
Két lépcsõben, augusztus 21-én majd
szeptember 6-án, üzemkezdettõl lépteti
életbe új menetrendjét a BKV Zrt.

Az M0-s északi Duna-hídja õszi átadásá-
val egy idõben tervezik lezárni a Margit
hidat az autósok elõl.

A BRFK a Sziget Fesztivál fennakadás nélküli
lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozást
vezetett be augusztus 20-ig Belsõ-Óbudán.4 11

Új BKV menetrend Forgalomkorlátozás Belsõ-Óbudán

6
Õsszel lezárják a Margit hidat

Lapunk következõ
száma szeptember 1-
jén, hétfõn jelenik
meg! Újságunk olvas-
ható a www.obuda.hu
honlapon.

XIV. évfolyam 16. szám   2008. augusztus 15. 

Óbudai Nyár 2008. Orgona- és kamaramuzsika, majd nyárzáró fesztivál. PROGRAMAJÁNLÓ A 13. OLDALON

A fénykorában közel
1500 dolgozónak

munkát adó, egykor meg-
határozó szerepû III. kerü-
leti üzemet, az óbudai
Textilfestõgyárat 1908.
szeptember 16-án alapítot-
ták. FELHÍVÁS A 14. OLDALON

N em biztos, hogy
csak a Sziget Fesz-

tivál idejére épült meg a
Szépvölgyi utat a budai
alsó rakparttal összekötõ
útszakasz. 
GYORSHÍR A 2., RÉSZLETEK A 6.
OLDALON

Augusztus elején zárta le a Fõvárosi Önkormányzat a Margit híd budai hídfõjétõl északra esõ rakpartszakaszt, a csa-
tornaépítési munkálatok azonban nem kezdõdtek el – mondta Bús Balázs polgármester augusztus 12-ei helyszíni
sajtótájékoztatóján.                                                                                                                       TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

Nincs érdemi munkavégzés a lezárt rakparton

Kelet-Közép-Európa legna-
gyobb kulturális, ifjúsági
fesztiválja a Magyar Dal
Napjával nyitotta meg ka-
puit a Hajógyári-szigeten
augusztus 11-én, a mínusz
elsõ napon. Az egyhetes
rendezvényen a teljes ma-
gyar könnyûzenei „elit” fel-
vonul, miközben idén olyan
világsztárok lépnek fel mint
az R. E. M., a Sex Pistols,
az Iron Maiden (augusztus
12-én rendezték a kon-
certet), vagy Alanis Mori-
sette. Információk lapunk 3.
és 11. oldalán 

A Magyar Dal Napjával kezdõdött a „szigetelés”100 éves a
Textilfestõgyár

Rakparti lehajtó
ideiglenesen?

T ömegközlekedés-
sel, kerékpárral és

hajóval menjenek az
idei Sziget Fesztiválra
- erre kérik a szervezõk
a rendezvényre látoga-
tókat. A budai alsó rak-
part lezárása tovább
nehezíti a helyzetet,
ezért a BKV sûríti a
hajójáratokat, több
HÉV és külön buszjá-
rat is indul. 

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

BKV-val Óbudára,
ne autóval!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

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

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) 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

A békásmegyeri okmányirodába a
454-7632-es telefonszámon le-

het idõpontot foglalni. A Harrer Pál
utcai okmányiroda a 437-8777-es te-
lefonszámon 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

Gyorshír: arra a körülbe-
lül három hetes idõszakra,
amíg a Sziget Fesztivál
elõkészületeit végezték,
illetve amíg a rendezvény,
majd a Hajógyári-szigeten
az építménynek lebontása
tart, a Sziget Kulturális
Szervezõiroda kezeli azt a
HÉV átjárót, melyen át a
Szépvölgyi útról hajthat-

nak le az autósok a budai
alsó rakpartra. Az átjárón
csak célforgalmat bonyo-
lítanak, mert a sínek ke-
resztezése miatt alacsony
az összekötõ út áteresztõ
képessége.

Annak érdekében,
hogy a Sziget Fesztivál
után az átjárót jövõ év
õszéig (a rakpartlezárás

végéig) használhassák az
autósok, a kulturális ren-
dezvény után a III. kerü-
leti Önkormányzat átve-
heti az útkezelõi feladato-
kat a Sziget Szervezõiro-
dától. A Fõvárosi Önkor-
mányzat augusztus 11-én
levélben jelezte Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának, hogy hoz-

zájárul az összekötõ út
ideiglenes fennmaradásá-
hoz - olvasható abban a
sajtóközleményben, me-
lyet az Európai Uniós tá-
mogatással megvalósuló
rakparti beruházás PR és
tájékoztatási feladatait el-
látó, Café PR Kft. juttatott
el szerkesztõségünkhöz.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A 6. OLDALON

Átveheti az önkormányzat az útkezelõi feladatokat

Szépvölgyi úti lehajtó jövõ õszig

Újra megnyílt az átalakí-
tások miatt két és fél hét-
re bezárt Zemplén Gyõzõ
utcai Máltai játszótér. A
munkákat a gyerekek biz-
tonsága érdekében vé-
gezték.

A játszótér egy ré-
szén ugyanis építé-

si törmelékek, veszélyes
fémdarabok kerültek a
felszínre. A területet az
önkormányzat segítsé-
gével tették rendbe.

A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat pedig el-
bontatta az uniós elõírá-
soknak nem megfelelõ
játékvárat és új, macska
alakú mászókát alakítta-
tott ki a helyére. A cicafi-

gura alá, a biztonság ér-
dekében, gumitéglákat
tettek le. A játszótér-át-

alakítással egy idõben 25
millió forint értékben vá-
sárolt új kültéri játékokat

a szeretetszolgálat. Ezek
a városrészben lévõ Mál-
tai játszóterekre kerültek.

Biztonságosabb Máltai játszótér
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Sziget vonal
Ha a Sziget Fesztivállal

kapcsolatban bejelen-

tést szeretne tenni, kér-

jük a következõ zöld

számot hívja: 06-80-

204-174

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer

Önkor mányza tának

Képviselõ-testülete a

nyári szünet után - a II.

féléves munkaterv sze-

rint - augusztus 27-én

10 órától tartja soron

következõ rendes ülé-

sét a Városháza ta-

nácskozótermében.

Civil és Kisebbségi
Napot szerveznek
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzatának Ci-

vil és Kisebbségi Bizott-

sága határozott a Civil

és Kisebbségi Nap ren-

dezésérõl. Cél, hogy

bemutatkozási lehetõ-

séget biztosítsanak a

kerületi civil szerveze-

teknek és a kisebbségi

önkormányzatoknak

egy egész napos prog-

ramon. A rendezvényt

várhatóan õsszel tart-

ják.

Ügyfélfogadás 
a hivatalban
A polgármesteri hivatal

ügyfélfogadási rendje:

hétfõn 14-tõl 18, szer-

dán 8-tól 16.30, csütör-

tökön 8-tól 12 óráig.

Kedden és pénteken

nincs félfogadás.

Ha nem kapja
a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda

Újság terjesztésével

kapcsolatos gondjaikkal

hívják az Impress Lap-

kiadót a 267-0525-ös, a

267-0524-es vagy a

411-0266-os telefon-

számon. E-mail címünk:

impress.kft@freemail.hu

Lapzártakor érkezett:
lenyírták a rakpart szé-
lén a gazos füvet - szá-
molt be egy nappal ko-
rábbi tapasztalatairól
Óbuda-Békásmegyer
vezetõje. Ennyi munka
történt összesen az au-
gusztus eleje óta lezárt
területen. 

Bár a munkagépeket a
tájékoztató idejére bein-
dították, érdemi munká-
nak nem látni nyomát. A
Sziget Fesztivál építési
munkálataiban résztvevõ
teherforgalom Óbuda kis
mellékutcáit terhelte
meg. Hiába kérte a kerü-
let vezetése, hogy a be-
ruházás megkezdését ha-
lasszák el három héttel, a
szoros határidõkre hivat-

kozva a fõpolgármesteri
hivatal erre nem látott le-
hetõséget. 

- Demszky Gábor ha-
ragszik a Szigetre, ha-
ragszik a kerületiekre -
hangsúlyozta Bús Ba-
lázs. 

A Fõvárosi Önkor-
mányzat szerint a víz fe-
lõli részen végeztek ed-
dig nem látható munkát.

A lezárt rakpartszaka-
szon folyó munkálatok
komolyságát jelzi, hogy
egy újságíró kerékpárral
érkezett a lezárt szaka-
szon keresztül a hely-
színre, a Sziget Feszti-
válra tartó külföldi fiata-
lok egy csoportja pedig
nyugodtan sétált me-
zitláb a munkaterületen.

Nincs érdemi munkavégzés
a lezárt rakparton

Sajnálatosan az idei Sziget
Fesztivál és a budai alsó
rakparton történõ fõgyûj-
tõcsatorna-építési munká-
latok kezdési idõpontja
csaknem egybeesik, a ha-
táridõk miatt nem lehet a
munkákat elhalasztani, így
a rakpart lezárás miatt
még nehezebb lesz a közle-
kedés a Szentendrei úton
és környékén. 

A legjobb megoldás-
nak azt tûnik, ha a

közönség nem gépjár-
mûvel érkezik, hanem a
fesztivált szervezõk ál-
tal ajánlott alternatívá-
kat alkalmazza. Egy-
részt a BKV sûríti jára-
tait, több kocsiból álló
HÉV-szerelvényeket in-
dít, melyek az éjszakai
órákban is közlekednek.
Másrészt menetrendsze-
rû külön buszjáratokat
állítanak forgalomba a
Szigetrõl az éjszakai
órákban (23-tól hajnali
5 óráig; díja 350 forint),
a város több forgalmas
csomópontját érintve (a
Hajógyári-szigettõl az
Árpád híd budai hídfõje

- Margit híd budai - pes-
ti hídfõje - Nyugati pá-
lyaudvar - Oktogon -
Madách tér útvonalon a
Móricz Zsigmond körtér
végállomásig). 

Az elmúlt évek leg-
népszerûbb és leggyor-
sabb Szigetre jutási le-
hetõségét, a hajójárato-
kat tovább sûrítik és me-
netrendjüket meghosz-
szabbítják (12-tõl hajna-
li 4 óráig; díja 500 fo-
rint), valamint most már

három indulási-érkezési
pont is (Jászai Mari tér,
Vigadó tér, Batthyány
tér) az érdeklõdõk ren-
delkezésére áll.

Mivel a környékbeli
gyárterületeken kialakí-
tott fizetõ parkolók be-
fogadóképessége véges,
arra kérik a látogatókat,
hogy azért se gépkocsi-
val közelítsék meg a
rendezvényt, mert ha
nehézségek árán ide is
jutnak, nem tudnak

majd sehol szabályosan
parkolni. A szabálytala-
nul parkolókkal szem-
ben a közterület-fel-
ügyelõk és a rendõrök is
fokozottan fellépnek.

Újdonság: a lakók ké-
résének eleget téve, a
szervezõk az önkor-
mányzattal közösen le-
zárják a rendezvény
gépkocsi forgalma elõl a
Sziget bejárata körüli
kis utcákat, oda csak az
itt lakók hajthatnak be. 

Fokozottan figyelik a szabálytalanul parkolókat

HÉV-vel, hajóval Óbudára, ne autóval!

Telt ház a Szentendrei úton

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Közlekedés

A ugusztus 21-tõl el-
sõsorban a villamo-

sok menetrendje válto-
zik. Az 1-es és 1A járaté
kis mértékben módosul:
hétvégén 10 percenként,
de Combinok közleked-
nek majd. A 17-es nap-
közben sûrûbben, 10 per-
cenként, este viszont rit-
kábban, 20 percenként
közlekedik. Fontos tudni,
hogy a körúti 4-es villa-
mos a korábbiakhoz ké-
pest fél órával rövidebb
ideig jár, de a 6-os éjjel
fél egykor még mindkét
végállomásáról indul, és
mindkét járat este 10 per-
cenként közlekedik. A
fogaskerekû a 60-as vo-
nalszámot kapja.

Az autóbuszok közül
a Kolosy téri járatok
menetrendje változik. A
29-es este 30 helyett 20
percenként, a 65-ös hét-
végén szintén 20 per-

cenként, míg a 165-ös
csúcsidõben egységesen
10 percenként jár. 

A metróknak, a szent-
endrei HÉV-nek és a III.
kerületben közlekedõ
többi busznak szeptem-
ber 6-tól változik a me-
netrendje.  

Ekkortól a metrók es-
te üzemzárásig 10 per-
cenként közlekednek és
az utolsó szerelvények a
Deák téren bevárják
egymást és az átszálló
utasokat, majd innen
23.35-kor mennek to-
vább minden irányban.
Ezért az utolsó metrók
eltérõ idõpontokban in-
dulnak végállomásaik-
ról, tehát ez nem lesz
egységes. 

A szentendrei HÉV a
Batthyány térrõl 4.18-
tól 23.43 óráig, Szent-
endrérõl 3.53-tól 23.18
óráig jár. 

Ekkortól módosul a
buszok nagy részének a
menetrendje is, az útvo-
nal módosításokról már
írtunk. A 34-es egész
nap felváltva közlekedik
a 106-ossal, mert mind-
két járat az Árpád híd
metróállomástól indul.
Csúcsidõben 10-12,
napközben és este 20
percenként közleked-
nek, hétvégén szóló ko-
csikkal járnak. A 86-os
csúcsidõben kissé rit-
kábban, este pedig még
ritkábban, 20 percenként
közlekedik, viszont va-
sárnap a nappali órákban
12 helyett 10 percenként
indul. A korábban 209-
esre tervezett járat szá-
ma 109-es lesz, és a
mostani 6-os (új száma
206-os) valamint a 9-es
autóbusznak az összevo-
násából jön létre, de
csak hétvégén közleke-
dik. Óbuda, Bogdáni út
és Kõbánya városköz-
pont között reggel és es-
te 20, napközben 10 per-
cenként jár majd. A 206-
ost Óbuda, Bogdáni út -
Nyugati tér között ezért
csak munkanapokon
közlekedteti a BKV Zrt.
A 118-as autóbusz

mindkét irányban meg-
hosszabbodik, az Óbuda
vasútállomás és a Szent-
lélek tér között jár majd,
munkanap reggel 7-8
perc helyett 10 percen-
ként, de hétvégén is
közlekedik 30 percen-
ként. Az új 134-es autó-
busz, mely a régi 42-est
és részben a 146-ost
váltja, sûrûbben jár, a
munkanapi reggeli
csúcsban 10, a délutáni-
ban 12 percenként, de
csuklós helyett szóló
jármûvekkel. A 37-es új
jelzése a 237-es lesz, és
egésznap felváltva jár
majd a 137-essel. Így
sûrûbben, napközben 45
helyett 20, munkanap
délután 20 helyett 15
percenként közlekedik.
A 143-as és a 186-os já-
ratot este jobban igazít-
ják a HÉV-hez, utóbbi
munkanap csúcsidõben,
sûrûbben 10-12 percen-
ként indul. Késõ este és
hétvégén hajnalban a
két járat útvonalát lefe-

dõ 243-as busz közleke-
dik. A 18-as, melynek új
száma 218-as, napköz-
ben jóval ritkábban,
csak 30 percenként jár
majd. A 18A-t viszont
teljes üzemidõben és
mindennap járó vi-
szonylat váltja, a 260-
as. Ez utóbbi a szintén
új 160-assal hangoltan,
de nem teljesen egyfor-
ma sûrûséggel közleke-
dik, a két járat együtt a
közös vonalszakaszon a
megszûnõ 60-as kapaci-
tását adja ki. A 160-ast a
Batthyány tér - Óbuda
MÁV-állomás - Békás-
megyer HÉV-állomás
között, csúcsidõben 15,
napközben és hétvégén
30, míg este 60 percen-
ként indítják. A 260-ast
a Batthyány tér - Óbuda,
Gábor Dénes fõiskola
között csúcsidõben 15,
napközben 10-20, este
20-40, míg hétvégén,
napközben 30 percen-
ként járatják.   

Kertész István

Változás két lépcsõben

Új BKV menetrend
Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy milyen útvonal
módosításokat hajt végre a BKV Zrt., a sok vitát kiváltott
és végül nagy nehezen elfogadott, 2008-as Paraméter-
könyve alapján. Kisebb korrekciókat még beépítettek az
új járathálózat kialakításába. Az új menetrendet két lép-
csõben, augusztus 21-én, illetve szeptember 6-án üzem-
kezdettõl léptetik életbe. A cég soron kívül megküldött
anyagából rövidített összeállítást közlünk a III. kerüle-
tet érintõ, illetve néhány más igen fontos járatról. 

• Már megtekinthetõ a BKV Zrt. honlapján

(www.bkv.hu) a társaság Paraméterkönyvének

változásáról szóló kiadvány. A tájékoztató füzet

pontos információkat nyújt a városszerkezet vál-

tozásait követõ hálózati és menetrendi újdonsá-

gokról, melyeket két ütemben, augusztus 21-tõl és

szeptember 6-tól vezet be a BKV.

Állandósult dugó a Bécsi úton

Mivel mindkét irányban egy-egy sávra szûkült az útpálya a Bécsi úton folyó építkezés
miatt, ezért a munkálatok közvetlen környékén állandósult a dugó. Az erre közleke-
dõknek még jó ideig hosszabb menetidõvel kell számolniuk

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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G õzerõvel folyik az
északi összekötõ

vasúti híd elemeinek cse-
réje (képünkön). A közel

14 milliárd forintos össz-
költségû beruházás a jú-
nius 21-ei vágányzár óta
tart. A tervek szerint a

vonatközlekedés szep-
tember 22-én indulhat új-
ra. A rekonstrukció befe-
jezése után a gyalogosok

és a kerékpárosok is
használhatják az új átke-
lõt, igaz, utóbbiak csak
2009 elsõ félévétõl. 

Õsszel átadják a felújított északi összekötõ vasúti hidat

A rakparton már csak
az Erzsébet és a

Margit híd között lehet
gépjármûvel közleked-
ni, de nem sokáig, mert
augusztus 21-én ezt a
szakaszt is lezárják. A
mostani munkálatok ered-

ményeképpen az utat egy
1200 méteres részen egy
forgalmi sávval kiszélesí-
tik, 1,5 méterrel megeme-
lik, így árvízkor ritkábban
kell majd lezárni.

Mint ismeretes, a rak-
parti építkezés június 2-

án kezdõdött a Lágymá-
nyosi híd és az Erzsébet
híd között, ahol egészen
év végéig nem lehet
közlekedni. Az Erzsébet
híd és a Margit híd kö-
zött a tervek szerint ok-
tóber végéig tart a mun-
ka. További nehézséget
jelent, hogy augusztus
20-ig a Mûegyetem rak-
parton sem haladhat a
forgalom a 4-es metró
kivitelezése miatt.

Lezárták a budai alsó rakpartot

A Mozaik utca és a Margit híd közötti szakaszon augusz-
tus 4-tõl elõreláthatóan 2009 októberéig lezárták a budai
alsó rakpartot a Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építése mi-
att. A kizárólag a rakpartról elérhetõ ingatlanok észak fe-
lõl célforgalomban továbbra is megközelíthetõek. 

Megkezdõdött a fõvárosi
útfelújítási munkák elsõ
szakasza július 23-án.
Óbudán az Erdõalja út (Vi-
harhegyi út - Királylaki út),
a Királylaki út (Erdõalja út -
Máramaros út), a Mára-
maros út (Királylaki út -
buszforduló) szakaszokon
dolgoznak a szakembe-
rek. Az útfelújítások során
cserélik a régi, elöregedett
burkolatot, átépítik a sze-
gélyeket, újjáépítik a busz-
megállókat. Csak a mun-
kába vett területen és csak
a szükséges mértékben
korlátozzák a forgalmat. A
legtöbb esetben sávszû-
kületre, illetve szakaszos
sávlezárásokra kell felké-
szülniük a jármûvel közle-
kedõknek, teljes lezárás
csak kisebb forgalmú uta-
kon fordulhat elõ. Az adott
szakaszokon a felújítás tel-
jes ideje alatt sebesség-
korlátozást és parkolási ti-
lalmat vezetnek be.

Útfelújítások
több helyszínen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztõ

Zrt. benyújtotta az
Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Felügyelõségre az
UNITEF’ 83 Zrt. által
készített, M0-s útgyûrû
északi szektor 11. szá-
mú fõút - 10. számú fõ-
út közötti szakaszára
vonatkozó környezet-
védelmi hatástanul-
mányt, kérte a környe-
zetvédelmi engedélye-
zési eljárás lefolytatá-
sát, valamint a környe-
zetvédelmi engedély
kiadását.

A környezetvédelmi
hatásvizsgálati és az
egységes környezet-
használati engedélyezé-
si eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
kormány rendelet 8. §
(2) bekezdése értelmé-
ben az Országos Kör-

nyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség megküldte
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának az
eljárás megindításáról
szóló közleményt, a ké-
relmet és annak mellék-
leteit, azzal, hogy intéz-
kedjen a közlemény
közterületen és a hely-
ben szokásos egyéb mó-
don történõ közhírré té-
telérõl.

Megtekinthetõ
dokumentáció

A dokumentáció au-
gusztus 30-ig ügyfélfo-
gadási idõben (hétfõn
14-tól 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól
12 óráig) megtekinthetõ
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala Fõ
tér 3. szám alatti épüle-
tének II. emeletén, a 48-
as szobában.

Közlemény

Környezetvédelmi
hatástanulmány 
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A Margit hidat nem
teljesen az eredeti

állapotára állítják visz-
sza. Kiszélesítik, akadá-
lymentesítik a villamo-
speronokat. A villamo-
spályát megerõsítik,
hogy a BKV-buszok is
használhassák azt. Be-
zárják az útpálya alatti
margitszigeti átjárót és
az odavezetõ lépcsõsort
is, mivel utóbbit csak
karbantartási célra tart-
ják meg. A híd déli olda-
lán lévõ panorámate-
raszt ugyanakkor több-
szörösére bõvítik. Közel
két méterrel kiszélesítik
az összekötõ sziget felé
esõ járdáját, melyen el-
különített kerékpársávot

is kialakítanak. A jelen-
legi éles, 30 fokos autós
kanyarívet enyhébbé
alakítják, a két-két for-
galmi sávot pedig úgy-
szintén szélesítik. A vil-
lamos felsõvezetéket a
múlt századforduló-beli
stílusú oszlopsorra te-
szik. A kidõlt, elrozsdá-
sodott oszlopokat eltün-
tetik, helyükre kandelá-
berek kerülnek. A híd
teljes hosszában új kor-
látokat és díszvilágítást
tesznek. Utóbbi a pillé-
reket, a szobrokat és az
alsó íveket világítja
majd. 

A világörökség részé-
vé nyilvánított Margit
híd restaurálása mintegy

12 milliárd forintba ke-
rül, és valóban halaszt-

hatatlan. Kérdés: való-
ban egy idõben kell-e

ennyi fõútvonalat lezár-
ni? 

Forgalombénító felújítás

Õsszel lezárják a Margit hidat
Hírösszefoglaló: a belváros felé tartó autósoknak érde-
mes lesz elgondolkodnia azon, õsztõl be mernek-e ülni
jármûveikbe? A döntés megfontolandó, hiszen belátha-
tatlan, milyen mértékû forgalmi káosz várható a fõváros-
ban a Margit híd másfél évig tartó felújítása, a budai
rakpart egy évnyi teljes lezárása miatt, hogy csak néhá-
nyat említsünk a forgalombénító változások közül. A fel-
újítást a híd egyik, hosszanti felében végzik, a másik fél
pályán csak a tömegközlekedés, a megkülönböztetett
jelzésû jármûvek és a taxik mehetnek majd át. A gyalo-
gosok mindezek ellenére meg tudják közelíteni a Mar-
gitszigetet. 

Hírösszefoglaló: csak au-
gusztus 11-tõl 18-ig, a Szi-
get Fesztivál idejére épül-
hetett meg a Szépvölgyi
utat a budai alsó rakpart-
tal összekötõ útszakasz. A
rendezvény után az átme-
neti csomópontot vissza-
állítják az eredeti állapot-
ba. Vagy mégsem? 

V arga Zsolt, a Sziget
Kulturális Szerve-

zõiroda üzemeltetési ve-
zetõje ezzel kapcsolatban
elmondta: a Fõvárosi Ön-
kormányzattól csak úgy
kaptak a rakparti össze-
kötésre ideiglenes forga-
lomba helyezési enge-

délyt, hogy a fesztivál
után visszaállítják az ere-
deti állapotot. Hozzátet-
te: a szervezõk viszont
készek arra, hogy ne
bontsák el az átmeneti-
nek épült utat, így a II. és
a III. kerület - melyek ha-
tára éppen itt találkozik -
annak véglegesítésérõl
tárgyalhat a fõvárossal. 

Mint ismert, a fõváros
a rakpart vonalában épü-
lõ budai szennyvíz fõ-
gyûjtõcsatorna építése
miatt augusztus 1-jétõl
elõreláthatóan 2009 ok-
tóberéig lezárta a rakpart
Margit híd és Mozaik ut-
ca közötti részét. 

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
korábban többször tilta-
kozott az ellen, hogy a le-
zárás egybeessen a nagy
forgalmat vonzó Sziget
Fesztivállal. A III. kerület
vezetõje ezért szorgal-
mazta, hogy legalább át-
menetileg megközelíthe-
tõ legyen a rakpart a
Szépvölgyi út felõl. 

Az alsó rakpart és az
Árpád fejedelem útja kö-
zött, egyébként mindösz-
sze alig 20-30 méteren,
kell megoldani az útösz-
szekötést, melyet jelen-
leg alkalmi parkolónak
használnak az autósok. 

Rakparti lehajtó ideiglenesen?

A Margit hídra ráfér a felújítás, legutóbb 30 évvel ezelõtt végeztek rajta rekonstrukciót

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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- A kerület jövõbeni
fejlesztéséhez európai
uniós források vehetõk
igénybe. Hogyan kíván
élni ezekkel a lehetõsé-
gekkel a kerület?

- A 2007-2013-as idõ-
szakra kidolgozott Kö-
zép-magyarországi Regi-
onális Operatív Program
keretében az uniós forrá-
sok elérésének alapfelté-
tele az úgynevezett In-
tegrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS) megléte,
melynek elkészítését a
nyár elején kezdtük meg.

- Szakmai körökben is-
mert, de a laikusok szá-
mára talán nem, mit is je-
lent pontosan ez az Integ-
rált Városfejlesztési Stra-
tégia?

- Ahhoz, hogy a kerület
hosszú távra tervezhes-
sen, kiszámítható környe-
zetet tudjon teremteni la-
kói és a város használói
számára, szükséges, hogy
áttekintsük az eddigi cél-
kitûzéseinket valamint az
említett munka keretében
összehangoljuk az egyes
szakágak céljait, elhatá-

rozásait. Ezt jelenti az in-
tegrált tervezés. Ugyan-
akkor a stratégi-
ai tervezés fon-
tos eleme a part-
nerség-építés.
Vagyis a szerep-
lõk, a kerület
fejlõdése iránt
elkötelezettek ne
egymással pár-
huzamosan dol-
gozzák ki elképzelései-
ket, hanem egymással
egyeztetve, együttmûkö-
déseket kialakítva, közö-
sen határozzuk meg a ke-
rület jövõképét. Azt,
hogy milyen kerületben
szeretnénk is élni 7-10 év
múlva.

- Ezek szerint a lako-
soknak is van lehetõsé-
gük a beleszólásra?

- Igen és nemcsak
nekik és a civil szerveze-
teknek, hanem a gazda-
sági szereplõknek, intéz-
ményeknek is. Hiszen a
már említett partnerség
lényege, hogy közösen,
együtt gondolkodva ha-
tározzuk meg a jövõ lé-
péseit.

- Milyen formában lesz
erre mód?

- Kérdõívek kihelyezé-
sével és terjesztésével,

valamint az ön-
k o r m á n y z a t
honlapján való
folyamatos in-
formálással sze-
retnénk meg-
tudni a lakosok
és érdekeltek
v é l e m é n y é t .
Úgyneveze t t

párbeszéd köröket, be-
szélgetõ fórumokat is
szervezünk, ahol minden
érdeklõdõ megoszthatja
véleményét az önkor-
mányzattal és a tervezõk-
kel. Ezek pontos idõ-
pontját a helyi médiában
tesszük majd közzé.

- Az IVS dokumentum
alapján számonkérhe-
tõbb lesz a városfejlesz-
tés?

- Nagyon fontos kér-
dés ez is, hiszen a terve-
zés egyik fontos eleme az
egyes akcióterületek
meghatározása, azoknak

a helyeknek a beazonosí-
tása, ahol a kerület inten-
zívebb fejlesztéseket
képzel el, önkormányza-
ti, illetve pályázati forrá-
sokból és a magántõke
bevonásával. Az IVS
mellett a legfontosabb
fejlesztési területekre
úgynevezett akcióterületi
tervek készülnek. Ezek-
ben a fejlesztések meg-
alapozottságát ingatlan-
hasznosítási és szervezeti
tervvel támasztjuk alá, il-
letve meghatározzuk az
egyes fejlesztések üte-
mezését is, a bevonható
partnereket, valamint az
együttmûködés formáját,
módját is.

- Mikorra várható a
stratégia elkészülése?

- Az elsõ munkaanyag
õsz közepére várható, eb-
ben határozzuk meg az
egyes akcióterületeket. A
képviselõ-testület dönté-
se alapján pedig ezt kö-
vetõen dolgozzuk ki a
részletes akcióterületi
terveket. A pályázat ki-
írása jövõ év elején vár-
ható, ezen szeretnénk in-
dulni és sikeresen szere-
pelni.

Beszélgetés Óbuda-Békásmegyer fõépítészével

„A kerület jövõje közös ügyünk”
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése minden
nagyobb település és kerületi önkormányzat számára há-
zi feladattá vált, mivel az uniós források hozzáférésének
kötelezõ dokumentuma. Az eddigi megszokott stratégia-
alkotással szemben a most elkészítendõ tanulmány meto-
dikai kézikönyve elrendeli az európai normáknak megfe-
lelõ tervezést, amelynek alappillére a helyi közösség be-
vonása a tervezési folyamatba. Mindez azt jelenti, hogy a
lakosság informálását követõen közvélemény-kutatás ké-
szül, interjúk és szervezett párbeszédkörök is a civil la-
kosság, a gazdasági szereplõk és az egyéb városhaszná-
lók részvételével. Ennek során körvonalazódnak a problé-
mák és igények, melyek alapján kialakítható a kerület át-
fogó fejlesztési stratégiája. Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata megkezdte a stratégia megalapozását, a közép-
és hosszú távon fejlesztendõ területek kijelölését. A ter-
vezés körülményeirõl, folyamatáról és várható eredmé-
nyérõl kérdeztük Sipos Gábor kerületi fõépítészt. 

A kerülettel kapcsolatos problémákat, igényeket és

lehetõségeket feltáró közvélemény-kutatás kérdõ-

ívet letölthetik Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-

tának hivatalos honlapjáról (www.obuda.hu).

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának polgármestere felhívással
fordul a kerületi társadalmi és ér-
dekképviseleti szervekhez, vala-
mint a lakossághoz.

A többször módosított 1997.
évi LXXVIII., az épített kör-

nyezet alakításáról és védelmérõl
szóló törvény 9. § (2) bekezdése
alapján, ezúton értesíti az érintette-
ket arról, hogy az önkormányzat az
alábbi területekre Kerületi Szabá-
lyozási Tervet készíttet. 

• Bp., III. ker. Bécsi út-Pomázi
út-Aranyvölgy utca által határolt
terület (10. sz. fõút bevezetõ sza-
kasz).

A tervezési terület Budapest III.
kerület, Bécsi út-Pomázi út-Arany-
völgy utca (10. sz. fõút bevezetõ
szakasz) által határolt tömb. A terü-
letre jelenleg a 10/00(IV.14) rende-
lettel elfogadott Kaszásdûlõ térsé-

ge Kerületi Szabályozási Terv
(KSZT) van érvényben.

A Budapest Fõváros Fõpolgár-
mester Hivatal 17/2007.(V.10.) sz.
Fõv. Kgy. rendeletével módosította a
Fõvárosi Szabályozási Kerettervrõl
szóló 46/1998.(X.15.) Fõv. Kgy. ren-
deletét, mellyel jóváhagyta a Buda-
pest, új 10. sz. fõút és kapcsolódó út-
hálózata környezetének FSZKT mó-
dosítását és szabályozási kerettervét
a III. kerület közigazgatási határa és
a Pomázi út-Aranyhegyi út között. 

A fõvárosi szabályozási keretterv
és a helyi településrendezési terv kö-
zött ellentmondás van, ezért szüksé-
gessé vált a területre egy ennek meg-
felelõen pontosított szabályozási terv
elkészítése.

• Bp., III. kerület - Szentendrei
út- Bogdáni út- HÉV pálya- So-
rompó utca - Folyamõr utca - Akác
köz által határolt területére készü-
lõ Kerületi Szabályozási Terv.

Atervezési területen belül - a Bog-
dáni út déli oldalának rendezésén kí-
vül - a BUSZESZ területének hasz-
nosítási lehetõségeinek feltárása és
az építési lehetõségek meghatározá-
sa lenne az elsõdleges feladat. A
BUSZESZ jelenleg az M-III-ID/2 je-
lû intézménydomináns munkahelyi
övezetek elnevezésû építési övezetbe
van sorolva. A szabályozási terv so-
rán megvizsgálják a tömbön belül al-
kalmazható funkciók körét a HÉV
közelségének figyelembevételével, a
lakófunkció kialakításának lehetõsé-
gét. Értékvédelmi vizsgálat során
elemzik a volt gyár épületeit a helyi
városképi, ipartörténeti jelentõséggel
bírók megtartási lehetõségével, illet-
ve kötelezettségével. A tervezés so-
rán kiemelt szempont, hogy a volt
gyárterület része legyen a környezõ
lakóterületnek, szervesen kapcsolód-
jon a városi szövethez, gyalogos, ke-
rékpáros átközlekedési lehetõséggel.

A tömb beépítési intenzitásának vál-
tozása során a tágabb környezet köz-
lekedési helyzetét valamint rendsze-
rét is vizsgálják, a már ismert, Hajó-
gyári-szigeti fejlesztések figyelem-
bevételével. A tervezés alatt tágabb
városképi elemzések során vizsgál-
ják a környezetben már meglévõ 15
szintes panel épületeket ellensúlyozó
„magas házak” elhelyezésének lehe-
tõségét is.

Felkérem az érintetteket,
amennyiben a fenti tervekkel kap-
csolatban javaslatuk, véleményük
van, úgy azt írásban az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatal Fõépítészi Irodájá-
hoz (Bp., III. Fõ tér 3.) szeptember
15-ig juttassák el. A tervek megte-
kinthetõségérõl folyamatosan tájé-
koztatjuk a lakosságot az Óbuda Új-
ságban megjelenõ felhívással.

Bús Balázs 
polgármester

Készülõ Kerületi Szabályozási Tervek
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„Braunhaxler”
Egyesület
1032 Budapest, Szõlõ ut-
ca 72. Tel.: 368-4209; 06-
30-221-4938. E-mail:
braunhaxler@rubicom.hu;
braunhaxler@t-online.hu
Internet: http://web.rubi-
com.hu/braunhaxler 

Csillaghegyi Polgári
Kör Egyesület
1038 Budapest, Valéria
utca 4-6. Tel.: 240-9065;
06-20-931-2920. E-mail,
internet: debreczeny.ist-
va n @ vo d a fo n e . h u ;
www.csillaghegy.info

Csillaghegyi Waldorf
Egyesület
1039 Budapest, Bercsé-
nyi utca 22. Tel.: 06-70-
597-4212. E-mail, inter-
net: egyesulet@csiwe.hu;
www.csiwe.hu

Jövõbarát Alapítvány
1033 Budapest, Ka-
szásdûlõ, Pethe Ferenc
tér 1-3. Tel.: 368-2636;
06-30-989-4809. E-mail,
internet: ejsport@ax.hu;
www.jovobarat.hu.

Kontakt Alapítvány
1035 Budapest, Bécsi út
213.Tel.:439-0432;06-20-
263-5565.E-mail, internet:
puzzle.kontakt@gmail.com;
www.palyanet.hu.

Krúdy Gyula
Irodalmi Kör
1036 Budapest, Mókus
utca 22. (Kéhli vendéglõ).
Levelezési cím: Kanizsa
József, 1108 Budapest,
Bányató utca 12. VII. 31.
Tel.: 264-9793. E-mail:
kanizsa@dpg.hu

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat
1033 Budapest, Miklós ut-
ca 32.Tel.:388-8760;388-
8920. E-mail, internet:
maltai@mmszbp.hu;
www.maltai.hu

Óbuda Hegyvidékiek
Egyesülete
1037 Budapest, Toronya ut-
ca 33.Tel.: 06-30-485-0397;
430-1326. E-mail, internet:
egyesület@ohegy.hu;
www.ohegy.hu

Civil szervezetek
elérhetõségei

Másfél éve, 2006. november
24-én nyitotta meg kapuit
Békásmegyeren a Reinteg-
rációs Ifjúságnevelési Góc-
pont (RING), mely a kama-
szoknak kínál ifjúsági pre-
venciós, közösségépítõ és a
szabadidõ hasznos eltöltésé-
re irányuló programokat. Az
alábbiakban visszatekintünk
az Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ
által fenntartott gyermek és
ifjúsági közösségi tér kiala-
kításának elõzményeire és
jelenlegi programjaira.

AIII. kerületi gyer-
mekvédelmi intéz-

mények munkájának
oroszlánrésze a halmozot-
tan hátrányos, veszélyez-
tetett gyermekek helyze-
tének szinten tartására, ja-
vítására irányul, melyben
a családok a segítõ szak-
emberekkel legtöbbször
nem saját elhatározásuk-
ból, hanem külsõ kény-
szer - például az iskola
vagy a gyámhatóság jel-
zésére - hatására mûköd-
nek együtt. Ezzel jelentõ-
sen sérül az önkéntesség
elve, az igénybe vevõk
belsõ motivációi is kérdé-
sesek, ráadásul nem be-
szélhetünk prevencióról
sem. Márpedig a „klasszi-
kus” segítõ tevékenység
pontosan ezekre az ele-
mekre épül. 

A Gyermekjóléti Köz-
pont a fenti elemekre épít-
ve 2006-ban kidolgozott
egy rövid távú bûnmeg-
elõzési programot az in-
tézménnyel kapcsolatba
még nem került, a bûnözés
felé sodródó gyerekeknek.
A kerületben feltérképe-
zett több közösségi talál-
kozóhelyet, aluljárót és
játszóteret, majd a céltala-
nul kallódó, csavargó,
bandázó gyermekeknek
kamaszklubot szerveztek,
ahol a gyermekek hetente
két alkalommal szabad-
idejüket hasonló korosztá-
lyú, életvitelû, érdeklõdé-
sû társaikkal, szervezett
keretek között tölthették.
A programok a szabadidõ

hasznos eltöltésén kívül
egyéni képességeiket, kö-
zösségi szellemüket is fej-
lesztették. A fiataloknak
olyan értékszemléletet
közvetítettek, melyek se-
gítették az iskolai és az ott-
honi mikrokörnyezetük-
ben a közösségi, valamint
az egyéni problémáik
megoldását.

A továbblépést, egy tel-
jes mértékben a gyerme-
kek igényeihez igazított
új, közösségi hely kialakí-
tása jelentette. Önkor-
mányzati és minisztériumi
támogatások felhasználá-
sával, intézményi összefo-
gás eredményeképpen a
Víziorgona utcában, egy
régi bölcsõde északi szár-
nyának átépítésével, 2006
végén született meg a
RING, melynek 130
négyzetméteres területén -
hosszú távra tervezve -
közösségi-, média-, ügye-
leti-, korrepetítor- és csa-
ládterápiás szobát alakí-
tottak ki. 

Aklub mûködését a ke-
rületi, fõleg a békásme-
gyeri általános iskolákkal
való kapcsolatépítés elõz-
te meg, ahol bemutató
osztályfõnöki órákon a
diákok elmondhatták
problémáikat és megis-
merhették az utcai szoci-
ális munkás csoport prog-
ramjait. Ezt egészítette ki
a Máltai Szeretetszolgálat
Játszótér-programjával
és a rendõrséggel kötött
sikeres együttmûködési
megállapodás. A haté-
kony kapcsolatfelvétel, a
gondosan ápolt jó vi-
szony és az intézmény
c s a l á d g o n d o z ó i n a k
együttmûködése eredmé-
nyeképpen a klub hamar
benépesült.

A Mandiner Kamasz-
klubban 2006-ban a fiata-
lok már a következõ prog-
ramok közül választhat-
tak: ünnepek elõtti kéz-
mûves foglalkozás; gyer-
mek-játszóház; sportfog-
lalkozás; kirándulás; ví-

zitúrázás; bûnmegelõzési,
drogprevenciós és áldo-
zatvédelmi elõadások. A
Kamaszklub hetente két
alkalommal mûködött,
programjain 213, zömmel
kamaszkorú gyermek vett
részt.

A klubban jelenleg két
utcai szociális munkás
dolgozik. Munkájukat
alkalmanként az intéz-
mény vezetõi, család-
gondozói, gyermekfel-
ügyelõi és fejlesztõpeda-
gógusai egészítik ki. En-
nek eredményeképpen
2007 szeptemberétõl a
klubfoglalkozásokat már
heti három alkalommal
kedden, csütörtökön és
péntek délután tartják. A
kínálat kiegészült kultu-
rális programokkal, pél-
dául cirkuszlátogatással,
önismeret-fejlesztõ cso-
portfoglalkozással, film-
klubbal, korrepetálással,
tematikus beszélgeté-
sekkel, családkonzultá-
cióval és párkonzultáci-

óval is.
(A RING továbbra

is várja klubfoglalko-
zásaival és egyéb sza-
badidõs programjai-
val a szünidõt haszno-
san eltölteni kívánó ál-
talános iskolai korosz-
tályt. A programokról
bõvebb tájékoztatást
Héja Mirandella utcai
szociális munkás ad a
06-20-576-9510-es te-
lefonszámon.)

Gyermek és ifjúsági közösségi tér Békásmegyeren

RING-be várják a fiatalokat

FOTÓK: 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.)

A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szerve-
zete augusztusban az
alábbi idõpontokban és
helyszíneken szervez nyil-
vános véradásokat.

A ugusztus 15-én,
16-án és 17-én 11-

tõl 19 óráig: a Sziget
Fesztiválon, a véradó

sátorban (Hajógyári-szi-
get).

Augusztus 22-én
14.30-tól 18 óráig: az
Auchan Aquincumnál, a
véradó kamionban
(Szentendrei út 115.).

Augusztus 27-én 11-
tól 19 óráig: a Békás-
megyeri Közösségi
Házban, ahol ingyenes

koleszterinszûrés is lesz.
(Csobánka tér 5.).

Ha Ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a 60.
életévét és úgy érzi, hogy
segíteni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi iga-
zolvány (lakcímkártya)
és taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

Mint arról lapunkban már
olvashattak, újra megnyílt
a volt Margit kórház szülé-
szeti osztálya. 

ASzent János Kórház,
a Szent Margit Kór-

ház és a Budai Gyermek-
kórház integrációja nyo-
mán immár az Észak-Bu-
dai Egyesített Kórház
szülészeti osztálya II. szá-
mú részlegeként mûködõ
osztályon - mintegy 7
millió forintos beruházás-
nak köszönhetõen - a ko-
rábbinál korszerûbb kö-
rülmények között, évente
1000-1200 szülést tudnak
levezetni. A beruházás ré-
szeként a világra jövõ ki-
csiknek új újszülött-rész-
leget alakítottak ki.

A volt Margit kórházi
szülészet újraindítása
azért nagy jelentõségû,
mert a régióban élõ mint-
egy 450 ezer lakos szülé-
szeti ellátását egyetlen
osztály, a legnagyobb
erõfeszítések ellenére,
sem tudja biztosítani. Az
egészségügyi reform kö-
vetkeztében ráadásul a
fõvárosban jelentõs szá-
mú szülészeti ágy szûnt
meg, emiatt pedig a meg-

maradt osztályokra sok-
kal nagyobb feladat há-
rult. 

Az újra megnyílt szü-
lészeti részlegen dr.
Lévárdi Ferenc fõorvos
irányításával a hagyomá-
nyoknak megfelelõen,
családbarát módon, egy-
ágyas szülõszobákban, a
legjobb és legbiztonságo-
sabb körülmények között
hozhatják világra gyer-
meküket a kismamák.

Családbarát szülõszobák
észak-budai kismamáknak

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.
tájékoztatja a kerület lakosait, hogy a neurológiai osztályon
felnõtt pszichológiai rendelést lehet igénybe venni. Dr.
Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszichológus ren-
delési ideje: hétfõn, kedden és szerdán 14-tõl 20, csütör-
tökön és pénteken 8-tól 14 óráig. (Bejelentkezés a 388-
9180-as telefonszám 132-es vagy 127-es mellékén.)

Pszichológiai rendelés

A Magyar Vöröske-
reszt III. kerületi

Szervezete szociális ak-
cióján kedvezményes
áron juthatnak ruhákhoz
a rászorulók, és ingyen
osztanak lisztet szep-
tember 3-án, 4-én és 5-
én 8-tól 17 óráig.

A helyszín új: a Ladik
utca 2-6. szám alatt, a
Celer Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. terüle-
tén. (Megközelíthetõ a 6-
os, 86-os autóbusz Bog-
dáni úti végállomásától,
gyalog körülbelül 200
méter, vagy a HÉV Fila-
tori-gáti megállójától.
Érdeklõdni lehet a 388-
8530-as telefonszámon.) 

Szociális
akció

Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. tájé-
koztatja tisztelt betege-
it, hogy a Vörösvári úti
rendelõintézetünkben
bõvítettük a telefonos il-
letve a személyes idõ-
pontkérés idõtartamát.
Telefonon a 388-8384-
es és a 388-7760-as
számon, hétfõtõl pénte-
kig 7.30-tól 15 óráig je-
gyeztethetik elõ magu-
kat rendeléseinkre.
Személyesen hétköz-
napokon 6.45-tõl 20
óráig kereshetik fel be-
tegfelvételi részlegün-
ket elõjegyzés ügyé-
ben.

A kht. vezetõsége 

Bõvült az elõjegyzés 
a Vörösvári úti 
szakrendelõben

ZÁRVA A CUKORBE-

TEGEK KLUBJA. A

Békásmegyeri Közös-

ségi Házban mûködõ

cukorbetegek klubjában

augusztusban nem tar-

tanak rendezvényt.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_16.qxd  8/13/2008  3:02 PM  Page 9



2008/16. szám10
Pályázat

A pályázatot zárt borítékban
2008. szeptember 3-án 15 óráig
lehet benyújtani a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiséghasznosítási Csoportjánál.

A pályázónak a pályázatban
nyilatkoznia kell a megajánlott
bérleti díjról, a pályázati felté-
telek elfogadásáról, ezen kívül
meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység
pontos megnevezését, és a te-
vékenységre való jogosultságát
- a pályázat mellékleteként be-
nyújtott - vállalkozói igazol-
vánnyal, illetve cégkivonattal
és aláírási címpéldánnyal kell
igazolnia.

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

Nem adhat be pályázatot az
a magánszemély és cég, akinek
- amelynek - az állandó lakása,
illetve székhelye szerinti önkor-
mányzattal szemben adótarto-
zása van.

A helyiség vonatkozásában a
pályázónak vállalnia kell:

* az önkormányzati rendelet-
ben a bérleti jog megszerzésé-
nek ellenértékeként elõírt -
megszerzési díj - önkormány-
zat felé történõ megfizetését. A
nyertes által befizetett bánat-
pénz összegét az óvadékba be-
számítják. A megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bér-
leti díj három havi összege.

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

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

* szükség szerint a helyiség-
be önálló elektromos- és mel-
lékvízmérõk kiépítését.

A Ladik utcában levõ helyisé-
gekhez közös használatú vizes
blokkok tartoznak. Az ingatlan-
ban központi fûtés, portaszolgálat
van. Ezen helyiségek esetében a
nem mérhetõ közüzemi szolgál-
tatások és a fûtés után a bérleti dí-
jon felül a bérlõnek üzemeltetési
költséget is fizetnie kell, ennek je-
lenlegi díja 530 Ft/m2/hó.

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

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

Az eredményhirdetést köve-
tõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bá-
natpénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat,
amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvénye-
sen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi és
közbeszerzési bizottsága 2008.
szeptember 30-ig elbírálja és an-

nak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiíró-
ja fenntartja a jogát, hogy a leg-
jobb ajánlatot tevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa.

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

A helyiségek megtekintésé-
hez kulcs kérhetõ a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási Cso-
portjánál (Bp., III. Szentlélek
tér 7. fszt. 12. Telefon: 430-
3468 és 430-3469), félfogadási
idõben: hétfõn 14-tõl 18, szer-
dán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól
12 óráig.

A pályázatokkal kapcsolat-
ban további felvilágosítást le-
het kérni a fenti telefonszám-
okon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

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

(Ft/m2hó)
Bp., III. Boglya utca 1-3. iroda 18910/98/A/34 105 víz, villany, távfûtés 700 44 000 Ft
Bp., III. Hatvany Lajos utca 2. üzlet 64057/17/A/2 55 víz, villany, távfûtés 1 100 37 000 Ft
Bp., III. Juhász Gyula utca 10. iroda 65552/1/a6101 159 víz, villany, távfûtés 1 150 110 000 Ft
Bp., III. Kabar utca 11. iroda 64057/2/A/122 34 víz, villany, távfûtés 1 100 23 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca  5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 300 103 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 118 víz, villany, fûtés 1 200 92 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 163 víz, villany, fûtés 1 200 115 000 Ft
Bp., III. Lajos utca 91. pince üzlet 14654/0/A/43 158 víz, villany, gáz 1 000 120 000 Ft
Bp., III. Nagyszombat utca 6. raktár 14653/0/A/31 34 600 
Bp., III. Pacsirtamezõ utca 13. raktár 17799 6 víz, villany 600 10 000 Ft
Bp., III. Váradi utca 26. pince raktár 17005629/A/86 149 víz, villany 400 36 000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályázatot hirdet 
az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A Napraforgó Mûvészeti Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1
fõ dajkai munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idõre. Fog-
lalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. Munkavégzés helye: 1039
Budapest, Pais Dezsõ út 2. Ellátandó feladatok: pedagógiai fel-
adatok segítése, takarítás, étkeztetés. Illetmény, juttatások: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései alapján. A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló oklevél máso-
lata (minimum 8 általános); erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál
nem régebbi); egészségügyi kiskönyv. A munkakör legkorábban
2008. szeptember 1-jén tölthetõ be. Pályázati feltétel: egészség-
ügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a
munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai vég-
zettség vagy érettségi. A pályázat benyújtásának határideje: a
pályázat megjelenésétõl számított 15 nap, postán vagy sze-
mélyesen az óvoda titkárságán. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2008. augusztus 29.

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû, súlyo-

san mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet,

mely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási illetve

munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi esz-

közök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ. Az alapítvány-

tól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének

25 százalékánál, de legfeljebb 45.000 forint. Pályázni a 40. élet-

év betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni kell a súlyos moz-

gáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a

családban együtt élõk 2007. évi jövedelemnyilatkozatait. A névvel,

címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof. Dr. Kováts

István Alapítvány, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre ké-

rik beküldeni 2008. augusztus 31-ig. Minden pályázó 2008. októ-

ber 31-ig értesítést kap a kuratórium döntésérõl. A díjakat a nyer-

tes pályázók a Fogyatékosok Napja fõvárosi rendezvényén vehe-

tik át.

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatásáraDajkát keresnek
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA
A Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság értesíti a jármû-
vezetõket és üzemeltetõ-
ket, hogy a Sziget Feszti-
vál zavartalan lebonyolítá-
sa érdekében forgalom-
korlátozást léptetett élet-
be Belsõ-Óbudán. 

T ilos megállni 2008.
augusztus 10-én 6

órától 2008. augusztus
20-án 20 óráig a Remé-
nyi Ede utca mindkét ol-
dalán, a Szentendrei út és
a Jégtörõ utca közötti te-
rületen; a Benedek Elek
utca mindkét oldalán, a
Szentendrei út és a Jégtö-
rõ utca közötti területen;
a Vajda János utca mind-
két oldalán, a Szentend-

rei út és a Jégtörõ utca
közötti területen; a Mo-
zaik utca mindkét olda-
lán, a Szentendrei út és a
Jégtörõ utca közötti terü-
leten; a Leányfalu utca
mindkét oldalán, a Re-
ményi Ede utca és a Mo-
zaik utca közötti terüle-
ten; az Óbudai rakpart
mindkét oldalán, a Mo-
zaik utca és a Szépvölgyi
út közötti területen. 

Lezárták 2008. au-
gusztus 10-én 6 órától
2008. augusztus 20-án
20 óráig a Jégtörõ utcá-
nak az Auchan behajtó
és a Mozaik utca közötti
szakaszát is. 

Ideiglenesen utat
nyitottak 2008. augusz-

tus 10-én 6 órától 2008.
augusztus 20-án 20 órá-
ig a  Szépvölgyi útnak
az Árpád fejedelem útja
és a budai alsó rakpart
közötti szakaszán. 

Az ideiglenes út kizá-
rólag a megkülönbözte-
tõ jelzésekkel ellátott,
valamint a Sziget Fesz-
tivált kiszolgáló gépjár-
mûvek számára nyitot-
ták meg. 

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság kéri a
jármûvezetõket és az
üzemeltetõket, hogy a
megváltozott forgalmi
rend szerint, fokozott fi-
gyelemmel közlekedje-
nek. 

BRFK

Forgalomkorlátozás Belsõ-Óbudán 
A z ismeretlen elkö-

vetõ a Kiskorona
utcában parkoló sze-
mélygépkocsi ajtózárját
feszegette május 14-én
23 óra körül, majd a
jobb oldali ajtó üvegét
betörte, az ajtót kinyitot-
ta. A gyújtáskapcsoló
mögötti vezetékek segít-
ségével megpróbálta be-
indítani az autót. Azon-
ban a járókelõk megza-
varták, így elmenekült a
helyszínrõl. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság kéri, aki a
grafikán látható férfit
felismeri, jelenlegi tar-
tózkodási helyével vagy
a bûncselekménnyel
kapcsolatban érdemle-
ges információval ren-
delkezik, hívja a 430-

4700-ás telefonszámot,
illetve névtelensége
megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld
számán, a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívó telefonszámok va-
lamelyikén.

Megzavart autótolvaj 

B ehúzott kézifék nél-
kül parkolt egy

Mazda kisteherautó a
Hajógyári-szigeten, ezért

a Dunába csúszott au-
gusztus 5-én a kora dél-
utáni órákban. A tûzoltók
motorosfûrész segítségé-

vel helyet biztosítottak a
darunak, majd kiemelték
a négy méter mélységbe
zuhant, rakomány nélkü-
li gépjármûvet. Személyi
sérülés nem történt.

Autó a Dunában

Egy Bécsi úti középmagas
épület többszintes mélyga-
rázsában nagynyomású víz-
vezeték tört el július 31-én. 

Acsõtörés a garázs -
1 szintjén követke-

zett be, ahonnan a víz
gyorsan utat talált a
mélybe. A -2 szinten
parkoló autókat sikerült

idejében felhozni, de
nagy értékû számítás-
technikai és irodai be-
rendezés került víz alá.
A tûzoltók folyamatosan
mentették az értékeket,
több szivattyúval távolí-
tották el a vizet. Szemé-
lyi sérülés nem történt,
az épület statikailag nem
károsodott. 

Csõtörés a mélygarázsban

Kérem, aki 2007. április 2-án a Mátyás király út és

a Család utca keresztezõdésében történt halálos

kimenetelû motorbalesetrõl bármilyen információ-

val tud szolgálni, akár az elõzményekkel, akár a

balesettel kapcsolatban, jelentkezzen a következõ

telefonszámok egyikén: 06-30-453-8762, 06-30-

238-9428.

Szemtanúk jelentkezését várják

Lopás gyanúja miatt indí-
tott eljárást ismeretlen
tettes ellen a III. kerületi
Rendõrkapitányság.

A z elkövetõ még ápri-
lis 14-én 11.30 és 13

óra között bejutott egy
Kaszásdûlõ utcai lakásba,
ahonnan különféle értéke-
ket tulajdonított el. A nyo-
mozóhatóság kéri, aki a

grafikán látható személyt
felismeri, jelenlegi tartóz-
kodási helyével vagy a

bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700-as tele-
fonszám 43-172-es vagy
145-ös mellékét, illetve
névtelensége megõrzése
mellett tegyen bejelentést
az ingyenes 06-80-555-
111-es „Telefontanú” zöld
számán, a 107-es vagy a
112-es központi segélyhí-
vó telefonszámok vala-
melyikén.

Lakásra-járó 
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Nyárutói koncert
A Megbékélés Háza in-
gyenes hangversenysoro-
zatának nyárutói koncert-
je augusztus 25-én 19
órakor kezdõdik.A mûsor-
ban Weiner László:
Hármasversenyét (kon-
cert zongorára, fuvolára
és brácsára) hallhatják,
Gulyás Márta (zongora-
mûvész), Ittzés Gergely
(fuvolamûvész) és Bár-
sony Péter (brácsamû-
vész) közremûködésével.
(Helyszín: Békásmegyer,
Újmegyeri tér, a 34-es,
145-ös, 146-os busz vég-
állomása. Bejárat az isko-
la felõli oldalon.)

Csendvarázs
A Krúdy Gyula Irodalmi
Kör kiadásában jelent
meg a „Csendvarázs” cí-
mû verseket és festmé-
nyeket tartalmazó kötet,
Kanizsa József és Koncz
Eta közös munkája.

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 rendez-
vényt a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör. Legközelebb
szeptember 11-én lesz
összejövetel a Kéhli ven-
déglõ Krúdy Szalonjában.

A varrás éve
„Lánc, lánc, eszterlánc
...(I.) - A kézi varrás esz-
közei” címmel látható de-
cember 31-ig Tóth György
magángyûjtõ kiállítása a
Textil- és Textilruházati
Ipartörténeti Múzeumban,
a Lajos utca 138. szám
alatt. (Nyitva tartás: hétfõ-
tõl csütörtökig 9-tõl 16,
pénteken és szombaton
9-tõl 14 óráig. Vasárnap
zárva tartanak.)

B ús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer pol-

gármestere nyitotta meg
augusztus 8-án a Magyar
Origami Kör által szerve-

zett XIX. Nemzetközi és
Országos Origami Talál-
kozót a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. Az ese-
ményhez kiállítások kap-

csolódnak, melyek szep-
tember végéig láthatók.
Témák: Vasarely nyomán
origamival; Origami zász-
lók és térbeli díszek.

Origami találkozó Békásmegyeren

Mint arról hírt adtunk,
Joseph Heer festményei-
bõl és Mimmo Roselli
szobraiból láthattak tárla-
tot a Kiscelli Múzeum
Templomterében.

A Bécsben és Mal-
lorcán élõ osztrák

mûvész, Joseph Heer
festészete nem nevezhe-
tõ minimalistának a szó
tradicionális, mûvészet-
történeti értelmében. Ha
közelebbrõl megvizs-
gáljuk az utóbbi évek-
ben festett vásznakat,
napfényt, vibráló csillo-
gást, bõvérûen gazdag
négyzetes, foltszerû for-
mákat találunk, melye-
ket konok következetes-
séggel variál tovább. 

Heer szinte fúga-sze-
rûen építkezik, az alap-
motívumot változtatja,
újabb és újabb modulá-
ciókat fejlesztve a fõté-
mára. Képszerkesztési
elvei majdnem zeneiek,
kiindul egy tájkép érze-
tébõl, ahol a horizont
homokszínnel megfo-
galmazott, felette felhõs
ég. Persze tájképrõl,
vagy bármiféle tájél-
ményrõl egyáltalán nin-

csen szó, a kifejezést
csak segédeszközként
lehet használni. Ebbõl a
vizuális kiindulópontból
fejleszti felhõvé össze-
álló, laza képfelületet,
vagy raszterszerû for-
makapcsolatokat, a lük-
tetõen változó, amorf
négyzetek (képünkön)
szisztémáját. 

A firenzei szobrász,
Mimmo Roselli a vona-
lak szobrásza, a térbe

húz egyeneseket. Instal-
lációi - vastagabb vagy
vékonyabb huzalok, kö-
télszálak kifeszítve a
térben -, meghatározzák

és átírják az õket övezõ
környezetet, akár külsõ,
akár belsõ térbe „írja be-
le” vonalait. Egy-egy tá-
voli pontot kötnek össze
huzalai, erõteljes fe-
szültséget teremtve az
összekapcsolt elemek
között. A térbeli vonalak
geometrikus formákat
rajzolnak a valóságos
terekbe, kijönnek a fal-
ból, belefúródnak a
földbe, más falakon át-

hatolnak, és új kapcsola-
tokat teremtenek az épí-
tészeti elemek között. 

Az utóbbi években
dolgozott szabadtérben,

velencei parkban, ódon
és modern épületekben.
Nemrég a kiscelli Temp-
lomtér szentélyébõl in-
dult ki három határozott
kenderkötél vonal, ke-
resztül futott az árkádon
és áthatolt a fõfalon, a
szabadtérbe távozva. Ha
a kapun kiléptünk, a fa-
lon átmenõ három vonal
meredeken zuhant tizen-
egy méter magasból le a
földre. 

A kötélfonalak átfor-
málják a tér értelmét, és
ugyanakkor rendkívül
fínoman, vonalakhoz il-
lõen vannak jelen.

Kiscelli Múzeum Templomtere

Amorf négyzetek, távoli partokat összekötõ huzalok

Megváltozott
az ÓMK neve
A San Marco utcai Óbu-
dai Mûvelõdési Központ
(ÓMK) neve augusztus
1-jétõl megváltozott. Új
elnevezése: Óbudai
Kulturális Központ.

A BKH 
új honlap címe
A Békásmegyeri Közös-
ségi Ház honlap címe
megváltozott. Új címük:
www.bekasmegyeri
kozossegihaz.hu

Technikai szünet
Az Óbudai Múzeum
technikai okok miatt
szeptember 1-jéig zár-
va tart.* A Kun Zsig-
mond Népmûvészeti
Gyûjtemény továbbra is
zavartalanul látogatha-
tó. (Cím: Fõ tér 1.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai Nyár 2008

Orgona- és kamaramuzsika, majd nyárzáró fesztivál
Négy egymást követõ szom-
bat estén orgona és kamara-
zenekari estekkel várják a
komolyzenét kedvelõ közön-
séget az Óbudai Szent Péter
és Pál Fõplébánia-templom-
ban. A népszerû orgonakon-
certeket egy-egy énekes, il-
letve hangszeres szólista te-
szi változatossá. 

Ahagyományokhoz
híven idén is a kiváló

akusztikájú barokk épület,
az Óbudai Szent Péter és
Pál Fõplébánia-templom
ad otthont négy egymást
követõ szombaton a ko-
molyzenei koncertsorozat-
nak. Déri András orgona-
mûvész augusztus 23-ai
hangversenyén a neves
szlovák basszista, Juraj
Péter énekel szólót. Az es-
ten Johann Sebastian
Bach: H-moll preludium
és fúga; Händel: Ária a
Joshua oratóriumból;
Rossini: Preludio reli-
gioso; Verdi: Zacharia ári-
ája a Nabucco operából;

Koloss István: 4. Partita;
Dvorak: Biblia dalaiból
részletek; valamint Liszt
Ferenc: Weinen, Klagen-
variációk szerepelnek re-
pertoáron.

Teleki Miklós orgona-
mûvész mellett Gyön-
gyössy Zoltán fuvolamû-

vész lép fel augusztus 30-
án. A mûsor: Vivaldi és
Johann Sebastian Bach:
A-moll concerto; J. S.
Bach: A-moll szólószoná-
ta fuvolára, illetve Esz-dúr
triószonáta; Enrico Bossi:
Scherzo; G. Fauré: 3 da-
rab; Louis Vierne: Finale
az elsõ szimfóniából; Ko-

dály Zoltán: 3 epigramma;
Pikéthy Tibor: Preghiera;
Antalffy Zsíros Dezsõ:
Változatok, spirituálék. 

(A koncertek 20 órakor
kezdõdnek. Cím: Árpád-
házi Szent Erzsébet tér
/Lajos utca 168./. Jegyek
1500 forintért kaphatók az

Óbudai Társaskörben, a
Kiskorona utca 7. szám
alatt. Telefonszám: 250-
0288; web: www.obu-
daitarsaskor.hu)

Nyárzáró 
Békásmegyeren

„Hékás Békás!” címmel
augusztus 30-án tartják a

kulturális eseménysorozat
hivatalos záróünnepét, a
Nyárzáró Fesztivált, a bé-
kásmegyeri Csobánka té-
ren. 

A programot az Alma
együttes nyitja 10 órakor,
majd harcmûvészeti be-
mutató következik 11 órá-

tól. „Panna, a Pöttöm”
címmel mesejátékot láthat
az aprónép 12 órai kezdet-
tel. A Kolompos együttes
14 órakor Vitéz Levente
történetét zenés mesejá-
tékkal adja elõ. Színpadra
lép 16.30 órakor a Kaláka
együttes, 18 órakor az
Irie Maffia, végül az ese-
mény záróakkordjaként a
Pannonia Allstars Ska
Orchestra. 

Az említett programok-
kal párhuzamosan, 10-tõl

18 óráig kézmûves foglal-
kozásokkal, sportrendez-
vényekkel, kirakodóvásár-
ral, Mese Casinóval várják
a látogatókat. Az esemény
ingyenes.

(Az Óbudai Nyár
programjairól a 06-20-
926-5179-es telefonszá-
mon, illetve a www.obu-
dainyar.hu internetes ol-
dalon kérhetõ-található
bõvebb felvilágosítás.) 

Elõzetes: a templomi
hangversenysorozatban
szeptemberben két kon-
certre invitálják az ér-
deklõdõket. Az Óbudai
Kamarakórus és a Buda-
pest Vonósok olasz rene-
szánsz egyházi és világi
kórusmûvekbõl összeál-
lított mûsora szeptember
6-án hallható Király Ju-
dit szopránszólójával,
Erdõs Ákos vezényleté-
vel. * Az utolsó hangver-
senyt szeptember 13-án
a Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templom zene-
kara, az Óbudai Albert
Schweitzer Kamaraze-
nekar Haydn-Mozart est-
je zárja. 

Összeállította:
Szeberényi Csilla

Az Óbudai Nyár meglepetés vendége a Benkó Dixieland Band volt a „Fõ téri esték” cí-
mû programsorozatban július 26-án

VÉRPEZSDÍTÕ RITMUSOK. A „Fõ téri Esték” címû hangversenysorozatban neves elõadókat
láthatott-hallhatott a közönség hétrõl hétre. Az ingyenes, július eleji koncerten a Gipsy
Folk Band és a Karaván Família szórakoztatta a szép számmal megjelent publikumot

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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JURÁNYI ATTILA GYÛJTEMÉNYÉBÕL

Gyarapítanák
gyûjteményüket
A megújult Óbudai Mú-
zeum és Könyvtár gyûj-
teményi anyagának
gyarapításához és új ál-
landó kiállításaihoz ke-
resi Óbuda, Csillag-
hegy, Békásmegyer te-
rületérõl a két világhá-
ború közötti idõszak,
az 1960-as, 1980-as
évek, valamint az óbu-
dai ipar történetének
tárgyi emlékeit, erede-
ti dokumentumait. *
Az intézmény múzeumi
fotótára gyarapításához
várja azokat az eredeti
fotográfiákat, melyek az
1970-es évek elõtt ké-
szültek Óbudán, Csil-
laghegyen és Békás-
megyeren. A felajánlott
fényképeket, tárgyakat
állományba veszik, kiál-
lításokon való bemuta-
tás esetén az adomá-
nyozó nevét feltüntetik.
(Érdeklõdni az Óbudai
Múzeum és Könyvtár
250-1020-as telefon-
számán lehet.)

Szépségápolás
a rómaiaknál
Idõszaki kiállítások az
Aquincumi Múzeum-
ban: „Venus és Hygienia
birodalma - Szépség-
ápolás a római korban”
címmel október 31-ig. *
„Van új a föld alatt...”
címmel válogatás a
2007. év legszebb ása-
tási leleteibõl szintén
október 31-ig. (Tel.: 250-
1650, 430-1081, aquin-
cum@aquincum.hu)

NIMFAÜNNEP RÓMAIFÜRDÕN. Színielõadásokkal, vízi régészeti bemutatóval, változa-
tos családi programokkal várták Rómaifürdõn az érdeklõdõket az Aquincumi Múzeum
munkatársai augusztus 2-án, az Óbudai Nyár rendezvénysorozatában

Az Aquincumi Múzeum „Róma Aquincumban” címû
állandó kiállítása átalakítási munkálatok miatt szep-
tember 21-ig zárva tart.

Zárva a kiállítás

A 100 éves jubileumát az
óbudai Textilmúzeum idén
õsszel ünnepli. A centená-
riumhoz kapcsolódva szak-
matörténeti kiállításhoz
gyûjtjük az üzem és a dol-
gozók múltjával kapcsola-
tos dokumentumokat, al-
bumokat, fényképeket, új-
ságcikkeket, textíliákat
(rajzokat), gyári textil-
naptárakat, emléktárgya-
kat, kitüntetéseket.

E hhez kérjük a lakos-
ság és azok segítsé-

gét, akik bemutatható re-
likviákkal rendelkeznek,
hogy szíveskedjenek
kölcsönadni a Textilmú-
zeumban rendezendõ be-
mutatóra. A felajánláso-
kat elõre is köszönjük és
bízunk abban, hogy gaz-
dag emlékanyaggal és
méltó keretek között ün-
nepelhetjük meg a kerü-
letben sokak számára oly
fontos centenáriumot.

Jelentkezésüket szep-
tember 15-ig várjuk a
367-5910-es  vagy a 430-
1387-es múzeumi telefon-
számokon, hétfõtõl csütör-
tökig 9-tõl 16 óráig, pénte-
ken és szombaton 9-tõl 14
óráig, vagy e-mailben a
t e x t i l m u z e u m @ t -
online. hu címen.

Textilmúzeum 
Alapítvány

100 éves az óbudai
Textilfestõgyár

TENGERI JELENETET ÁBRÁZOLÓ MOZAIK RÉSZLETE. Az
eredetileg négyszög alakú, középen lefolyóval ellátott
mozaikpadlót (Kr. u. 3. század) geometrikus motívumok-
kal díszített szegély vette körül. A szegélyen belüli kép-
mezõ vízi jelenetet ábrázol különféle halakkal, delfinnel,
vadkacsával, vízi növényekkel, úszó farönkkel. (A moza-
ikrészlet az Aquincumi Múzeumban látható, a Szentend-
rei út 135. szám alatt, a volt ELMÛ épületben.) 
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Milliók 
a fõiskolának
Az óbudai székhelyû
Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola 12 millió forint tá-
mogatást nyert az
NSZFI pályázatán. Az
összeget a gyakorlati
képzés tárgyi feltételei-
nek fejlesztésére fordít-
ja a felsõoktatási intéz-
mény.

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, a
Varázsmûhely nevû
kézmûves- i roda lmi -
játékos-sportos foglal-
kozásaira. Idõpontok:
november 7-én és de-
cember 4-én 17 órától.

Állás
Óbudai középiskola fel-
vételt hirdet iskolatitká-
ri munkakörbe. Számí-
tógépes ismeret szük-
séges. Oktatási terüle-
ten való jártasság elõnyt
jelent. (Jelentkezni lehet
telefonon vagy e-mail-
ben. Tel.: 250-1744.
E-mail:
korosi-cs-g@axelero.hu)

ISKOLANAP. Két fényképpel idézzük fel az Elsõ Óbudai Általános Iskola egyik tanévzá-
ró eseményét, a nagysikerû iskolanapot. A kisiskolások közelrõl vehették szemügyre
a tûzoltójármû felszereléseit, a nagyobbak pedig a katasztrófavédelem területén dol-
gozók felelõsségteljes munkájával ismerkedtek

A május 5-ei ha-
táridõre a pályá-

zó felsõoktatási intéz-
ményeknek, illetve
szervezeti egységek-
nek négy példányban
nyomtatott formában
és egy CD-lemezen
kellett benyújtaniuk
önértékelési doku-
mentumukat. A pá-
lyázók vállalták,
hogy a Felsõoktatási
Minõségi Díj elnye-
rése esetén a minõ-
ségfejlesztés és a pá-
lyázat kidolgozása ál-
tal nyert tapasztalatai-
kat közzéteszik az in-
tézmény honlapján.

A 2008. évi pályá-
zatok értékelésére a
minisztérium az Ok-
tatáskutató és Fejlesz-
tõ Intézetet kérte fel.
A pályázatok értéke-
lése több szinten tör-
tént. Az önértékelé-
sen alapuló pályáza-
tok elõször formai el-
lenõrzésen estek át,
melyet a pályamûvek
tartalmi értékelése
követett. Az írásos
vélemények, értéke-

lések elkészítése után
született döntés a hely-
színi értékelésre érdemes
pályázatok kiválasztásá-
ról. Az elmúlt évben a
Bronz Fokozatú Elisme-
rõ Oklevél kitüntetésben
részesült óbudai székhe-
lyû Budapesti Mûszaki
Fõiskolát (BMF) a láto-
gató bizottság június 27-
én értékelte helyszíni
szemlén.

Az értékelõk a látoga-
tást követõen fogalmaz-
zák meg javaslataikat és
terjesztik a Felsõoktatási
Minõségi Díj és Minõ-
ségfejlesztési Bizottság
elé. Arany, Ezüst és
Bronz Fokozatú Elisme-
rõ Oklevél adható ki
„Felsõoktatási intéz-
mény” és „Felsõoktatási
intézmény szervezeti
egysége” kategóriákban.

A bizottság a címet
adományozó oktatási és
kulturális miniszter elé
terjeszti javaslatát. A
2008. évi Felsõoktatási
Minõségi Díjat a minisz-
ter a tanévnyitón ad-
ja át. A díjazottak
névsora megjelenik
az Oktatási Köz-
lönyben, valamint
az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium
honlapján.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Felsõoktatási Minõségi Díj

Elismerésre számít idén is a BMF
A Felsõoktatási Minõségi Díjról szóló kormányrendelet
alapján az oktatási és kulturális miniszter 2008-ban is-
mét meghirdette a díjra vonatkozó felhívást a minõség-
fejlesztés ösztönzése és elismerése érdekében. 

A Napraforgó Mûvészeti
Óvoda a közalkalmazottak
jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet fejlesztõpe-
dagógus munkakör betölté-
sére.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan ide-
jû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: rész-
munkaidõ, heti 20 órás. Mun-
kavégzés helye: 1039 Buda-
pest, Pais Dezsõ utca 2. Ellá-
tandó feladatok: fejlesztési
tervek készítése;egyéni diffe-
renciált fejlesztés; szûrõvizs-
gálatok; kapcsolattartás. Illet-
mény, juttatások: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései alapján. Pályázati
feltétel: fejlesztõpedagógusi
szakirányú végzettség; erköl-
csi bizonyítvány; egészség-
ügyi alkalmasság. A pályázat
részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önélet-
rajz; végzettséget igazoló ok-
levél másolata.
A munkakör legkorábban
2008. szeptember 8-tól tölt-
hetõ be. A pályázat benyújtá-
sának határideje: 2008. au-
gusztus 31-ig postán, vagy
személyesen az óvoda titkár-
ságán. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2008. szep-
tember 5.

Fejlesztõpedagógus
felvétele óvodába

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása
35 éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� TV-VIDEÓ 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 szervízt.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 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.
Biztonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemu-
tatóterem: 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,
NEHÉZGÉPSZÁLLÍTÁS, lomtalanítás,
nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. 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   

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák

felújítása és egyedi bútorok készítése ingye-
nes felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-
8409

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkák-
kal, ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782,
06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Szobafestés, mázolás, tapétázás,
csempeburkolás, kõmûvesmunkák, parkettá-
zás, szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, vil-
lanyszerelés, 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, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Dugulás-elhárí-
tás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06-20-961-6153.
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06-30-954-9554.
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� 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
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� 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
� Gázkészülék-szerviz! Garanciával, 30
éves gyakorlattal. Hétvégé is. Horti-Dávid III.
Varsa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; 242-3286
� Villanyszerelés! Lakások elektromos há-
lózatának felújítását, lakóházi fõvezetékek ki-

vitelezését és tervezését, mûszaki vezetést
Elmû regisztrált vállalkozás vállalja. Tel.:
06(30)921-5065
� Kõmûves és épületburkolós kisebb-na-
gyobb munkát vállal, közületeknek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Asztalos munkák, konyhaszekrény,
garderobe, egyéb kisbútorok, nyílászárók ké-
szítése, javítása. Egyedi faborítások, boltív,
lambéria. Tel.: 06(70)943-1294
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� 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
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rend-
szeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138

� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26

perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Dr. Suhajda Kornélia bõrgyógyászati,
kozmetológiai magánrendelése felnõtteknek,
gyerekeknek. Bõrnövedékek, szemölcsök eltá-
volítása fagyasztásos módszerrel. (Professional
Orvosi Kft. Budapest, 1037 Bécsi út 85. IV/1.
Bejelentkezés a 317-0631-es telefonszámon.)
�Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebésze-
ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18
óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
� 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.
�Angol órák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043

� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
miatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
� GOSPEL kórusba gyerekeket-fiatalokat
várunk. Igény szerint: zongora, ének, szolfézs
tanítással. Tel.: 06(70)281-6454
� Dajka, gyógypedagógiai, pedagógiai asz-
szisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546

� Ingatlanirodánk kizárólag a III. kerület
Csillaghegy, Békásmegyer, Ófalú, és Óbuda

� 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

� 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

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

Ingatlan

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

Oktatás

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

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

� Acupinctura magánrendelés, Fájda-
lom Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7.
Dr. Polgár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-
0115

� 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

� 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

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

� Lakatosmunkát mindennemût válla-
lok. Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó
korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javí-
tást. Tel.: 243-3294, 06(20)9424-943

� 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 %!!!

� 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
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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 Békásmegyer-Ófaluban két család-
nak is alkalmas, tetõtérbeépítéses, 2002-ben
teljesen felújított családiház. Érdemes meg-
nézni! Irányár: 39,5 MFt. Érd.: 06(30)550-
5953, egész nap
� Eladó Békásmegyer Ófaluban 50 m2-es,
amerikai konyha-nappalis, összkomfortos,
galériás házrész, 110 nöl. kertrésszel. Irányár
22,5 MFt. Telefon: 06(30)550-5953
� Eladó Óbudán, a Flórián térhez közel, egy
felújított, 3 szobás, 68 m2-es, barátságos la-
kás, jutányos áron. (Jók a szomszédok.) Tel.:
06(70)452-9836
� 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
� Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobás, fel-
sõfokú beltéri kivitelû lakás eladó. Irányár:
12,5MFt Üzenetrögzítõ: 212-7178
� Eladó III., Kaszásdûlõn 50 m2-es, 2 szo-
ba, étkezõs, erkélyes, hegyekre nézõ lakás.
10,5 MFt. Tel.: 06(30)579-3182
� Kiskorona utcában IX. emeleti, 68 m2-es,
3 szobás, felújított, hegyre nézõ lakás eladó.
I.ár: 13,4 MFt. Tel.: 06(70)944-0088
� Eladó Békásmegyer Duna felõli oldalán
IV emeletes ház magasföldszinti, két szobás

lakása. Irányár 10,2 MFT. Telefon:
06(30)550-5953
� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatla-
nokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosí-
tással. Tel.: 06(20)803-5735
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� 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.
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó
ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-
0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Eladó Békásmegyer-Ófaluban 3L társas-
házban 100 m2-es, tetõtérbeépítéses lakás, 45
m2-es mûhellyel, gépkocsibeállási lehetõség-
gel. Irányár: 25,7 MFt. Érd.: 06(30)550-5953,
egész nap
� Békásmegyer-Ófalun eladó 956 m2-es,
összközmûves, 26 m széles, lakóövezeti iker-
ház építésére is alkalmas telek. I.ár:
32.000.000. Tel.: 06(70)944-0088

� Matróz utcai, 65 m2-es panellakás a tulaj-
donostól eladó. Ár 12.600.000 Ft. Érdeklõd-
ni: 06(70)273-7278
� Családi ház Ezüsthegyen: örök panoráma,
dupla komfortos, 160 m2, 1100 m2 telek.
Irányár: 61 millió. Közvetítõk ne hívjanak!
Tel.: 06(70)281-6454
� Óbudai megbízható ingatlaniroda. Sürgõ-
sen eladó-kiadó ingatlanokat keres. Tel.: 242-
4760, 06(30)219-7722
� Óbudán, Esõ utcában 2 és fél szobás, erké-
lyes, cirkós exkluzív lakás, örökgarázzsal el-
adó. Ár: 29,5 mFt. Tel.: 06(20)542-7754
� Eladó Békásmegyer központjában, négy-
emeletes panelház magasföldszintjén, 37 m2
öröklakás tulajdonostól. Irányár 8.600.000 Ft.
Tel.: 06(70)291-2637

� 200 m2-es nagykereskedelmi üzlet vezetésé-
re minimum középfokú végzettségû, kereske-
delmi vezetõi tapasztalattal rendelkezõ mun-
kavállalót keresünk. Érd. 06(20)319-5881
� III. kerületi élelmiszerüzem felvesz
ügyes, megbízható fiatalembert betanított fi-
zikai munkára, gépkezelõnek. Érdeklõdni:
06(30) 421-9619
� Asztalost gyakorlattal felveszünk Buda-
kalászon. Tel.: 06(20)932-4244
� Expediálásban jártas gyógyszertári asz-
szisztenst keresünk a 18-as busz végállomásá-
nál a Solymári  Auchan áruházban lévõ „Kék
patikába”. Családias hangulat, kiemelt bérezés.
Tel.: 06-26-814-530; 06(20)357-5484
� Alkalmi jellegû, könnyû, tiszta munkára
keresünk 40 éven felüli, érettségizett, kultú-
rált munkatársat. Gépkocsi elõny. 1535 Buda-
pest, Postafiók 963.
� 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.
� Természetgyógyász rendelõnkbe nemdo-
hányzó takarítónõt keresünk. Tel.: 06(70)200-
8565
� Kis- és nagytakarítást, lakásfelújítás utáni
takarítást vállalok. Tel.: 06(30)382-6029;

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904

� Kiadó a Szépvölgyi iroda park fölött más-
fél szobás, zöldövezeti lakás, 65 000 Ft/hó.
Tel: 06 (20) 315-1339

� Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobás, fel-
sõfokú beltéri kivitelû lakás kiadó, 60 000.- +
rezsi.Üzenetrögzítõ: 212-7178
� 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
� 26 m2-es üzlethelyiség bérbeadó a Szent-
endrei út 26-ban. Érdeklõdni lehet a Szent-
endrei út 20. I. emeleti szövetkezeti irodában
személyesen, vagy a 240-7720-as telefonszá-
mon hétfõtõl-csütörtökig 14-18-ig.

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

� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� 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

� Iroda eladó. 2004-ben épült, rendezett tár-
sasházban 100 m2-es, igényesen kialakított
iroda. III. ker. Hunor u. Tel.: 06(30)963-2320

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

� Augusztus 30-ig 10% kedvezménnyel
velencei és toscanai körutak õsszel a Phoenix
Travellel. Phoenix Travel, tel.: 453-2959,
mobil: 06(30)326-1138, www.phoenixtravel.hu

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

Számítógép

Utazás

Autó

� Kiadó 48 m2 üzlethelyiség a Baumax
mellett. Bérleti díj: 88.000 Ft/hó. Érd.:
367-1343

� Bevásárlóközpontban 10 m2-es pavilon
családi okok miatt eladó. Hitel, biztosítás,
inatlanirodának kiváló. Ára: 1 millió Ft.
Tel.: 06(20)935-2381

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

� Fiatalos pótnagyit keresek 2 kislányom
mellé délutánonkénti gyermekfelügyelet-
tel, kis besegítéssel a házimunkába. Tel.:
06(20)424-9331

� Újságíró munkatársat vesz fel az Óbu-
da Újság induló békásmegyeri mellékleté-
hez. Tel.: 430-1250

Állás

� STARToljon ránk! Referenciánk több-
száz elégedett ügyfél. Eladó/kiadó luxusin-
gatlanokat (családiház, ikerház) keresünk.
Minden kedves ügyfelünknek kellemes nya-
ralást 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

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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Nagy kérdés
Rejtvényünkben F. M. Hubbard amerikai humo-
rista megjegyzését olvashatják. Beküldendõ a víz-
szintes 1., a függõleges 14. és a vízszintes 34. sorok
megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. A megjegyzés eleje (zárt betûk: A.
L. Á. E.) 14. Hajatlan. 15. Mindig többet akar. 16.
Egyházi körmenetfajta. 18. Kíván. 19. Luxemburgi,
svéd és osztrák autók jele. 20. Cameron …, filmsztár.
21. Gyõzelmet szerez. 23. Korábbi európai állam, röv.
24. Templomáról híres Dunántúli helység. 26. Ámbá-
tor. 27. Eme valaki szállította ide. 29. Könnyûfém
vegyjele. 30. Rákóczit szolgálta, Tamás. 32. Névelõs
gabona. 33. Ha, angolul. 34. A harmadik beküldendõ
sor. 35. Puha fém. 37. Spanyol, vatikáni és izraeli au-
tók jele. 38. Postán keresztülfuttat. 39. Orosz repülõ-
géptípus jele. 40. Lábon. 42. Pata egynemû betûi. 43.
Mennyboltja. 49. Angol rendõrség. 45. Párizsi fõút. 48.
Ipari növény névelõvel. 49. Végek nélkül múlok! 50.
Capek regénye, névelõvel. 51. Ritka nõi név. 53. Sikert
összpontosító. 56. … Robbins, amerikai filmszínész.
FÜGGÕLEGES: 2. Változtatgat. 3. Jegyeznek. 4. Á.
E. P. 5. Részben vonaglik! 6. Folyadék. 7. Forróégövi
növény. 8. Egyenruhafajta. 9. Eljuttat arra a helyre. 10.
Régies sör. 11. Svéd és thaiföldi autók jele. 12. Egy-
helyben vagy. 13. Zeneszerzõ, szövegíró, marketinges, Péter. 14. A
második beküldendõ sor (zárt betûk: H. S. Z. T.). 17. Névelõ. 22.
E helyre szintén. 23. Díj-alapítvány névadója. 25. Hapsi. 28. Csillag-
jegy. 30. Tartsd föl. 31. Szervezetünk bizonyos részéig. 32. Katonai
börtön, névelõvel. 36. Gusztustalanul hízeleg. 39. Parancs után hang-
zik. 41. Névelõs ravaszdi. 42. Nyakörv folytatása. 43. Majdnem elé-
tár! 46. Kirándulás. 47. Lítium, ittrium és deutérium jele. 48. Annyi,
mint. 50. We … the World, világsláger a nyolcvanas években. 52. Z.
U. Ó. 54. Kiejtett mássalhangzó. 55. Indulatszó.          Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon augusztus 26-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben
(ideiglenesen a Fõ tér 2. szám alatti képviselõ-testületi irodá-
ban) vehetnek át. Az augusztus 1-jén megjelent, „Biztonság” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: „Azt soha, senki nem felejti el, ho-
va ásta el a csatabárdot”. Könyvjutalmat kapnak: Gõz Istvánné
1038 Bp., Csobánka tér 2. V/52.; Fodor József 1035 Bp., Vörösvári
út 15. III/8.; Podina Sebõné 1035 Bp., Szentendrei út 26/b.

MEGÖRÖKÍTETT TERMÉSZET - FÉNYKÉPEKEN. Magát Tamás fotográfus szemet gyönyör-
ködtetõ természetfotóiból látható kiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár békásme-
gyeri, Füst Milán utcai bibliotékájában augusztus 31-ig

„Álom-Világ 2008” a mottója az óbudai
Szaléziaknál tartandó Nyári Oratórium
napközis tábornak, ahová alsós és felsõs
diákokat várnak.

M i a Nyári Oratórium? Játék és
sport, kézmûves foglalkozás,

imádság, séták, kirándulások, verse-
nyek, tánc, mûhelyek, strandolás, vízi

akadályverse-
nyek és sok-
sok kaland.
Idõpont: au-
gusztus 25-tõl
29-ig. Hely-
szín: Bécsi út
175. (Részle-
tes információ
és jelentkezési
lap: nyarioratorium.atw.hu)

Tábor a Szaléziaknál
Fiatal, amatõr könnyûzenei együttesek bemutatkozása 
„Miénk itt a tér”! címmel fiatal, amatõr könnyûzenei
együttesek mutatkozhatnak be a Csobánka téren.
Ha szeretnétek részt venni és fellépni, jelentkezze-
tek augusztus 15-tõl szeptember 5-ig a Békás-
megyeri Közösségi Házban, személyesen (Cso-
bánka tér 5.), vagy telefonon (243-2432). Részvéte-
li díj nincs! Alaphangosítást adunk, de a hangsze-
rekrõl és a hangszerekhez szükséges egyedi tech-
nikai eszközökrõl nektek kell gondoskodnotok. A
rendezvényen egy együttes maximum 25 perces
produkcióval léphet fel. A részvételt a jelentkezések
sorrendjében biztosítjuk. Kb. 20 órától meglepetés
koncert! A fellépések között break bemutató. A
program végén tûzshow.

Békásmegyeri Közösségi Ház

„Miénk itt a tér”!

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

Elõzetes: a nagy sikerre való tekintettel szeptem-

ber 6-án ismét terrarisztika börzét rendeznek az

Óbudai Kulturális Központban, a San Marco utca

81. szám alatt.

Nyári nyitva tartás a békásmegyeri könyvtárban

Terrarisztika börze
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai
Korfball Klub
1039 Budapest, Csobánka
tér 7., Veres Péter Gimná-
zium (csak edzés idõpont-
okban). Tel.: 06-30-456-
0703. E-mail, internet:
snowmedve@yahoo.com;
www.obudakorf.free.epla-
net.hu

Óbudai SE
1031 Budapest, Rozgonyi
Piroska utca 28. Tel.: 240-
3353. E-mail, internet:
ose@ose.hu;www.ose.hu 

Óbudai Wellness és
Diáksport Egyesület
1031 Budapest, Nánási
út 2/b, 4. em. 130. Tel.:
06-30-530-8961. Web:
info@sinkofitness.hu;
www.sinkofitness.hu

Silver Wolf 
Harcmûvészeti Egyesület
Edzés helyszíne: 1037
Budapest, Farkastorki
út 21. Tel.: 06-70-369-
2135. E-mail, internet:
silverwolf@invitel.hu;
www.silverwolf.hu

Tung Harcmûvészeti
Sportegyesület
1030 Budapest, Pók utca
1. Tel.: 06-70-279-7020.
Internet: www.mantis.hu

Védõszárny Sportkör
1039 Budapest, Kos-
suth Lajos utca 19. Tel.:
240-2627, 18 óra után.
E-mail: vedoszarny@t-
online.hu

Sportegyesületek
elérhetõségei

A szervezõk úgy kal-
kuláltak, hogy az

1948-as olimpiát akár meg
is rendezhetnénk, bár
Olaszország akkor már ko-
moly elõkészületeket tett.
Az akarás azonban oly
erõs volt, hogy szomszé-
dos Péter-hegy  kis fenyõ-
erdejébe megálmodták az
olimpiai falu helyét. Bár
hivatalosan még nem fo-
gadták el, egyre inkább túl-
nõtt a méretezés magán a
stadionon, egyértelmûen
rajzolódott ki, hogy a le-
hetséges magyar olimpiai
játékok helyszínét készítik
elõ. Ezért a stadion terve
eleve úgy készült, hogy a
nagy sportpálya mellett a
tenisz és a medencés sport-
versenyek lebonyolítására
is alkalmas legyen a
komplexum. 

A kor híres tudósai, pro-
minens személyiségei és
egyszerû emberek - köztük
munkások - fogtak össze a
terv megvalósításáért. A
legkülönfélébb tanulmá-

nyok láttak napvilágot, de
közös volt bennük, hogy
mind a legalkalmasabb
helyszínnek tekintette az
arany-hegyit, melyet nem-
sokára a közvélemény is
csak óbudaiként kezdett
emlegetni. 

Az elõkészületeket és a
terv melletti agitálást az e
célból alakult Óbudai Sta-
dion Bizottság végezte. A
szervezet komolyságát jel-
zi, hogy kilenc szakbizott-
ságot hoztak létre a külön-
bözõ témákban a javasla-
tok és feladatok kidolgozá-
sára. Volt propaganda-,
közlekedési-, sport-, telek-,
fürdõügyi-, egészségügyi-,
sajtóügyi-, híd- és város-
rendezési, muzeális vala-
mint templomépítõ szakbi-
zottság is. Ezekben válasz-
tott és delegált tagok dol-
goztak, másokat társadal-
mi rangjuk miatt kértek fel
a részvételre. A központi
elnökség felhívta a figyel-
met, hogy a helyi civil
szervezetek és közületek
delegáljanak tagokat a bi-
zottságokba, minél többet
a III. kerületi lakosságból
is. Így akarták az ügynek a
helybéliek minél szélesebb
rétegét megnyerni, amit az
érintettek elfogadtak. A fõ-
védnökök között ott volt
Kéthly Anna és gróf
Aponyi György is.

Az ötkarikás játékok
rendezésének lehetõsége
egyre több hívet szerzett az
ügynek. Mérnökök még
azt is kiszámolták, hogyan
lehet 200 ezer embert a na-
gyobb sportesemények
után gyorsan hazaszállíta-
ni. Ebben a kalkulációban
a MÁV esztergomi vonala
városi szakaszának fejlesz-

tése, a szentendrei HÉV
ide vezetõ szárnyvonalá-
nak megépítése, és az óbu-
dai villamosok meghosz-
szabbítása, valamint az új-
pesti híd közúttal való szé-
lesítése is benne foglalta-
tott. 

Persze vizsgálták annak
lehetõségét is, hogy Buda-
pesten hol lehetne egy
ilyen sportbázist máshol
létrehozni, de minden ku-
takodás az óbudai hely-
színt tartotta legalkalma-
sabbnak. Még a hármasha-
tár-hegyi vitorlázórepülõk
is az ügy mellé álltak,
csakúgy mint azok, akik a
közeli Római-part akkor
igen élénk vízisport életét
emelték ki.

A kor két kiváló építé-
sze, Árkay Bertalan és dr.
Bierbauer Virgil a Gellért
szállóban mutatta be 1933-
ban az elsõ tervet, mely
már eredetileg is a nagy
küzdõpályából, az úszósta-
dionból és a teniszstadion-
ból állt. Adokumentum ki-
tért arra, hogy a domborza-

ti adottságokból adódóan
hogyan tájolnák be a pá-
lyákat. Olyan részleteket is
kidolgoztak, hogy a stadi-
on tengelyét kissé délkelet-
szaknyugat irányban he-
lyeznék el, hogy a nyári
napfordulókor is, 17-18
órakor a napsugarak már
enyhébb lejtésûek legye-
nek mint a tribün, hogy a
nézõk szemébe akkor már
ne süssön a nap.

Hiába volt a számtalan
támogató, a jól szervezett
ügybuzgalom, a történe-
lem más forgatókönyvet
írt. A komplexumból csak
a futball stadion épült meg,
de nem Óbudán, hanem
Zuglóban, és nem 1944-
48-ra, hanem csak 1953-
ra. Nemzeti helyett Nép
lett az elnevezése. Magyar
olimpiáról szó sem esett
többé, mert kitört a II. vi-
lágháború, és nem csak
1948-ra nem kaptunk ren-
dezési jogot, hanem azóta
sem, bár megalapozottan
nem is kérhettük volna.

Kertész István  

Olimpiát rendeztek volna Arany-hegyen
Az óbudai polgárok a XX. század elsõ harmadára mellõzöttnek
érezték magukat, úgy gondolták, hogy többet kellene fordíta-
ni városrészükre a közös büdzsébõl. Méltatlanul külvárosias-
nak találták Óbudát, így a leendõ új híd (az Árpád) terve mel-
lé termékeny talajra hullot az ötlet, miszerint a már régóta
szükséges Nemzeti Stadion, az óbudai Arany-hegyen épüljön
meg. A beruházás azonban igen költségesnek ígérkezett,
még a mai szóhasználattal élve - zöldmezõs beruházás - ese-
tén is. Ezt csak nagy társadalmi támogatottsággal lehetett
volna megvalósítani, de kellett hozzá egy esetleges olimpia
rendezésének lebegtetése is, mert az akkori törvények sze-
rint könnyebb lett volna erre hivatkozva elõteremteni a pénzt.
Még jobban hevítette a kedélyeket az 1936-os berlini olim-
pia, egyre inkább ez lett a példakép, a számítások alapja. 

Az Arany-hegybe mélyített stadion modellje

A stadion és a fõváros elhelyezkedésének vázlatrajza
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Nyári akciós 
kerékpárok

Nyári akciós 
kerékpárok

Vízitúrák
Az Óbudai Sportegye-
sület Vízitúra Szakosz-
tálya augusztus máso-
dik felében három ren-
dezvényt kínál tagjai-
nak és az érdeklõdõk-
nek. Balatoni kormá-
nyos tábor: augusztus
19-tõl 22-ig. Táv: 25 fo-
lyamkilométer. (A rész-
vétel ingyenes.) *
Rafting túra Szlovéni-
ában: augusztus 25-tõl
29-ig. Táv: 20 folyamki-
lométer. (Költség: 20
ezer forint.) * Gályás
kalandtúra: Regens-
burg-Budapest között
augusztus 23-tól 31-ig.
Táv: 1200 folyamkilo-
méter. (Költség: 20 ezer
forint.) * Bõvebb felvilá-
gosítás Horváth „Indi-
án” Páltól, az egyesület
elnökétõl kérhetõ a
240-3353-as vagy a 06-
20-968-3685-ös tele-
fonszámon. Honlap:
www.ose.hu

Sport és kézmûvesség
a Római-parton
Gazdag sport progra-
mokkal, futballal, te-
nisszel, pingponggal és
úszásoktatással, vala-
mint kézmûves foglal-
kozásokkal napközis tá-
bort szervez a CSMSZ
SE 5-14 éves gyerekek-
nek, már óvodás kortól.
(Helyszín a Római-part
erdõs, árnyas környe-
zete. Jelentkezés: Csil-
laghegyi Mozgás Sza-
badidõsport SE, Kelen
Balázsnál a 06-70-314-
0021-es telefonszá-
mon. Honlap: www.csil-
laghegysport.hu)

Torna 
nyugdíjasoknak
Rendszeres nyugdíjas
torna indul a Pók utcai
lakótelepen élõ idõsek-
nek augusztus 15-tõl.
A torna idõpontjai: hét-
fõn, szerdán és pénte-
ken 18 órától. (Cím:
Arató Emil téri Aquin-
cum Általános Iskola
gyakorlópályája. Bejárat
a Kadosa utcai kapunál.
A részvétel díjtalan.)

Ismét bebizonyosodott, jó
kis csapatot sikerült „ösz-
szehoznia” Gyepes Lajos-
nak a Római Sport Egyesü-
letben. Az ifjú úszótehetsé-
gek érmek súlyától roska-
dozva tértek haza a július
13-ai esztergomi Szent Ist-
ván Kupáról. 

ARómai SE sportolói
összesen 5 arany-, 7

ezüst- és 3 bronzérmet
nyertek a nemzetközi
úszóversenyen, mellyel
III. helyezést értek el a
csapatok között. 

- Az egyesület alapítása
óta a legkiegyensúlyozot-
tabb kis csapattal dolgo-
zom együtt - mondta a ta-
nítványaira méltán büsz-
ke Gyepes Lajos, az RSE
vezetõje. Az esztergomi

kupán Bajnóczki Csongor
2 arany- és 1 ezüstérmet,
Venyige Ádám 1 arany- és
1 ezüstérmet, Horváth

Dóra 1 aranyérmet, Nagy
Balázs pedig 1 aranyat és
2 ezüstöt nyert. Barnák
Viktória 2 ezüstéremmel,

Kenda Enikõ 2 bronz-
éremmel, Nagy Péter 1
ezüst- és 1 bronzéremmel
tért haza a kupáról. 

Csapatversenyben harmadikok lettek a nemzetközi kupán

„Aranyesõ hullott” a Római SE úszóira

Az Óbudai Judo Club ver-
senyzõi kiváló eredménye-
ket értek el az elmúlt három
hónapban rendezett megmé-
rettetéseken.

ABaján május 12-én
tartott Serdülõ Diák-

olimpián Halácsy Gergely
a dobogó harmadik fokára
állhatott fel. Ötödik lett
Unger Márk.

A Rimaszombaton ren-
dezett május 18-ai verse-
nyen elsõ helyen Kolozs-
vári Zoltán, a másodikon
Lendvai Szilvia és
Halácsy Gergely végzett.

A Miskolcon május 28-
án lebonyolított Országos
Diákolimpián Vári Henrik
a második lett. Bronzér-
met szerzett Jágerszki

Bence és Unger Márk.
Szép eredmények szület-
tek a június 12-ei
Praktiker Kupán. Az elsõ
helyezettek: Rehák Márk,
Szentesi Zsombor, Csol-
lán Márk, Hajdú Fanni,
Babai Lívia, Simon Ber-
nadett, Jágerszki Bence,
Némedi Richárd, Lendvai
Szilvia és Ziman Bence. *
Szintén ezen a napon tar-
totta a Praktiker Kupa ke-
retében a Magyar Speciá-
lis Olimpiai Szövetség is a
versenyét. Elsõ helyen vé-
geztek: Faragó Noémi és
Markó Gergõ.

A svájci Baar adott ott-
hont június 15-én a Nem-
zetközi Judo Versenynek.
Aranyérmes: Jágerszki
Bence. Ezüstérmes: Budai

Szebasztián. Bronzérmes:
Hajdú Fanni.

Egerágra utaztak a club
sportolói, ahol július 7-én

és 8-án a II. Sasaki Judo
Kupán mérték össze tudá-
sukat. Elsõ lett Hajdú Fan-
ni, Adler Brigitta és
Isazaki Masateru. A dobo-
gó második fokára állha-
tott Rusovszki Máté,
Markó Gergõ, Adler Szil-
veszter, Budai Szebasztián
és Pelikán Márk. Bronzér-
met szerzett Gaal Zoltán,
Diószegi Alex és Kövesi
Dávid.

Dzsúdó sikerek

Kitekintõ: második alkalommal rendezik Horányi Evezõs Re-
gatta elnevezéssel augusztus 15-tõl 17-ig azt a vízi erõpróbát,
melyen a Szûrkõ-szigetet kell megkerülni. A résztvevõk idõre,
egyenkénti indítással, tetszõleges vízi eszközzel (kajak, kenu,
egyéb kézi erõvel hajtott hajó) tesznek eleget a feladatnak. Ka-
tegóriák: ifi csapatok (18 év alatt); felnõtt csapatok; senior csa-
patok (60 év felett). Mentõmellény használata ajánlott! Kísérõ
programok: vízi sporttal kapcsolatos kiállítás és vásár; beszél-
getés a dunai vízi sportokról; tárlat a Dunáról. (Helyszín:Horány,
Parti utca 16. Szálláslehetõség a Regatta Hotelben. Jelentke-
zés a 06-70-370-2002-es telefonszámon.www.regattahotel.hu)

Duna szerelmesei figyelem!
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Csángókért
szól a fohász
A Csillaghegyi Közösségi
Házban a fenti címmel,
„Ferkó Zoltán a Pápánál”
alcímmel vetített képes
elõadás és rövid táncház
lesz a program augusztus
31-én 16 órai kezdettel.
Közremûködik: Yancu La-
ura, Csoma Gergõ, Demre
Márton, Laczkó Mihály,
Molnár Elõd, Németh
László. A rendezvény há-
ziasszonya: Ábrahámné
Szakál Andrea.(A belépés
ingyenes. Cím: Mátyás ki-
rály út 13-15. A rendez-
vényt a Fidesz 4-es vá-
lasztókerülete szervezi.)

Mesefigurák
fakanálból
Reneszánsz kézmûves
mûhelyben várják a
gyerekeket a békásme-
gyeri könyvtárba au-
gusztus 18-án 16.30-tól
18 óráig. A lurkók faka-
nálból készíthetnek me-
sefigurákat. (Cím: Füst
Milán utca 26.).

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

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

Július elejétõl új tulajdo-
nos és vezetés irányítja a
Citroën kereskedést a Bé-
csi úton és a Könyves Kál-
mán körúton.

Az új tulajdonos a
Wendom Kft., mely

a Sakura csoport tagja. A
cégcsoport már tavaly ha-
talmas fejlesztésbe kezdett
a jármû üzletágban. Nem-
rég adták át az Árpád feje-
delem útján a Yamaha sza-
lont és bõvítik használtautó
telepüket. Hosszú elõké-
szítés után, szakmai és
stratégiai koncepciójának
megfelelõen ajánlatot tet-
tek a Citroën C Nagy ke-
reskedés megvásárlására.

Az új cég - a Citroën
Wendom Kft. - valameny-
nyi, a C Nagy Kft.-nél dol-
gozó alkalmazottal szerzõ-
dést kötött, és változatlanul
foglalkoztatja õket 

Szilasi János, a Sakura
csoport igazgatóságának
tagja és vezérigazgatója el-
mondta, példaértékûnek
tartják, hogy az elõd, Nagy
György milyen sokat tett a

Citroën márka népszerûsí-
tésért Magyarországon, és
15 éven át sikeres kereke-
dést folytatott.

A megvásárlással a Cit-
roën Wendom tovább sze-
retné építeni a márka
imázsát, törekszenek az
ügyfelek teljes megelége-
dettségét elérni és a több
márka nyújtotta szinergia

elõnyeit kihasználni, a je-
lenleg stagnáló újautó pia-
con.

- Soha nem voltunk hí-
vei, hogy munkahelyeket
szüntessünk meg, úgy
gondoljuk, hogy  jönnie
kell jobb idõknek, a vállal-
kozás ezen szegmensében
is, ezért is fejlesztünk - tet-
te hozzá Szilasi János. 

ASakura csoporttól nem
idegen az autóértékesítés,
hiszen másfél évtizede si-

kerrel forgalmazzák a To-
yotákat Óbudán. Szeptem-
berben nyitják az ország
második Lexus szalonját,
közel 2000 négyzetméte-
ren.

A jelenlegi vásárlással a
cégcsoport egy korszerû
lakatos és fényezõ üzem-
mel is bõvült, így   közel
120 embernek biztosítanak
munkát. 

A Citroën Wendom
kereskedés márkaigaz-
gatójának Ihos Lajost
nevezték ki.

Citroën Wendom

Bõvült a Sakura csoport

� 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

Feszty Árpád a honfoglaló
magyarságot ábrázoló híres
körképét 1995-ben állítot-
ták ki végleges helyén, az
Ópusztaszeri Emlékpark-
ban. Azt hittük, a honfogla-
lást bemutató méltán nagy
értékû és híres festmény
sok hányattatás után végre
megmenekült a pusztulás-
tól. Nem így történt. A kör-
kép ismét veszélyben van! 

H orváth Gábor, az
Ópusztaszeri Nemzeti

Történeti Emlékpark ügyve-
zetõ igazgatója így ír errõl: „A
Nemzeti Történeti Emlékpark
általános mûszaki állapota
mára leromlottá vált, kieme-
lendõ a körképet is bemutató
Rotunda épülete, amely a
megnyitása óta folyamatosan
beázik, illetve a meg nem ol-
dott szellõztetés miatt, az ál-
landó klímát követelõ körkép,
a belsõ páralecsapódás követ-
keztében veszélynek van kité-

ve. Mindezt tetézi még, hogy a
körkép portalanítása is már
hosszú idõ óta elmaradt. A
helyreállítás, karbantartás az
Emlékpark saját eszközeivel
nem valósítható meg.”

A körkép pusztulása, nem-
zeti értékeink alábecsülése
felidézi a rendszerváltás elõt-
ti évtizedeket. A Keresztény-
demokrata Néppárt különö-
sen nagy felelõsséget érez
történelmi értékeink megõr-
zésére és népszerûsítésére.
Ezért határozta el a fõvárosi
szervezet, hogy alapszerve-
zeteit a Feszty körkép meg-
mentése érdekében jótékony-
sági rendezvények megtartá-
sára buzdítja. 

Óbudán 3 koncertet szer-
vezünk: szeptember 20-án,
október 18-án és november
8-án 19-tõl 20 óráig a Szent
Péter és Pál Fõplébánia-
templomban. 

Dr. Horváth Csaba
önkormányzati képviselõ

Jótékonysági koncertek a
Feszty körkép megmentéséért
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A Diat KATALÓGUS ÁRUHÁZ 
NYÁRI KIÁRUSÍTÁST TART

Nõi ruházat termékek, 
fehérnemû, lábbelik, 

lakásfelszerelési-szépségápolási
cikkek, konyhai-fürdõszobai 
kiegészítõk, ágytakarók stb.

50-70 %-os árengedménnyel!
Akció ideje:

augusztus 01-tõl augusztus 31-ig 
folyamatos árufeltöltéssel!

Nyitvatartás:
H-CS: 10.00-17., 

SZO: 9.00-13.00 óráig.
Helye: III. kerület, Fehérítõgyár út

2. sz. II. épület.
Otto raktárbázis telepe 

Az Óbudai Waldorf
óvoda 

szeptemberben induló 
új csoportjának 

még szabad helyeire várja 
kerületi gyerekek jelentkezését.

Tel.: 06(30)299-7528

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

Korszerû képzés és tudás
•• LLEEXXIINNFFOO iinnffoorrmmaattiikkaaii sszzaakknnyyeellvvii kkééppzzééss 

Vizsgaidõszakhoz igazított 60 órás felkészítõ tanfolyamok 
2008. szeptember 16-tól! Jelentkezés: 2008. augusztus 29-ig!

•• ÁÁllllaammiillaagg eelliissmmeerrtt iinnffoorrmmaattiikkaaii sszzaakknnyyeellvvii nnyyeellvvvviizzssggaa 
aannggooll ééss nnéémmeett nnyyeellvvbbõõll

A következõ vizsgaidõpont: 2008. november 17. 
Jelentkezés: 2008. szeptember 29-ig

•• PPaannnnoonn áállttaalláánnooss nnyyeellvvvviizzssggaa aannggooll ééss nnéémmeett nnyyeellvvbbõõll
•• EECCDDLL ookkttaattááss ééss vviizzssggaa

•• CCiissccoo HHáállóózzaattii AAkkaaddéémmiiaa
•• ÚÚjj PPáállyyaa pprrooggrraamm térítésmentes képzések a közszférából kikerültek számára

További információ az LSI Ügyfélszolgálati Irodájában
Tel.: 4366-518, 4366-519, e-mail: ugyfelszolgalat@lsi.hu, www.lsi.hu

Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-0657 Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04

A Bajáky Elemér utca 5-7.
szám alatt is mûködtet biblio-
tékát a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár. 

A z érdeklõdõk a könyvek
mellett folyóiratot, CD-t,

DVD-t, „hangos-könyvet”, il-
letve videókazettát kölcsönöz-
hetnek. A kisebbek a gyermek
részlegben, a diákok és a fel-
nõttek az olvasóteremben is át-

lapozhatják a kiadványokat.
Emellett lehetõség van számí-
tógép, azon belül az internet
használatára. 

A könyvtár legkönnyebben
a 42-es autóbusszal közelít-
hetõ meg. (Telefonszám: 388-
2804; 411-5000/5534. Nyitva
tartás: hétfõn, szerdán és
pénteken 14-tõl 19, kedden
10-tõl 14, csütörtökön 12-tõl
16 óráig.) 

Széleskörû szolgáltatások 
a csillaghegyi bibliotékában

obuda_16.qxd  8/13/2008  3:02 PM  Page 23



2008/16. szám24
Mozaik – Hirdetés

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

A ROMA HOLOKAUSZTRA EMLÉKEZTEK. Közösen tartott rendezvényt a Fõvárosi és a III.
kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a roma holokauszt emlékére augusztus 2-án
az Óbudai Kulturális Központban. Verssel, zenével, filmvetítéssel, kiállítással emlé-
keztek az áldozatokra

A Budapest-Csillaghegyi
református gyülekezet
tagjainak egy csoportja
autóbusszal indult Somogy
megyei kirándulásra  júli-
us 31-én. 

A z utazás elsõ állo-
mása a Kaposvár

melletti, a Zselicség sze-
líd dombjai között fekvõ
Szenna volt. A falu kö-
zéppontjában található a
hetvenes években létre-
hozott Szabadtéri Nép-
rajzi Gyûjtemény, a mö-
götte magasodó dombon
a falu református gyüle-
kezetének, ma is hasz-
nált, gyönyörû templo-
ma. Maga a falumúze-
um, mint „egy utcás fa-
lu” terül el a templom
körül. A szennai refor-
mátus templom meny-
nyezetét, karzatát és
szószékét festett kazet-
ták borítják, melyek né-
pi motívumokat jeleníte-
nek meg. A szép temp-
lomban, mintha még
szebben zengett volna
az Istent dicsõítõ ének. 

A házakat, udvarokat és
a présházat végigjárva,
Nagybajomon és Böhö-
nyén át indult tovább a
csoport Nagyszakácsiba.
Az itt szervezett „Királyi
Szakácsok Nyomdokán”
elnevezésû szakácsver-
seny adta a kirándulás öt-
letét, és egyben idõpontját
is. Az 1993 óta rendezett
gasztronómiai fesztivál
ugyanis július 31-én kez-
dõdött a kis somogyi falu-
ban. Mindenki kedve sze-
rint válogathatott az éte-
lek közül, de a legtöbben
a jellegzetes és híresen fi-
nom somogyi rétessel fe-
jezték be az ebédet. 

A kirándulás harmadik
és egyben utolsó állomá-
sa a kápolnapusztai bi-
valyrezervátum volt. A
hétköznapi életbõl eltûnt
bivalyok mellett a Kis-
Balaton természeti kör-
nyezete jelentett mara-
dandó élményt. A kiseb-
beknek - és nemcsak ne-
kik - a bivalysimogató-
ban eszegetõ kisbivaly
tetszett a legjobban. 

Csillaghegyiek Somogyországban

Királyi szakácsok
Nagyszakácsiban

Útszûkület lassítja a forgalmat a Farkastorki úton, ahol gázvezeték-bekötéseket vé-
geznek a szakemberek

Ü zembe helyezték az
Antenna Digital új

Hármashatár-hegyi adó-
tornyát, melynek köszön-
hetõen Óbuda eddig lefe-
detlen részein is fogható a
mûsorszóró társaság közel
100 válogatott, köztük 50
magyar nyelvû tévécsa-
tornája. A III. kerületben
mostantól elérhetõ a gaz-
dag csatornakínálaton túl
az Antenna Digital HD
minõségû tv-adása. 

Csúcsminõségû tévézés Óbudán

Az Óbuda Újság
Szerkesztõségé-
nek Szentendrei
út 32. szám alatti
helyiségeit felújít-
ják. A munkálatok
alatt lapunk mun-
katársait a Fõ tér
2. szám alatti kép-
viselõ-testületi iro-
dában kereshetik
fel olvasóink.

Szerkesztõségünk 
a testületi irodában 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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