
www.obudainyar.hu
internetes oldalon.)

Összeállította: Sz. Cs.

Óbudai Nyár 2008

Nimfaünnep Rómaifürdõn

OPERETTEST: VIKTÓRIA A FÕ TÉREN. Ábrahám Pál: Viktória címû operettjét tekinthet-
ték meg a mûfaj kedvelõi július 12-én este a Fõ téren, az Óbudai Nyár programjában.
Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor és az Operettvilág Együttes mûvészei nagy sikert arattak

A risztophanész: Lü-
szisztraté címû ero-

tikus komédiáján szóra-
kozhatott a közönség az
Óbudai Nyár rendezvény-
sorozatában öt júliusi es-
tén az Aquincumi Múze-
um romkertjében. A dara-

bot Arany János és
Devecseri Gábor fordítá-
sának felhasználásával
Szepes Erika írta mai szín-
padi elõadássá, melynek
rendezõje Papp János
színmûvész volt. Lüszisz-
traté szerepét Bede Faze-

kas Anna játszotta, Mürr-
hiné bõrébe Nyertes Zsu-
zsa bújt, Kleonikét Varga
Kata, Lampitót Andresz
Kati, Kinésziászt Szakács
Tibor alakította. A zenei
aláfestésrõl a Trigonon
Együttes gondoskodott.

Aquincumban komédiáztak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2008/15. szám10
Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vétel-
árat, a fizetés módját és idejét. A pályázó
ajánlatát a pályázat benyújtásától számított
60 napig köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályá-
zati biztosítékot befizetik az önkormányzat
letéti számlájára. Számlaszám: Raiffeisen
Bank Rt. 12001008-00140645-00100001.
A pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot 2008. augusztus 8-án 12 órá-
ig, a pályázatokat zárt borítékban 2008.
augusztus 11-én 12 óráig lehet benyújtani
a Bp., III. kerületi Önkormányzat Vagyon-
hasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ
tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlét-
ében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. szám
alatt a I./19. szobában, a vagyonhaszno-
sítási osztály hivatalos helyiségében tör-
ténik. A pályázaton résztvevõket levélben
vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon,
zártkörû licitet tartson, illetve, a pályáza-
tot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a Bp., III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán a 437-8646-os és a 437-8639-es
telefonszámon.

III. kerület Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

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

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz.  
Építési telek, terület: 1772 m2.
Az ingatlant víz- és gázvezeték 

közmûvezetési szolgalom terheli.
Irányár: 20.160.000 Ft + áfa,

összesen: 24.192.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz):

2.420.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/4 hrsz.
Építési telek, terület: 1773 m2.

Az ingatlant gázvezeték szolgalom terheli.
Irányár: 21.780.000 Ft + áfa,

összesen: 26.136.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 

2.610.000 Ft.

Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti
besorolásúak, Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: az utcában van víz, villany és gáz,
egyedül csatorna nincs. A telkek végében 
gázvezeték húzódik 5 m-es védõtávolsággal. 

Mindkét ingatlanon régészeti feltárás 
szükséges. Csatorna hiányában 

az ingatlanokon 1 lakás építhetõ.

Bp. III. ker. Taliga utca 
22570/2, 22570/4 hrsz. 

Építési telek, terület: 1101 m2 illetve 1102 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N.

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany, gáz az utcában. 
Csatorna hiányában az ingatlanokon 

1 lakás építhetõ. 
Irányár: 22.545.000 Ft + áfa, összesen:

27.054.000 Ft ingatlanonként.
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 

2.700.000 Ft ingatlanonként.

Bp., III. ker. Gyenes utca 12. sz. 17005/41
hrsz. 152 m2-es telken 99 m2 nagyságú üzlet 

+ 99 m2 nagyságú pince.
Övezeti besorolás: L7-III/1. Összközmûves.

Irányár: 36.100.000 Ft. 
Pályázati biztosíték: 

(bánatpénz): 3.610.000 Ft.

Bp., III. ker. Naszád utca, 22506/5
hrsz. Építési telek, terület: 1540 m2.

Az ingatlan L6-III-SZ/N építési 
övezetben fekszik. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: villany az utcában, a gáz 
és a víz a szomszéd Pirkadat utca 

felõl a 22506/1 hrsz-ú ingatlanon ke-
resztül szolgalommal vezethetõ be. Az in-
gatlan felett nagyfeszültségû kábel húzó-
dik. Régészeti feltárás szükséges. Csator-

na hiányában 
az ingatlanon 1 lakás építhetõ.
Irányár: 17.550.000 Ft + áfa, 

összesen: 21.060.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz):

2.100.000 Ft.

A pályázat kiírója és bonyolítója: az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
kiemelt támogatásával

A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a
diákokat, akik a tanulás és az egészséges élet-
mód, sportolás összhangját kiemelkedõ módon
gyakorolják, így példaképekké válhatnak tanu-
ló társaik számára, ösztönözve õket hasonló cé-
lok elérésére. 

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki 7., 8., 9.,

10., 11., 12. osztályba beiratkozott a III. kerület
oktatási intézményeibe; * a 2007-2008. tanév-
ben tanulmányi eredménye eléri a 4.00 átlagot,
vagy a fölötti; * III. kerületi alap- vagy középfo-
kú oktatási intézményben tanul, és a III. kerület
lakosa; * 2007. szeptember 1. - 2008. augusztus
31. közötti idõben rendszeres sportolás mellett
elért sporteredménnyel rendelkezik.

a. Értékelhetõ sportversenyen elért sportered-
mény: korosztályos világ- és Európa-bajnok-
ság; országos korosztályos bajnokság; diák-
olimpiai bajnokság; Budapest bajnokság; kerü-
leti bajnokság.

b. Az a) pontban felsorolt versenyeken elért
1-6. helyezés közül a legjobb eredményt veszik
figyelembe.

c. Az alábbi 10 sportágat a pályázat elbírálá-
sának sporteredmény értékelése vonatkozásá-
ban dupla értékkel veszik figyelembe.

d. Jelzett sportágak egyéni sportágak közül:
atlétika; cselgáncs; kajak-kenu; ökölvívás; rit-
mikus gimnasztika; úszás; vívás.

e. Csapat sportágak közül: kosárlabda; labda-
rúgás; röplabda

Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 10
hónap figyelembevételével 5.000 Ft fõ/hó ér-
tékben nyerhetõ el (összértékben 50.000 Ft/fõ).

Pályázati támogatást elnyerhetõk száma: mi-
nimum 30 fõ.

A pályázatot évenként ismételten kiírják.
A pályázati támogatás idõpontja: 2008. szep-

tember 1. - 2009. június 30. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. szep-

tember 12.
A pályázatot az oktatási intézmények részére

2008. szeptember 1-ig megküldött pályázati lap
kitöltésével (a lap az értékelési számítási módot
is tartalmazza) és az azon megjelöltek aláírásá-
val kell igazoltan megküldeni 2 példányban az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Sport
Közalapítványához: 1037 Budapest, Rádl
árok utca 1.

A pályázat elbírálását követõen az Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat Sport Köz-

alapítvány a döntésrõl írásban értesíti a pá-
lyázót az érintett oktatási intézményen ke-
resztül.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhe-
tõ: Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány tit-
kárától, telefonon a 388-9770-es számon.

Az ÓBSK Kuratóriuma 

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és középfokú oktatási intézményekben 
jól tanuló és jól sportoló diákok támogatására

Az Óbudai Gimnázium (1033 Budapest,

Szentlélek tér 10.) az alábbi álláshirde-

tést teszi közzé.

Felvesznek 1 fõ szakképzett laboránst

megállapodás alapján napi 4 vagy 6 órás

részmunkaidõben, 1 év határozott idõre,

3 hónap próbaidõ kikötésével, a Kjt. sze-

rinti illetménnyel. A meghirdetett munka-

körbe tartozó feladatokról személyes

megbeszéléskor az illetékes szaktanár

ad tájékoztatást. Az állás a jelentkezés el-

fogadását követõen, legkésõbb szeptem-

ber 1-jétõl tölthetõ be. A jelentkezéseket

önéletrajzzal, augusztus 25-ig írásban a

fenti címre kérik eljuttatni.

Laboránst keresnek
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA
Négyes karambol
Megbénult Észak-Buda
közlekedése július 24-
én reggel a Bécsi úton,
ahol négy autó üközött
össze. A balesetben egy
ember súlyosan, egy
másik könnyebben meg-
sérült.

A 300 ezredik
bliccelõ
Lefülelték az idei 300
ezredik bliccelõt a BKV
ellenõrei. Korábbi bünte-
téseinek összege meg-
haladja a 370 ezer forin-
tot, eddig 23 alkalommal
vette igénybe a cég
szolgáltatásait díjfizetés
nélkül.

Hol jelenthetõk be a
közvilágítási hibák?
A 238-3838-as vagy a
289-4070-es (munkaidõ-
ben), illetve a 06-40-38-
38-38-as helyi tarifával
hívható telefonszámon
és a bdk@bdk.hu e-
mail címen jelenthetõk
be a közvilágítási hibák.

Békásmegyeri
rendõrõrs 
A Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti békás-
megyeri rendõrõrs tele-
fonszáma: 243-2511.

TÛZOLTÓK GYAKOROLTAK AZ ÉPÜLÕ MEGYERI HÍDNÁL. Alpintechnikai gyakorlatot tar-
tottak a fõvárosi tûzoltók július 16-án az épülõ és hamarosan átadandó Megyeri híd-
nál. Célja az alpintechnikai munkát végzõ, magasban dolgozó személyek mentése volt

Két író fémbõl készült
portréja tûnt el Óbuda köz-
területeirõl. A Gelléri An-
dor Endrérõl készült alko-
tást a Mókus utcából, míg
Thomas Mann bronzport-
réját a Bécsi úti volt Kos-
suth Zsuzsa szakközépis-
kola elõl vitték el színes-
fém-tolvajok. 

U tóbbit, Varga Lász-
ló szobrászmûvész

1987-ben felállított
munkáját néhány éve
már megrongálták.
Szinte majdnem biztos-
ra vehetõ, hogy nem
lesznek meg a szobrok,
valószínûleg rég beol-
vasztották õket valahol.
A tolvajok a Thomas
Mann portré posztamen-
sét sem kímélték. Ahogy

a legtöbb esetben, vél-
hetõen itt is vontatókö-
téllel, autóval döntötték
fel. Az író fejét mintázó

szobor vagyonleltári ér-
téke 2,8 millió forint,
pótlása szintén milliós
összegbe kerül. A szí-

nesfém lopást az átvételt
állami monopóliummá
tevõ törvény akadályoz-
hatja meg a jövõben. 

Nem kímélik a szobrokat a színesfém-tolvajok

Szemérem elleni erõszak
gyanúja miatt folytat eljá-
rást ismeretlen tettes ellen
a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság.

Az elkövetõ május
13-án 12.15 óra táj-

ban a Hajógyári-szigeten
meztelenül rátámadt egy
napozó nõre, és megpró-
bálta lefogni. A sértett el-
lenállt, a támadó ezért a
nõ táskáját kísérelte meg
eltulajdonítani, ami a
hölgy harciasságának kö-
szönhetõen nem sikerült.
A meztelen férfi végül
egy kisméretû, lila Opelbe

vagy Suzukiba szállva
menekült el a helyszínrõl.
A bajuszos férfi körülbe-
lül 40-50 éves, 180 centi-
méter magas, sportos, iz-
mos testalkatú, nagy vál-
lakkal. Haja rövid, õszes. 

Meztelenül támadt a napozó nõre

A tûzhelyen felejtett olaj
miatt történt robbanás jú-
lius 15-én délelõtt egy
Lukács György utcai pa-
nelház negyedik emeleti
lakásában: az erkély le-
szakadt, személyi sérülés
szerencsére nem történt.

A z épületben lakó
idõs nõ a serpenyõt

a gázon felejtette, és más
teendõi miatt elment ott-

honról. Egy idõ múlva ha-
talmas robbanás rázta
meg a házat, a nagyszoba
franciaerkélyének ajtaja
és ablaka tokostól kisza-
kadt, az erkély a mélybe
zuhant. Nagy szerencse,
hogy a baleset idején sen-
ki nem járt a környéken.
A konyhában tûz ütött ki,
de egy férfi berúgta a la-
kásajtót, és megfékezte a
lángokat. 

Leszakadt az erkély

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2008/15. szám12
Nyári táborok

A nyári szünetben,
szerdánként 10-tõl

12 óráig az Óbudai Mû-
velõdési Központ (ÓMK)
látja vendégül a Szüni-
dödõ programban a kéz-
mûves foglalkozások
iránt érdeklõdõ gyerme-

keket szüleikkel együtt,
valamint azokat a sportos
fiúkat és lányokat, akik
szívesen mérik össze tu-
dásukat játékos formá-
ban.

Idõpontok 
Augusztus 6-án: kéz-

mûves foglalkozás.
Sport: akadályverseny.
* Augusztus 13-án: kéz-
mûves foglalkozás.
Sport: tollaslabda vil-
lámtorna. (A részvétel
ingyenes. Cím: San
Marco utca 81.)

Ha szerda akkor ÓMK!
Tudta ön, hogy
• Magyarországon min-
den 5. gyermek túlsú-
lyos vagy elhízott? • ha
a jelenlegi tendencia
folytatódik, akkor 2010-
re körülbelül 15 millió
elhízott gyerek és serdü-
lõ lesz Európában? • a
gyermekkori elhízásnak
felnõttkorban számos
szövõdménye kialakul-
hat? • a túlsúlyos gyer-
mekek nagy része fel-
nõttkorban is súlyfeles-
leggel küzd?
Ha gyermekének ilyen
gondjai vannak, akkor a
megoldás a FittTábor!
A FittTáborban gyer-
meke
• III. kerületi szakembe-
rek (orvos, védõnõ,
dietetikus, gyógytestn-
evelõ, pszichológus és
az OÉTI munkatársai)
vezetésével játszva ta-
nulhat az egészséges
életmódról; • számos
sportágat megismerhet
és kipróbálhat; • a tábor-

ban egészségesen étke-
zik, és különféle egysze-
rûbb ételek elkészítését
is megtanulhatja; • a Ba-
laton-partján élvezheti a
szabadban játszható cso-
portos játékokat; • egész
napos biciklitúrán vagy
kiránduláson vehet
részt.
A FittTábor idõpontja és
helyszíne: augusztus
10-tõl 18-ig; Balaton-
szabadi-Sóstó Ifjúsági
Tábor. Ára: 29.800 Ft/fõ
(a térítési díj tartalmazza
a fent leírt programok
mellett a napi 5-szöri ét-
kezést és az egész heti
strand-belépõt). Érdek-
lõdni és jelentkezni a
következõ címen lehet:
Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.,
1037 Bp., Rádl árok ut-
ca 1. Tel.: 388-9770.
w w w . n o n p r o f i t
obuda.hu, sport-diak@
kszki. obuda.hu
Moravcsik Zoltán, 06-
20-576-5317.

FittTábor a Balatonnál

„Álom-Világ 2008” a mot-
tója az óbudai Szalézi-
aknál tartott Nyári Oratóri-
um napközis tábornak,
ahová alsós és felsõs diá-
kokat várnak.

M i a Nyári Oratóri-
um? Játék és sport,

kézmûves foglalkozás,
imádság, séták és kirán-
dulások, versenyek, tánc,
mûhelyek, strandolás, vízi

akadály-
v e r s e -
nyek és
sok-sok
kaland.
Idõpont:
augusz-
tus 25-
tõl 29-ig. Helyszín: Bécsi
út 175. (Részletes infor-
máció és jelentkezési
lap: 
nyarioratorium.atw.hu)

Gyermektábor a Szaléziaknál

A Védõszárny Sportkör
idén is díjmentes vízi-
túrákat indít vasárnapon-
ként, gyakorlattal rendel-
kezõ diákoknak.

L ehetõséget biztosí-
tanak úszni tudó

gyermekeknek 8 éves

kortól, akik szeretnék
megismerni a Dunát, és
szívesen megtanulná-
nak evezni kajakban és
kenuban. A jelentkezõk
elsajátíthatják az eve-
zést vízitúrázó szinten,
megismerkedhetnek a
hajózási szabályokkal.
Minden gyermek köte-
les mentõmellényt vi-
selni, amit a sportkör
ad. A programok hely-
színe: Kossuth Lajos
üdülõpart 19. (A vízi-
bázis megközelíthetõ a
34-es autóbusszal az
Árpád híd budai hídfõ-

jétõl a Szent János ut-
cáig.) 

Kezdõknek elõre
egyeztetett idõpontok-
ban külön oktatás, gya-
korlási lehetõség. 

A részvételhez szüksé-
ges felszerelés: fürdõru-
ha, póló, papucs, esõka-
bát, sapka, enni- és inni-
való, vízhatlan csoma-
golásban (pl. ételdo-
boz), az idõjárásnak
megfelelõ váltó öltözet.
Gyülekezés, vízreszál-
lás: 9 órakor. 

(Elõzetes jelentkezés
és további információ a
240-2627-es telefonszá-
mon az esti órákban.) 

Gyerekek a Dunán

Gazdag sport programokkal, futballal, tenisszel, pingponggal és úszásoktatás-
sal, valamint kézmûves foglalkozásokkal napközis tábort szervez a CSMSZ SE
5-14 éves gyerekeknek, már óvodás kortól. (Helyszín a Római-part erdõs,
árnyas környezete. Jelentkezés: Csillaghegyi Mozgás Szabadidõsport SE,
Kelen Balázsnál a 06-70-314-0021-es telefonszámon. Honlap:
www.csillaghegysport.hu)

Sport és kézmûvesség a Római-parton

SPORTTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT. A táborozás alatt (au-
gusztus 11-tõl 15-ig, naponta 7.30-tól 17 óráig) a nem ver-
senyszerû sportokból kapnak ízelítõt a résztvevõk.A szak-
tábor helyszíne az Óbudai Mûvelõdési Központ. Program:
barlangtúra; páros tájékozódási futás; evezés csapathajó-
ban;gyalog- és kerékpártúra.Jó idõ esetén fürdés a stran-
don. (Az egyhetes szaktábor díja 8.000 forint, mely tartal-
mazza az étkezés, a belépõk, technikai eszközök és a
szakmai kiadványok költségét.) Jelentkezés a szaktábor-
ra Had Andrásnál, a 388-7370-es telefonszámon.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Origami találkozó
A XIX. Országos
Origami Találkozónak a
Békásmegyeri Közös-
ségi Ház ad otthont au-
gusztus 8-tól 10-ig. Az
esemény a Magyar
Origami Kör alapításá-
nak 20. évfordulója is
egyben.

Pótfelvételi
Az Óbudai Képzõmûvé-
szeti Szakképzõ Iskola
pótfelvételi vizsgát tart
a 2008/2009-es tanévre
augusztus 22-én. Induló
szakok: festõ; képgrafi-
kus; animáció; alkalma-
zott grafikus; alkalma-
zott fotográfus; dekora-
tõr; kirakatrendezõ.
(Cím: Kalászi út 5-7.
Tel.: 453-3000. Fax.:
453-3001. E-mail: obu-
daikepzo@t-online.hu,
web:www.obudaikep-
zo.hu)

Varázsmûhely
Elõzetes: a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általá-
nos Iskola vár minden
iskolába készülõ óvo-
dást szüleivel együtt
Varázsmûhely nevû
kézmûves- i roda lmi -
játékos-sportos foglal-
kozásaira. Idõpontok:
november 7-én és de-
cember 4-én 17 órától.

Állás
A Fodros Általános Is-
kola pályázatot hirdet 1
fõ 8 órás fûtõ-karban-
tartó-kertész munka-
kör betöltésére. Feltétel:
gázkazánok üzemelte-
tésére jogosító képesí-
tés. (Jelentkezés az
1039 Budapest, Fodros
utca 38-40. címen. Ér-
deklõdni lehet a 388-
6585-ös telefonszá-
mon.)

Pálfy Máriát köszöntötték
tanítványai, munkatársai
pedagógusi pályafutásá-
nak 50. évfordulóján a
Szérûskert utcai dolgozók
gimnáziumában június vé-
gén.

P álfy Mária Szolno-
kon született. Gyer-

mekkorát is a vidéki vá-
rosban töltötte. Az álta-
lános iskolában orosz ta-
gozatra járt, melyet jeles

eredménnyel végzett el.
Tanítói oklevelét a jász-
berényi Zirzen Janka
Állami Tanítóképzõben
vehette át. Zagyvaré-
kason tanított, majd a
Szolnok megyei tanács
mûvelõdési osztályán
dolgozott. Az 1960-as
években mûvészeti elõ-
adó volt a Budapesti Pe-
dagógusok Központi
Kultúrotthonában. Ezt
követõen a Vörösvári úti
általános iskolában nap-
köziotthont vezetett. A
Bécsi úti általános isko-
lában magyart és törté-
nelmet tanított 1966-tól
1970-ig. Ekkortól dol-
gozott könyvtárosként a
Martos Flóra (mai nevén
Óbudai) Gimnázium-
ban. A ‘70-es évek ele-
jén középiskolai történe-
lem szakos tanári diplo-
mát szerzett az egyete-
men, ezzel a könyvtáro-
si munka mellett magyar
nyelv- és irodalmat, va-
lamint történelmet is ta-
nított a gimnázium esti
és levelezõ tagoza-
tán. Igazgató-he-
lyettesnek 1974-
ben nevezték ki
Pálfy Máriát, aki
pedagógusi pálya-
futása 50. évfordu-
lóját ünnepelte. 

Fél évszázada 
a pedagógusi pályán

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

HARREROS DIÁKOK GÁLAMÛSORA. Sikert aratott a szülõk körében az Óbudai Harrer Pál
Általános Iskola gálamûsora. Színes „virágcsokrot” nyújtottak át a gyerekek szüleik-
nek az idei tanév legsikeresebb produkcióiból. Zenés-táncos és prózai darabokkal -
magyar és angol nyelven - szórakoztatták a diákok a hálás közönséget 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Óvodapedagógusok felvétele
A Napraforgó Mûvészeti Óvoda a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján pályázatot hirdet 2 fõ óvodapedagógusi
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye:
1039 Budapest, Pais Dezsõ utca 2. Ellátandó fel-
adatok: óvodai nevelés. Illetmény, juttatások: a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései alapján. Pályázati feltétel: fõ-
iskolai végzettség, sikeres pályázat esetén erkölcsi
bizonyítvány. A pályázat elbírálása során elõnyt je-
lent mûvészeti területeken való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okle-
vél másolata. A munkakör legkorábban 2008. au-
gusztus 27-én tölthetõ be. A pályázat benyújtásának
határideje: 2008. augusztus 22-ig postán vagy sze-
mélyesen az óvoda titkárságán (1039 Budapest,
Pais Dezsõ utca 2.). A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2008. augusztus 27.

Állások az Ágostonban
• Az Ágoston Mûvészeti Óvoda 4 fõ óvodapedagó-
gusi állásra hirdet pályázatot határozatlan idejû ki-
nevezéssel.
Munkahely: Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Buda-
pest, Ágoston u. 2/A. Tel: 388-7776.) Alkalmazási
feltételek: önéletrajz; fõiskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány másolata; legalább 5 év szakmai gya-
korlat.
• Álláshirdetés 3 fõ dajka állásra határozatlan idejû
kinevezéssel. Munkahely: Ágoston Mûvészeti Óvo-
da (1032 Budapest, Ágoston utca 2/A. Tel: 388-
7776.)
Alkalmazási feltétel: önéletrajz, végzettséget igazo-
ló bizonyítvány másolata, egészségügyi alkalmas-
ság.
Az állások betölthetõségének ideje: 2008. szeptem-
ber 1. Érdeklõdni lehet Szalontai Edit óvodavezetõ-
nél. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008.
augusztus 25-e.

obuda_15.qxd  7/30/2008  1:37 PM  Page 13



2008/15. szám14
Ajánló

obuda_15.qxd  7/30/2008  1:37 PM  Page 14



2008/15. szám „Szigetelõ”
15

Ízelítõ a zenei
programból

Mínusz egyedik nap:
a Magyar Dal Napján,
augusztus 11-én a hazai
könnyûzenei élet elmúlt
öt évtized emblematikus
szerzeményeibõl hang-
zik el hétórás válogatás. 

Nulladik nap: ezen a
kissé furán hangzó, au-
gusztus 12-ei nulladik
napon egy legendás, vi-
lágszerte népszerû, ke-
mény zenekar, az Iron
Maiden ad koncertet a
Nagyszínpadon. 

Aztán: a szigetelõknek
idén sem lesz okuk pa-
naszra, ami a változatos-
ságot illeti. Fellép többek
közt a Jamiroquai, Alanis
Morissette, az R.E.M, a
Sex Pistols, a The Kooks
és a The Killers. A jazz-
kedvelõknek is igazi kü-
lönlegességet kínálnak a
szervezõk, hiszen a Jazz
Színpad közönsége hall-
hatja a legendás Rhoda
Scott orgonajátékát. 

A hazai együttesek kö-
zül, mások mellett kon-

certet ad a Tankcsapda, a
Ladánybene 27, a Kispál
és a Borz, az URH, a

Kistehén Zenekar, a Szi-
ámi, a Magna Cum
Laude, a Kaukázus, a

Heaven Street Seven és
az egyre népszerûbb
Pannonia Allstars Ska

Orchestra is. 
Összeállította:

Szeberényi Csilla

Sziget Fesztivál 2008: a változatosság kedvéért

JEGYÁRAK. A „hazamenõs” bérlet 30 ezer, az „ottalvós” (sátras) hetijegy 37 ezer 500
forintba kerül. A napijegyek 8 ezer, a mínusz egyedik napi Magyar Dal Napjára 2.500
forintért válthatók. (Jegyek rendelhetõk az ismert jegyirodákban, illetve a
www.sziget.hu weboldalon.)

Angliából hetedszerre „hozzák el” a Lumináriumot a fesztivál helyszínére. A

Luminárium elõtt mindig kígyózó sorok állnak, nem véletlenül. A speciális

mûanyagból, fóliákból felépített, de inkább felfújt légies, színes szerkezet belse-

jébe érve egészen újszerû élményben lehet részük a látogatóknak.

Luminárium, a színes álomvilág

A ki nem járt még a
Szigeten, az elõtt

kevésbé ismert: a zenei
mellett milyen gazdag a
kulturális programok
tárháza a fesztiválon.
Valódi felüdülést, feltöl-
tõdést kínálnak a külön-
bözõ irodalmi, színházi,
táncmûvészeti elõadá-
sok, képzõmûvészeti
tárlatok, komolyzenei

programok, filmvetíté-
sek, a szellemi élet jeles
képviselõivel való be-
szélgetések. 

Idén a Svéd Királyi Ba-
lett szólótáncosainak tár-
sulatát, a Vietnami Nem-
zeti Vízi-bábszínházat,
valamint több mint egy
tucat budapesti múzeum
aktuális kiállítását is meg-
tekinthetik a látogatók. 

Kulturális feltöltõdés

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása
35 éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� 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

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

� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2175, 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.
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉP-
SZÁLLÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fu-
varozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény.
Tel.:06(30)948-2206

� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 

� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkák-
kal, ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782,
06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás,
szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, villany-
szerelés, vízszerelés! Tel.: 06-30-960-4525.
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06-20-961-6153.
� 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
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Kõmûves munkákat kisebbeket burkolat,
csempe, vakolat és festésjavításokat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel.: 06(70)291-2637

� Mázoló-festõ ambulancia. Vállaljuk bár-
milyen ajtó, ablak mázolását, szerelés utáni
kijavítását, kisebb munkákat is! Garanciával!
Felmérés díjtalan. Horváth: 06(30)550-3923;
368-3604
� Redõnyös munkák, javítás, átalakítás.
Szalagfüggöny, reluxa, szúnyogháló. Telefon:
06(70)380-9092
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Villanyszerelés! Lakások elektromos há-
lózatának felújítását, lakóházi fõvezetékek ki-
vitelezését és tervezését, mûszaki vezetést
Elmû regisztrált vállalkozás vállalja. Tel.:
06(30)921-5065
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rend-
szeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárí-
tás, falbontás nélkül. Vízszerelés. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� 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
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Takarítás nonstop! Irodák, lépcsõházak,
magánlakások, iskolák rendszeres-alkalman-
kénti takarítása! Felújítások utáni takarítás.
Gyorsan, pontosan! Tel.: 06-30-960-4525.
� 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
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06-30-954-9554.
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok

elõtti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.

� Dr. Suhajda Kornélia bõrgyógyászati,
kozmetológiai magánrendelése felnõtteknek,
gyerekeknek. Bõrnövedékek, szemölcsök el-
távolítása fagyasztásos módszerrel.
(Professional Orvosi Kft. Budapest, 1037 Bé-
csi út 85. IV/1. Bejelentkezés a 317-0631-es
telefonszámon.)
� 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
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� 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.
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18

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

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

� Dr. Bíró János szülész-nõgyógyász ren-
del a Duna Medical-ban. Cím: Bp. 1036
Kis-korona u. 20. Rendelési idõ hétfõ 14-
20-ig. www.drbiro.hu Recepció: 387-1508

� Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati ma-
gánrendelését megkezdte. Hely: Duna
Medical Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelé-
si idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972

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

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

� Szív és érrendszeri szûrõvizsgálat
Arteriograffal. Gyors, fájdalommentes
módszer az érelmeszesedés kimutatására.
Azonnali kardiológus orvosi kiértékelés-
sel. www.joszivvel.hu Tel: 06(30)954-
0886 

Egészség

� Javítás, szerelés (víz, villany, mecha-
nikai) a kerületben. Tel.: 06(30)964-5331

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

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

� Cipõjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
talpbetét a „Budai divat” cipõboltban
Margit krt. 4.

� 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

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

Szolgáltatás

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

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� 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

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

� Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai
asszisztens, kisgyermekgondozó képzés.
Kasza Szakképzés. Tel: 276-5918 (NY. SZ.
01-0064-04)
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879

� GOSPEL kórusba gyerekeket-fiatalokat
várunk. Igény szerint: zongora, ének, szolfézs
tanítással. Tel.: 06(70)281-6454
� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
miatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
� Angol, matematika, fizika, kémia, német
oktatás. Házhoz megyek. Tel.: 06(20)973-
6467; sms küldhetõ.
� 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
� Általános iskolások sikeres pótvizsgája!
Magyar és matematika a Flórián térnél. Tel.:
06(30)664-6904
�Angol órák minden szinten, diplomás, gya-
korlott 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

� Ingatlanirodánk kizárólag a III. kerület

Csillaghegy, Békásmegyer, Ófalu, és Óbuda
ingatlanjainak közvetítésével foglalkozik a
Bálint György u.8.fszt.2. 10-tõl 17 óráig. Tel.:
243-0061; 06-20-775-8297. Egész nap: 06-
30-550-5953. www.pfinvest.hu
� Eladó telek a Rómain (társasháznak)
56.900.000! Telephely épületekkel (7900 m2)
Csillaghegyi úton 450.000.000 Tel.:
06(20)934-2710; 06(30)933-3164
� Eladó Óbudán 31 m2-es loggiás, világos
konyhás, részben, frissen felújított garzonla-
kás. Azonnal beköltözhetõ. Irányár 7,9 MFt.
Telefon: 06(30)550-5953
� Eladó Békásmegyer Ófaluban 50 m2-es,
amerikai konyha-nappalis, összkomfortos,
galériás házrész, 110 nöl. kertrésszel. Irányár
22,5 mFt. Telefon: 06(30)550-5953
� Matróz utcai, 65 m2-es panellakás a tulaj-
donostól eladó. Ár 12.600.000 Ft. Érdeklõd-
ni: 06(70)273-7278
� Óbudai megbízható ingatlaniroda. Sürgõ-
sen eladó-kiadó ingatlanokat keres. Tel.: 242-
4760, 06(30)219-7722
� Fõ térnél 50 nm-es, kétszobás, loggiás
gyönyörûen felújított panellakás eladó:
12.200.000 Ft. Tel.: 06(70)385-2243
� Elcserélném Óbuda legszebb zöldövezeti
részén, közvetlen Duna-parti, forgalom men-
tes nagy kertes házamat, két garázsos, 70 nm-
es, 3 szobás, cirkofütéses önkormányzati la-
kásom egy kisebbre, vagy m.a. Tel.:
06(20)227-0649
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Rómain 87 nm-es, 2+2 szobás, nagy erké-
lyes, egyedi fûtéses panellakás garázzsal el-
adó. 28.500.000, Tel.:  06(70)385-2243
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Tel-
jes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-0031,
06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� Családi ház Ezüsthegyen: örök panoráma,
dupla komfortos, 160 m2, 1100 m2 telek
irányár: 61 millió. Közvetítõk ne hívjanak!
Tel.: 06(70)281-6454
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan, új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobás, fel-
sõfokú beltéri kivitelû lakás eladó. Irányár:
12,5M Ft Üzenetrögzítõ: 212-7178
� 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.
� Eladó Békásmegyer Duna felõli oldalán
IV emeletes ház magasföldszinti, két szobás
lakása. Irányár 10,2 MFT. Telefon:
06(30)550-5953
� Befektetési tanácsadó és ingatlaniroda ke-
res-kínál kiadó, eladó lakást, házat, telket Bu-
dapesten és vonzáskörzetében, valamint Ro-
mániában, Marosvásárhelyen és környékén.
Tel.: 06-20-961-6153.

� 200 m2-es nagykereskedelmi üzlet vezeté-
sére, minimum középfokú végzettségû, keres-
kedelmi vezetõi tapasztalattal rendelkezõ
munkavállalót keresünk. Érd. 06(20)319-5881
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918
� Kis- és nagytakarítást, lakásfelújítás utá-
ni takarítást vállalok. Tel.: 06(30)382-6029;
� Hálózatban mûködõ ingatlaniroda keres
óbudai területre, ingatlanközvetítésre vállal-
kozó partnereket. Rezes Katalin 06(70)456-
1031; kalatin.rezes@ingatlanbank.hu
� III. kerületi szálloda felvesz londínert,
azonnali belépéssel. Érdeklõdni a 243-0949-
es telefonszámon lehet.

� Futószõnyeg eladó, 22 méter hosszú, 1,22
széles, bordó bársony, két oldalán végigfutó
mintával, végein sárgaréz, tisztított, kiváló ál-
lapotban. Tel.: 06(30)964-5331
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243 OB-13-ból

� Óbudán tulajdonostól a Szõlõ utcában
(piachoz közel) 2 szobás, összkomfortos la-
kás III. em. (lift van) kiadó. Érd: 06(70)380-
8692
� Frekventált helyen, 20 nm raktárhelyiség
a Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban

közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-
5544
� Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobás, fel-
sõfokú beltéri kivitelû lakás kiadó, 60 000.- +
rezsi.Üzenetrögzítõ: 212-7178

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogyatékossággal élõknek
is. Tel.: 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu

� 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!
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339

� Bogdáni úti buszvégállomáson üzemelõ
kis üzlet eladó: 1.500.000 Ft. Tel.: 06(20)576-
8567

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

Autó

� Vendéglátás + nyerõgép céljára üzlet-
helyiséget keresek a III. kerületben, 50 m2

körül. Tel.: 06(20)934-0846

Üzlet

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat, dísz-
tárgyakat, csillárt, szobrot, porcelánokat, ék-
szereket, varrógépet, írógépet, zongorát, ha-
gyatékot díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)5832-076

Régiség

Társkeresõ

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

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen 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

Állás

� STARToljon ránk! Referenciánk több-
száz elégedett ügyfél. Eladó/kiadó luxus-
ingatlanokat (családiház, ikerház) kere-
sünk. Minden kedves ügyfelünknek kelle-
mes nyaralást kívánunk. 06(20)950-6165,
316-9408

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi In-
gatlanok specialistája. Irodáink: Vörös-
vári-Vihar u. sarok, faépület: 439-1999;
EuroCenter, galériaszint: 242-5599;
www.oi.hu

� Házrész eladó, sorház jellegû, két utcá-
ra nyíló 88 m2-es, három generációs.
www.ezahazelado.extra.hu Tel.:
06(30)378-8366; 06(30)550-5953

� Ürömhegy tetején, Kõpor utcai termé-
szetvédelmi területtel határos, csöndes,
belterületi, 3229 nm-es építési telek
49.500.000 forintért eladó. Te.:
06(30)360-5313

� Tulajdonostól Rozália utcai bruttó 108
m2 (2+2fsz+12 nm erkély) 2 szintes, dup-
lakomfortos szép kertre nézõ lakás
padlástérrel+garázs, tároló eladó. I.ár: 35
millió. Tel.: 06(20)934-5581

� Gyógyszergyár utcában eladó moz-
gáskorlátozottnak, idõs embernek kialakí-
tott földszinti, egy szoba összkomfortos,
kertes lakás. Nem FÕTÁV fûtéses! Tel.:
06(20)466-8479

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

Ingatlan

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)9590-134

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

Oktatás

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû,

súlyosan mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot

hirdet, mely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lak-

hatási illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez

szükséges tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként

igényelhetõ. Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet

több a pályázati cél költségének 25 százalékánál, de legfel-

jebb 45 000 forint. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet. A

pályázathoz mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság

tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban

együtt élõk 2007. évi jövedelemnyilatkozatait. A névvel, cím-

mel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof. Dr.

Kováts István Alapítvány, 1052 Budapest, Városház utca 9-

11. címre kérik beküldeni 2008. augusztus 31-ig. Minden pá-

lyázó 2008. október 31-ig értesítést kap a kuratórium dönté-

sérõl. A díjakat a nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja fõ-

városi rendezvényén vehetik át.

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatására
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A pályázat kiírója: Gyermek-
sziget Montessori Óvoda Mo-
solygó Tagóvoda (Budapest,
1039 Kelta utca 8. Telefon:
243-8427. Fax: 454-7200. E-
mail: ziper-o@kszki.
obuda.hu)

A pályázattal meghirdetett
munkakör megnevezése: 3 fõ
óvodapedagógus. Feladatkör
megnevezése: óvodai nevelés;
iskolai elõkészítés. Pályázati
feltételek: felsõfokú szakirányú
végzettség; legalább 4 év szak-
mai gyakorlat; büntetlen elõé-
let. A pályázatnál elõnyt jelent:
fejlesztõpedagógiai végzettség;
környezetvédelmi képzettség;
néptánctudás. A pályázatnak

tartalmaznia kell: részletes,
fényképpel ellátott szakmai ön-
életrajz; végzettséget tanúsító
okiratok másolata; 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány.

A kinevezés határozatlan
idõre szól (3 hónapos próba-
idõvel), illetmény és egyéb jut-
tatások a Kjt. szerint. A pályá-
zat benyújtásának határideje: a
megjelenést követõ 15 nap. A
pályázat elbírálásának határ-
ideje: a 15 nap lejártát követõ-
en két hét, de legkésõbb au-
gusztus 22-e. Az állás betölté-
sének ideje: 2008. augusztus
25-e. Ügyintézõ: Tóthné Ungár
Veronika.

Óvodapedagógusok felvétele

A III. kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában gondo-
zott fiatalok már harmadik éve táboroznak nyaranként Onódi Ág-
nes vezetésével. Idén egy hétre Vászolyra utaztak, testvérem sok
szép emlékkel tért haza.
Köszönetemet szeretném kifejezni az ott napi 24 órában dolgozó
munkatársaknak és önkéntes segítõknek. Belegondoltam, mennyi
odafigyelést, felelõsséget kíván 24 halmozottan sérült fiatal Bala-
ton melletti táboroztatása 5x24 órán keresztül.

Némethné Tech Éva

Köszönet a vászolyi táborozásért
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Biztonság
Rejtvényünkben egy ismert megállapítást olvas-
hat a vízszintes 1. és a függõleges 29. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. A fõsor elsõ része (zárt betûk: S.
N. M. T.). 13. Negro, Dél-amerikai folyó. 14. Egyko-
ri németalföldi városok szövetsége. 15. Adu. 16. Me-
zõgazdasággal kapcsolatos. 18. Szín a francia kártyá-
ban. 20. Lepke. 21. Henry …, angol szobrász volt.
22. …-ámmal. 24. Berillium része! 25. Lat betûi ke-
verve. 26. Kambodzsai, belga és spanyol autók jele.
27. Takarmányozásra használják. 29. Okoznia. 31.
Észak angolul. 33. Indulatszó. 34. A 007-es ügynököt
alakító színész vezetékneve. 37. Kiejtett mássalhang-
zó. 38. Fájdalmat okoz. 39. Pelikán elvtársat játszot-
ta, Ferenc. 42. Teniszcsillag, Andre. 44. Gyõri foci-
csapat. 46. USA egyetem. 47. Á. E. H. 48. Egyik ma-
gyar áramszolgáltató rövidítése, fordítva. 50. Egyik
zenész teszi. 51. Brit csillag. 53. Névelõs sor. 55. Du-
nántúl része! 56. Attila egyik becézése. 58. Részeg.
60. Néma órások!
FÜGGÕLEGES: 1. Aram …, A kardtánc szerzõje. 2.
Sejtcsoport-állapot. 3. Bosszulta. 4. Poétikus indulat-
szó. 5. Fél tucat. 6. Vissza bírna! 7. Hazug állítás. 8.
Spanyol, osztrák, francia és máltai autók jele. 9. Né-
mán köt! 10. I. R. L. 11. Pinot …, vörösbor. 12. …
State Building, New York csúcsa. 17. Észak-afrikai fõváros. 19. A
magasba pakoló. 23. …-futna, ékesen! 26. Függönytartója. 28.
Azonos mássalhangzók. 29. A fõsor másik része (zárt betûk: O.
A. S. R.). 30. Gázlómadár. 32. Puha fém. 35. Dupla zérus. 36. Kö-
zépkori fegyver. 37/a. Eltüzeli-e? 38. Kálium és kén vegyjele. 40.
Francia város. 41. Forma 1-es versenyzõ. 43. Lakásrész névelõvel.
45. Tinta régiesen. 49. Operista magánszám. 52. R. L. A. 54. Sör-
fajta. 57. Kacat része! 59. Visszaás! 61. Káté.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt leve-
lezõlapon augusztus 11-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben ve-
hetnek át. A július 14-én megjelent, „Esztergom közelebb jött” cí-
mû rejtvényünk helyes megfejtése: „Szent István vértanú kápolná-
ja; Sobieski emlékmû; Mattyasovszky bástya”. Könyvjutalmat kap-
nak: Szabó Mihály Ferenc 1032 Budapest, Váradi utca 34. fszt. 2.;
Ambrusné Ács Ildikó 1039 Budapest, Madzsar József utca 5. III/30.;
Varga Marci Dániel 1031 Budapest, Pákász utca 6. I/1. 

Két év szünet után újra
megnyitották a fürdõzõk
elõtt a Pünkösdfürdõi
Strandot július 18-án. Az
emberek már az elsõ nap-
tól kígyózó sorokban vár-
tak a bejutásra.

A létesítményt há-
rom évvel ezelõtt

több százmillió forintért
újíttatta fel a Budapest
Gyógyfürdõi és Hévízei
Zrt., majd a gyenge ven-
dég forgalomra hivat-
kozva hamarosan bezár-
ták a strandot. Az újra-
nyitás hátterében vélhe-
tõen az áll, hogy a
Strandváró elnevezéssel
indított program bevált
a fõvárosi fürdõkben. A
hét minden napján kije-
lölnek egy létesítményt,
ahová féláron lehet be-
jutni. A tapasztalat sze-
rint az 50 százalékos
kedvezmény a szokásos

forgalom háromszorosát
eredményezi. 

A kezdeményezés sike-
rén felbuzdulva próbálják
újra népszerûvé tenni a
Pünkösdfürdõi Strandot
is. A felnõttjegy 1000, a

gyermekbelépõ pedig 600
forintba kerül a szezon
végéig - ezzel Budapest
legolcsóbb strandja lett.
Ha azonban a hátralévõ
egy hónapban kiderül,
hogy a mûködtetés így is

veszteséges, illetve hogy
nincs rá igény, akkor „a
cég nem engedheti meg
magának a további üze-
meltetést”. A városrész-
ben élõk bíznak benne,
hogy nem így lesz. 

Óriási tömeget vonzott a legolcsóbb fõvárosi fürdõ

Újra kinyitott a Pünkösdfürdõi Strand
Alábbiakban három különbö-
zõ mûfajú kötetet ajánlunk az
olvasók figyelmébe. Egy ver-
seskötet, egy mesekönyv, il-
letve egy rádiós mûsorok
adásaiból szerkesztett kiad-
vány jelent meg az Óbudán
élõ bozsoki Nagy Edith tollá-
ból, az Almandin Kiadó gon-
dozásában.
A „Csodálatos kert” címû me-
sekönyvet nem a legkiseb-
beknek, hanem a 7-13 éves
korosztálynak ajánlja a szer-
zõ, akinek állítása szerint van-
nak csodák.
„A ‘80-as évek újdonságai a
nemzetközi kiállítások tükré-
ben - a Szabad Európa Rádió
adásaiból” címmel megjelent
kötetben a nemzetközi hírne-
vû adó hobbymûsorából is-
mert Végh Eszternek a nem-
zetközi kiállításokról, techni-
kai újdonságokról szóló be-
számolóit gyûjtötte csokorba
a szerkesztõ.
A „Valahonnan jöttem” címû
verseskötettel „más lelkében
is szeretne dalt fakasztani”
bozsoki Nagy Edith. A szerzõ
még egy békés világban szü-
letett, átélte a második világ-
háborút, majd az 1956-os for-
radalom után Németország-
ban telepedett le.Negyven év
után visszatért hazájába,
hogy gondolatait honfitársai-
val is megoszthassa.

Könyvajánló

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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E lhivatottságáról, pro-
fizmusáról, küzdeni

tudásáról messze híres
volt a nemzetközi me-
zõnyben a kiváló kenus,
és bár saját bevallása sze-
rint a felkészülési szakasz-
ban érezte az idõ vasfogát,
eredményein ez cseppet
sem látszott.

Mindössze 19 éves volt,
amikor az 1991-es párizsi
világbajnokságon õ is fel-
sorakozott a rajtnál, egy
évvel késõbb pedig már
felszállhatott a barcelonai
olimpiára tartó repülõgép-
re: párjával, a rutinos
Pálizs Attilával 1000 mé-
teren az ötödik, 500-on a
hetedik helyet szerezte

meg a katalán fõvárosban.
És eljött az 1993-as esz-

tendõ, egy csodálatos so-
rozat kezdete. Kolonics
György Horváth Csabá-
val párosban és négyes-
ben összesen 11 világbaj-
noki címet nyert. 1993 és
1998 között mindössze
kétszer, az 1994-es vb-n
és az 1997-es Eb-n kaptak
ki világversenyen C-2500
méteren, és természetesen
az övék lett az 1996-os at-
lantai olimpia aranya és az
1000 méter bronzérme is.

Kolonics 2000-ben a
sydney-i olimpián meg-
mutatta, hogy egyesben
(C-1500 méter) is képes a
gyõzelemre, majd két vi-

lágbajnoki ezüst (C-1500
méter) és egy bronzérem
(C-1100 méter) után edzõ-
je javaslatára a nála hat
esztendõvel fiatalabb
Kozmann Györggyel foly-
tatta pályafutását.

A páros a 2003-as
gainesville-i világbajnok-
ságon és az athéni olimpi-

án is bronzérmet szerzett
1000 méteren, majd a ver-
senyzõk 2006-ban Szege-
den 1000, 2007-ben
Duisburgban 500 méteren

lettek világbajnokok. A
május közepi milánói Eu-
rópa-bajnokságon ezüst-
érmesek lettek 500 méte-
ren az orosz egység mö-
gött.

Kolonics György Koz-
mann-nal a pekingi olim-
pia éremesélyese volt
mindkét induló távon.

„Kolonics György sze-
mélyében a magyar sport
igazi legendája, pályafu-
tása csúcsán lévõ klasszi-
sa távozott az élõk sorá-

ból. A kajak-kenu család
és valamennyi sportszere-
tõ ember számára az el-
hunyt nem pusztán egye-
dülálló sportolói nagysá-
ga, hanem példaadó em-
beri tulajdonságai miatt is
pótolhatatlan veszteség” -
olvasható a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség
honlapján.

* * *
Kolonics Györgyöt,

akit július 25-én a Farkas-
réti temetõben helyeztek
örök nyugalomra, Óbuda-
Békásmegyer Önkor-

mányza ta
saját halott-
jának tekin-
ti. 2003-
ban, 2004-
ben és
2005-ben az
„ Ó b u d a
sportolója”
címmel tün-
tették ki.
Egyik utol-
só interjúját
az Óbudai
Sport Ma-
gazin áprili-
si számában

adta, melyben pekingi ér-
mes reményeirõl, az ezt
követõ házasságkötésérõl,
családalapítási terveirõl
beszélt. 

Végsõ búcsú Kolonics György
olimpiai bajnok kenustól

36 éves korában elhunyt Kolonics György, kétszeres
olimpiai bajnok kenus. Kolonics július 15-én a délelõtti
idõméréses edzés végén kenujában lett rosszul, és azon-
nal magához hívta edzõjét, Ludasi Róbertet. Az idõköz-
ben eszméletét vesztõ sportolót motorcsónakkal a part-
ra vitték, ahol többször próbálták újraéleszteni.
Kolonics Györgyön végül a kiérkezõ mentõk sem tudtak
segíteni, az elsõ diagnózis alapján hirtelen szívmegállás
vezetett a tragédiához. Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata saját halottjának tekinti a kiváló sportolót.

A Szellõ utcai Egységes
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézetben különleges
harcmûvészetet tanulnak a
gyerekek. Farkas Vilmos
évek óta oktatja a szamuráj
kardvívást, a heti két foglal-
kozáson bámulatos fegye-
lemmel gyakorol a tizenöt ta-
gú csapat.

Az iaido néven ismert
küzdõsport a kard-

rántás mûvészetét jelenti.
Régen az minõsítette a
szamuráj harcosok tudá-
sát, hogy egy hüvelyébõl
villámgyorsan kirántott
karddal bizonyos idõ alatt
hány ellenfelet tudtak ár-
talmatlanná tenni.  Óbu-
dán elõször 1998-ban az
Árpád Gimnáziumban ke-
rült a tanfolyamok listájá-
ra, ma már az általános is-
kolák (Szõlõ, Szellõ,
Bárczy) tanulói körében is

nagy népszerûségnek ör-
vend. A vívás egyelõre
nem karddal, hanem pár-
názott bottal történik, kar-
dot csak 14 éves kor után
kapnak a szamuráj-jelöl-
tek. Farkas Vilmos elõírt

„szerelésben”, fekete nad-
rágszoknyában, fehér ing-
ben vezényli a gyakorlást,
az oldalán lógó szamuráj
kardot irigykedõ pillantás-
sal figyelik a gyerekek. A
tanfolyam legfiatalabb
résztvevõje a négy éves
Balogh Azzáro, aki a töb-
biekkel együtt nagy igye-

kezettel végzi a feladato-
kat. A szamuráj életforma
nem csak kardforgatásból
áll, a küzdelemhez önfe-
gyelemre, becsületre és
tiszteletadásra van szük-
ség. Elõször ezeket az ér-
tékes lelki tulajdonságokat
kell elsajátítani mindenki-
nek, azután jöhet a botví-

vás. Az iaido mûvelõi az
edzések során megtanul-
ják a párharc trükkjeit,
közben erõsödnek fizikai
és szellemi képességeik. 

Farkas Vilmos abban
látja a tanfolyam legna-
gyobb hasznát, hogy a
gyerekeken már látszik a
mentális fejlõdés: megis-
merik és elfogadják magu-
kat, javul önfegyelmük,
könnyebben beilleszked-
nek az iskolai és családi
környezetbe.  

A hátrányos helyzetû
gyerekekbõl álló kis csapat
nagy gondja a pénztelen-
ség. Eszközökre még futja
a kis költségvetésbõl, de
egységes öltözetre egyelõ-
re nem is gondolhatnak.
Pedig mennyivel élethûbb
lehetne a gyakorlás, ha
külsõ segítséggel megve-
hetnék a „hakama”-ból
(nadrág) és „gi”-bõl (ing)
álló szamuráj felszerelést.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Bottal vívó szamurájok

Kard helyett párnázott bottal vívnak a szamurájok
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Nyári akciós 
kerékpárok

Nyári akciós 
kerékpárok

Emléktúrák 
a Dunán 
Az Óbudai Sportegyesü-
let Vízitúra Szakosztálya
augusztus elején két túrát
szervez a Dunán. Millen-
niumi emléktúra: Rajká-
tól a Római-partig, au-
gusztus 1-jétõl 9-ig, 242
folyamkilométeren. (Költ-
ség: 20 ezer forint.) Szent
István vízitúra: Gönyûtõl
Budapestig, augusztus 5-
tõl 9-ig, 150 folyamkilo-
méteren. (Költség: 15
ezer forint.) Bõvebb infor-
máció Horváth „Indián”
Páltól a 240-3353-as
vagy a 06-20-968-3685-
ös telefonszámon. Hon-
lap: www.ose.hu

Úszásoktatás
Kezdõknek és haladók-
nak tartanak úszásokta-
tást a vakáció végéig a
Laborc utcai Barátság
Szabadidõ Centrumban.
Foglalkozások: kedden
és csütörtökön 16 órától.
(Ár a létszám függvé-
nyében. Érdeklõdni Ha-
gyó Balázsnál lehet a
06-20-568-5859-es tele-
fonszámon.) 

Torna 
nyugdíjasoknak
Rendszeres nyugdíjas
torna indul a Pók utcai la-
kótelepen élõ idõseknek
augusztus 15-tõl. A tor-
na idõpontjai:hétfõn, szer-
dán és pénteken 18 órá-
tól. (Cím: Arató Emil téri
Aquincum Általános Isko-
la gyakorlópályája.Bejárat
a Kadosa utcai kapunál.A
részvétel díjtalan.)

Az Óbudai Kaszások SE ko-
sárlabda-szakosztályában
sokáig csak fiúk verse-
nyeztek. Néhány éve, az is-
kolai mini csapatok létre-
jöttével felmerült az igény,
hogy a lányok is kapjanak
játéklehetõséget. 

A z Óbudai Mini Ku-
pában már közel

húsz lány szerepelt a ve-
gyes csapatokban,
2007-ben sikerült meg-
teremteni az önálló lány
csapat versenyeztetésé-
nek feltételeit. Azóta
Hevér Ferenc edzõ ve-
zetésével már a Buda-
pest Gyermek Bajnok-
ságban szerepelnek. Öt
egymást követõ vereség
után megszerezték elsõ,
majd rögvest utána má-
sodik gyõzelmüket. 

A 10-13 évesekbõl álló
húsz tagú játékos keret
szorgalmasan gyakorol,

az edzéseken nincs szük-
ség fegyelmezésre. A
csapat egyelõre még csak
ismerkedik a bajnokság

légkörével, az erõs me-
zõnyben kevés sikerél-
ményre számíthatnak.
Talán ezért becsülnek

meg minden apró ered-
ményt, eddigi két gyõzel-
mük után hosszasan ün-
nepeltek az öltözõben. 

Vajda Krisztina, Szir-
mai-Szabó Emese és
Jávorszky Lilla már há-
rom éve a nagy Kaszás-
család tagjai, õk a leg-
jobb játékosok. A többi-

ek lelkesedéssel és szor-
galmas edzésmunkával
pótolják a lemaradást.
Utánpótlásban nem lesz
hiány, az iskolákban
nagy az érdeklõdés a

k o s á r l a b d a
iránt, egyre
többen szeret-
nék verseny-
szerûen ûzni a
n é p s z e r û
sportágat.

Török Ferenc
egyesületi el-
nök optimistán
ítéli meg a nõi
kosárlabda jö-
võjét. A vezetõ-
ség úgy döntött,
hogy a lányok
is megkapják
az esélyt egy
széles alapokra
épülõ hátor-

szág kialakítására, mely-
bõl évek múltán kinõhet-
nek a fiúkéhoz hasonló
erõs korosztályos csapa-
tok. 

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Lányok a palánk alatt

FITT „FIÓKÁK” A JÁTSZÓTÉREN. Nagy érdeklõdés kíséri a Fitt családi programokat, melye-
ket Kozma Zsuzsanna pedagógus tart heti két alkalommal, mindig más és más Máltai játszó-
téren. A közös, vidám hangulatú egészségmegõrzõ rendezvényeken együtt mozognak nagy-
szülõk, szülõk és a legkisebbek is. (Felvételünk a Kerék utcai Máltai játszótéren készült)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A bajnokságban szereplõ elsõ Kaszások lány csapat

A Régi Rómaisok Baráti Köre felhívja a szenior ko-

rú sporttársak figyelmét a Római-partról induló va-

sárnapi vízitúráira.

Nem csak gyakorlottakra számítanak, mivel a túrák

nehézségi foka alkalmazkodik a programra jelent-

kezõk állóképességéhez, komolyabb felkészülést

nem igényel és pihenõket iktatnak be.

A résztvevõk a sportkör kajakjaiban küzdhetik le az

akadályokat. A kezdõknek elõre egyeztetett idõ-

pontban külön gyakorlási lehetõséget biztosítanak.

(A részvétel ingyenes, a szükséges felszerelési tár-

gyakról és a programokról felvilágosítást a 240-

2627-es telefonszámon adnak az esti órákban.)

„Ha már nem vagy egészen fiatal, de még nem ér-

zed magad öregnek, akkor köztünk a helyed, de ne

hagyd otthon az unokádat sem.”

Vasárnapi vízitúrák
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� A Fidesz 3. választókerületének irodájában az in-
gyenes jogsegély és adótanácsadás augusztus-
ban szünetel. Szeptembertõl indulnak újra a szol-
gáltatások.
� Dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek in-
gyenes jogsegélyszolgálata augusztusban szüne-
tel. Az elsõ alkalom szeptember 11-én lesz.
� Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ
csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3.
szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es
telefonszámon.) 
� Augusztusban szünetel a Fidesz 4-es választó-
kerületében az ingyenes jogi tanácsadás, melyet dr.
Gáthy Zsuzsanna ügyvéd tart.
� Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Buda-
pest, 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 feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingye-
nes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a
hónap 3. péntekén, 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-
8639.
� Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást
legközelebb szeptember 4-étõl tartanak a Mókus
utca 1-3. szám alatt.

Ingyenes tanácsadások

Új irodákban
a Fidesz 
A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség 3-as és 4-es
választókerülete új irodák-
ba költözött. A Belsõ-óbu-
dai szervezet (3.vk.) a Ka-
szásdûlõ utca 7. szám
alatt (tel.: Laczkó Szilvia
06-20-499-9562, hivatali
szám: 367-8791), a bé-
kásmegyeri szervezet (4.
vk.) pedig a Hímzõ utca
1.szám alatt mûködik a jö-
võben (tel.: Rácz Andrea
06-20-483-3547). Infor-
mációkért kérjük, keres-
sék két munkatársunkat! 

A Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség 

3-as és 4-es 
választókerülete

Hol érhetõ el az MSZDP?
A Magyar Szociáldemok-
rata Párt III.kerületi irodája
a Gyenes utca 16. szám
alatt található. Nyitva tar-
tás: csütörtökön 10-tõl 18
óráig. Telefonszám: 436-
0276, e-mail cím:
mszdp03@mszdp03.t-
online.hu

Díjmentes képzések
Ingyenes képzés állami
támogatással a közigaz-
gatásból elbocsátott köz-
tisztviselõknek és közal-
kalmazottaknak: angol
nyelvvizsga-elõkészítõ;
szoftverüzemeltetõ; ingat-
lanközvetítõ és társasház-
kezelõ egyben. (Jelentke-
zés: Danuvia Stúdió Bt.,
1032 Budapest, Kiscelli
utca 80.Tel/fax: 250-4813,
e-mail: ds@danuviastu-
dio.t-online.hu)

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

I dõszaki kiállítások az
Aquincumi Múzeum-

ban: „Venus és Hygieia
birodalma - Szépségápo-
lás a római korban” cím-
mel október 31-ig (ké-
pünkön). Az új tárlatról
lapunk július 1-jei számá-

nak 14. oldalán olvashat-
tak bõvebben. * „Van új a
föld alatt...” címmel válo-
gatás a 2007. év legszebb
ásatási leleteibõl szintén
október 31-ig. (Tel.: 250-
1650, 430-1081, aquin-
cum@aquincum.hu)

Szépségápolás a rómaiaknál

MEGRONGÁLT KIJELZÕ. Nemrégiben fejezték be a digitá-
lis kijelzõk telepítését a Szentendrei HÉV-vonalán, már-
is látni megrongált táblát. A rómaifürdõi megállónál ta-
lálható berendezést valószínûleg kõvel dobták meg a
vandálok, akiknek semmi sem drága, amíg nem õk fize-
tik meg az árát

Idõsek és 45 év felettiek díjmentes lelkisegély
szolgálata a 06-80-200-866-os számon naponta,
hétvégén és ünnepnap is 18-tól 21 óráig hívható.
* Orvosi tanácsadás minden második szerdán. *
Jogi és betegjogi tanácsadás minden hónap elsõ
és harmadik csütörtökén. * Családi, párkapcsola-
ti, szomszédsági konfliktuskezelés (mediáció) a
06-30-377-9030-as számon vagy e-mail-en:
mediacio@delutan.hu.

DélUtán
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MOSÓGÉP  
Mikrohullámú sütõ

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

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

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 
szeptember 5-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

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

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

celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel

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

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

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

Vita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

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

MAGYARORSZÁGON 
ELÕSZÖR!

MEGNYITOTTUNK!
Közel 100 féle csomagolt, 

elvihetõ készlet.
Kínálatunk: levestõl a desszertig
Hosszú szavatosság,  

tartósítószer-mentes!
Star Menu Márkabolt

III., Vörösvári út 25. 

(10 em. házak alatt)

Várjuk kedves 
vásárlóinkat 
és viszonteladókat is!

H-P 9-19, szombat 8-13 óráig

Tel.: 240-7300

Elõzetes: sportolás és tanu-

lás szeptembertõl minden

délután, 14-tõl 17 óráig. Vá-

lasztható sportágak: tenisz,

atlétika, labdarúgás. Lehet

csak sportoktatást is igényel-

ni, a heti edzésszám egyez-

tethetõ. Gyermekszállítás

megoldható kisbusszal. (Ér-

deklõdni Hagyó Balázsnál le-

het a 06-20-568-5859-es te-

lefonszámon.)

Sportnapközi õsztõl
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Toyota-Yamaha szalon nyílt Óbudán

Megszépült az Árpád fejedelem útjai Sakura szalon, mely
nem csak szebb, de korszerûbb is lett az Óbuda-Újlak Rt.
gondozásában. A szalonban Yamaha motorok kaptak he-
lyet. Mint a megnyitón elhangzott: Európa legkorszerûbb
négy szalonja közé tartozik immár az óbudai is

Szerkesztõségünk a
testületi irodában 
Az Óbuda Újság Szer-
kesztõségének Szent-
endrei út 32. szám alat-
ti helyiségeit felújítják. A
munkálatok alatt lapunk
munkatársait a Fõ tér
2. szám alatti képviselõ-
testületi irodában ke-
reshetik fel olvasóink.

Ha nem kapja
a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda
Újság terjesztésével kap-
csolatos gondjaikkal hív-
ják az Impress Lapkiadót
a 267-0525-ös, a 267-
0524-es vagy a 411-
0266-os telefonszámon.
E-mail címünk:
impress.kft@freemail.hu

Zárva a cukorbetegek
klubja a BKH-ban
A Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban mûkö-
dõ cukorbetegek klubjá-
ban augusztusban nem
tartanak rendezvényt.

Technikai szünet
Az Óbudai Múzeum
technikai okok miatt
szeptember 1-jéig zár-
va tart.

Az éjszakai alkohol-
árusítást korlátozó

rendelet bevált abban a
nyolc fõvárosi kerületben,
ahol a közelmúltban ilyen
szabályozást vezettek be -
errõl az önkormányzatok
számoltak be. Jelezték: a
lakosok elégedettek, a leg-
több árus a szigorú ellenõr-
zés miatt betartja a helyi
rendeletet. 

Mint ismeretes, Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete az üzletek éjsza-
kai nyitva tartásának rend-
jérõl szóló rendeletében
szabályozta az éjszakai al-
koholárusítást. A rendelet
július 15-én lépett hatály-
ba. (Teljes szövege lapunk
július 14-ei számának 20.
oldalán jelent meg.) 

Kitekintés:egyebek mellett az ökoturizmus és a környe-
zeti nevelés összekapcsolása, a térség természeti és
kulturális értékeinek bemutatása a cél a Pilis-Dunaka-
nyar Kistérség kapuja elnevezéssel a Szentendrén nem-
régiben nyílt látogatóközpont mûködtetésével. A turiszti-
kai centrumban interaktív játékokkal keltik fel a vendégek
érdeklõdését a táj szépségei iránt. A betérõk megismer-
hetik az Iringó Turisztikai Programot, melynek vezetõi se-
gítenek felfedezni a környezet rejtett titkait is a gyalogos,
kerékpáros és vízi túrákon. (A turisztikai központ címe:
Szentendre, Halász utca 1. A Duna-korzóval szemben.)

Bevált rendelet 

A Dunakanyar rejtett szépségei

A kánikulát követõ
esõzések Óbuda

számos pontján okoztak
gondot júliusban. A csa-
padékelvezetõ csatornák
egy idõ után nem tudták
befogadni az esõvizet,
így sok helyen elárasz-
totta az úttestet, akadá-
lyozva ezzel a forgal-
mat. (Felvételünk a Ke-
rék utcában készült, ahol
a Fõvárosi Csatornázási
Mûvek Zrt. munkatársai
próbálták elhárítani a
dugulást.)

Vasútmodellekkel ismerkedhettek a gyerekek a Platán
Közmûvelõdési Könyvtárban, a „Vonatok, mozdonyok”
címû, az Indóház folyóirat fényképeibõl összeállított ki-
állításhoz kapcsolódóan

Nem tudták elnyelni a csatornák az esõvizet

Séta kánikulában
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