
A Pók utcai lakótelep környékén élõ gye-
rekek új, EU-konform játszóteret vehet-
tek birtokba.

Az önkormányzat kiterjeszti a helyben
történõ szelektív hulladékgyûjtést a III.
kerület egész területére.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel is-
mét sétát szerveznek az óbudai Gáz-
gyárban június 6-án. 12 20

Új játszótér a Kanóc utcában Séta a Gázgyárban
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Szelektív hulladékgyûjtés helyben

XV. évfolyam 10. szám                  Megjelenik kéthetente               2009. május 18. 

Ú jabb férõhelyeket
hoznak létre a ke-

rületi bölcsõdékben, a
benzinkutak üzletei to-
vábbra sem árusíthatnak
22 óra után alkoholos
italokat, a gyerekeket
védik az internet káros
tartalmaitól, valamint

szigorították az ebren-
deletet: két kutyánál
több nem tartható még
kertesházban sem - töb-
bek közt ezekben a kér-
désekben döntött a kép-
viselõ-testület az április
29-ei ülésen. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Másodszor rendezték a városrészben az Óbuda Napját, azt a napot, mely az összetartozásról, az együttlétrõl, kultúráról, sportról, egészségrõl, kikapcsoló-
dásról szól. Május 3-án benépesült a Fõ tér és sokan keresték fel a kerületi mûvelõdési intézményeket is. Az eseményen Bús Balázs polgármester átadta az
Óbuda Díszpolgára címet, az Óbuda Kultúrájáért- és az Óbuda Sportolója-díjakat, valamint a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet.           KÉPRIPORT A 6-7. OLDALON

Bõvülõ bölcsõdei férõhelyek,
szigorított ebrendelet Elsõként kötött a Fõtáv

Zrt. olyan együttmûködési
megállapodást április 28-
án egy önkormányzattal,
mely értelmében köny-
nyebbé válhat a jelentõs
díjhátralékkal rendelkezõ
önkormányzati tulajdonú
bérlakásban élõknek a fi-
zetés. BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Segítség távfûtési-díj
hátralékosoknak

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Óbuda Napja századfordulós hangulatban

B udapesten június 1-
jétõl átlagosan 27

százalékkal emelkednek a
parkolási díjak a Fõvárosi
Közgyûlés döntése szerint.
Bõvítették a fizetõ öveze-
teket, Belsõ-Óbuda is be-
lekerült a fizetõs zónába.
Óbuda-Békásmegyer pol-

gármestere a jelenlegi kö-
rülmények és feltételek
mellett nem ért egyet a fi-
zetõ parkolás kerületi be-
vezetésével. A helyi ön-
kormányzatnak nincs for-
rása, hogy önállóan kiépít-
sen egy drága rendszert.

RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON

Nem vezetik be 
a fizetõ parkolást Óbudán
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Önkormányzat

Lapzártakor érkezett: kel-
lemetlen szagok szivárog-
nak az Óbudai Gázgyár te-
rületérõl. Lakossági beje-
lentés nyomán a kerület
polgármestere az alábbi
közleményt adta ki május
13-án.

T öbbszöri lakossági
bejelentés alapján

ezennel felszólítjuk a
Budapesti Városfejlesz-

tés Zrt.-t, hogy az Óbu-
dai Gázgyár területén
folyamatban lévõ kár-
mentesítési munkálato-
kat gyorsítsa fel és a
gázmassza kitermelés
helyszínén építsen fel
egy olyan könnyûszer-
kezetes sátrat, mely alól
a bûz nem szivárog ki és
ezáltal az egészségre ká-
ros anyagok nem jutnak
a levegõbe.

Bûzlik a gázmassza

A városkép és a környezet
védelmének érdekében
egyaránt fontos a vadpla-
kátozás megállítása -
hangzott el azon a sajtótá-
jékoztatón, melyet közö-
sen tartott Bús Balázs pol-
gármester és Bojár Iván
András, a fõváros városar-
culati tanácsnoka a Flóri-
án téri aluljáró egyik bejá-
ratánál május 11-én.

A közelgõ választáso-
kat szem elõtt tart-

va, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere javaslatot
tett, hogy a pártok és je-
lölõ szervezetek a közel-
gõ Európai Uniós kam-
pányban önkorlátozó
módon, csak az erre kije-
lölt helyeken ragasszák
fel plakátjaikat, melyet a

képviselõ-testület elfo-
gadott és a pártok helyi
képviselõi aláírásukkal
hitelesítettek. 

Hasonló javaslatra tett
sikeres kísérletet a tavalyi
népszavazás idején Bojár
Iván András, a fõváros
városarculati tanácsnoka
is, melynek eredménye-
ként akkor a Fõvárosi
Önkormányzat pártjai
egységesen önkorlátozó
nyilatkozatot tettek. 

Bús Balázs és Bojár
Iván András együttmû-
ködve kérik fel Budapest
összes kerületének veze-
tõit, valamint a pártok
helyi vezetõit, hogy a
kezdeményezéshez csat-
lakozzanak és a követke-
zõ memorandumot tá-
mogassák. 

Budapest kerületeinek
politikai irányítói szem
elõtt tartva a lakosság
érdekeit és az egyenlõ el-
bánás elvét, önkéntesen
lemondanak a korábban
alkalmazott vadplakát-
ragasztási gyakorlatról,
és példamutató módon
tartózkodnak az illegális
politikai hirdetési plaká-
tok kiragasztástól: ilyen
eszközöket egyáltalán
nem alkalmaznak euró-
pai választási kampány-
stratégiájuk végrehajtá-
sa során. Ezzel az önkor-
látozó lépéssel is felhív-
ják a figyelmet az illegá-
lis plakátragasztás káros
gyakorlatára, egyben
példát mutatnak az üzleti
élet azon szereplõi szá-
mára, amelyek a közte-
rület minõségének rend-
szeres rontásával törek-
szenek gazdasági elõny
szerzésére. 

A döntés nem csupán
városképi szempontból
jelent elõrelépést, hanem
a kulturált, a környezetre
figyelõ politizálás felé is
irányt mutat. 

Közös fellépéssel a politikai vadplakátozás ellen

Önkorlátozásra kérik a pártokat

T ájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a Fõvárosi

Gázmûvek megbízásá-
ból a volt Óbudai Gáz-
gyár területén környeze-
ti kárelhárítási munká-
kat végzünk.

A Közép Duna-
Völgyi Környezetvédel-
mi,  Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelet
1040/10-2008 sz. hatá-
rozata kötelezte a Fõvá-
rosi Gázmûvek Zrt-t,
hogy a volt gáztartályok
alapjában elhelyezett,
kb. 2500 tonnányi veszé-
lyes hulladéknak minõ-
sített gázmasszát és
egyéb szennyezõ anya-
gokat termelje ki és he-
lyezze el engedélyezett
hulladék lerakóban.

Ezek a veszélyesnek
minõsített hulladékok a
korábbi gázgyártás mel-
léktermékei, melyek a
volt gázgyár megválto-
zott funkciója miatt a to-
vábbiakban nem tárol-
hatók a volt gázgyár te-
rületén.

Sajnos ezeknek a ve-
szélyes hulladékoknak a
kitermelése az idõjárás-
tól és a széljárástól füg-
gõen kellemetlen szag-
hatással járhat a kör-

nyezõ lakóingatlanok-
nál.

A munkákat nagy kö-
rültekintéssel végezzük
és rendszeresen ellen-
õrizzük a levegõ és a le-
vegõben lévõ por szeny-
nyezõanyag tartalmát.
A levegõ és a szállópor
szennyezõanyag tartal-
mát a Közép Duna-
Völgyi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelet a
munkaterületre kihelye-
zett mérõkocsival mérte
és megállapította, hogy
a levegõ és a szálló por
szennyezõdése a felnõt-
tek, gyerekek és a ter-
hes nõk számára sem
veszélyes.

A munkaterületen dol-
gozó munkatársakra
szerelt egyéni mérõké-
szülékek sem mutattak ki
egészségre káros mérté-
kû szennyezõdést.

Sajnos a kitermelt és
elszállított hulladék sza-
ga kellemetlen, ezzel a
tevékenységgel viszont
kiküszöböljük a környe-
zõ talaj és az élõvizek
szennyezõdésének ve-
szélyét, és véglegesen
megszüntetünk egy hosz-
szabb távon veszélyes

környezeti szennyezõ
forrást.

Érzékelve a környe-
zetben lakók problémáit
és a kellemetlenséget a
kitermelési és elszállítá-
si munkákat jelentõsen
felgyorsítottuk. Az ere-
detileg tervezett 2010
novemberi határidõ he-
lyett mindent elkövetünk
azért, hogy 2009 novem-
ber végéig a munkákat
befejezzük. A kellemet-
len szagot kibocsájtó
hulladék kitermelése és

elszállítása legújabb
terveink szerint 2009
szeptember végére befe-
jezõdik.

A munkákat a továb-
biakban is a Környezet-
védelmi Felügyelet és a
Fõvárosi Gázmûvek szi-
gorú ellenõrzése mellett
végezzük. Elnézésüket
kérjük az okozott kelle-
metlenségekért!

Óbudai Gázgyár 
Környezeti 

Kárelhárítási 
Konzorcium

A Budapesti Városfejlesztési Zrt. tájékoztatója

A Szõlõ közben új parkolóhelyeket adott át április 30-án az önkormányzat 

Következõ számunk
június 2-án, kedden je-
lenik meg! Újságunk ol-
vasható a www.obuda.hu
honlapon.

Lapunk 
megjelenése

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Számos sportoló és sport-
szakember - köztük több
III. kerületi - vehetett át
állami, miniszteri elisme-
rést május 6-án, a Magyar
Sport Napján, Varga Zoltán
sportért felelõs önkor-
mányzati minisztertõl és
Török Ottótól, a tárca
sport szakállamtitkársá-
gának vezetõjétõl.

Az önkormányzati mi-
niszter elõterjesztésé-

re, kiemelkedõ sporttelje-
sítménye elismeréséül Só-
lyom László köztársasági
elnök a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lovagke-
resztje polgári tagozatát
adományozta Mincza-Né-
bald Ildikónak, a pekingi
olimpia bronzérmes pár-
bajtõrözõjének. Acsaládjá-
val Óbudát szûkebb hazá-
jául választó sportoló a na-
pokban vehette át az Óbu-
da Sportolója Díjat. 

A Magyar Sportért Díj
II. fokozatát kapta Soltész
Árpád, az UTE Kajak-ke-
nu Szakosztályának edzõ-
je, kerületünk lakója és
Ozsvár András, az Óbudai
Judo Club elnöke. A Ma-
gyar Sportért Díj III. foko-
zata elismerésben részesült

a Pais Dezsõ Általános Is-
kola tanára, Krámer
Aladárné Agócs Valéria.
Berta László - szintén a
Pais Dezsõ Általános Isko-
la testnevelõje - a Magyar
Sportért Emlékérem bronz
fokozatát vehette át. Elis-
merésben részesült a III.
kerületi Fullsport SE is. Az
egyesület vezetõje, Szepesi
István a Magyar Sportért
Emlékérem bronz fokoza-
tát kapta. 

Kovács Lajos, a Fõtáv
Zrt. vezérigazgatója

elmondta az együttmûkö-
dési megállapodás aláírása-
kor, hogy rendkívül fontos
lépést tettek meg, mivel
egyre nagyobb az önkor-
mányzati bérlakásban élõk
száma, akik a megnöveke-
dett költségeket nem, vagy
csak nagy nehézségek árán
tudják kifizetni. Mintaérté-
kû a megállapodás, mert
már most több fõvárosi ke-
rület érdeklõdik iránta. Ez is
jelzi, hogy nem elszigetelt
jelenségrõl van szó, melyen
a kialakult gazdasági hely-
zet csak tovább ront. 

Bús Balázs polgármester
kifejtette: a kerületben je-
lentõs problémát okoz ez a
kérdés, idõs nyugdíjasok-
nak, munkájukat elvesz-

tõknek is. A jelentõs távfû-
tési-díj hátralék mellett so-
kaknak lakbér hátraléka is
van, így a kilakoltatás ve-
szélye is egyre fenyege-
tõbb számukra.

A megállapodás figye-
lembe veszi a szociális
helyzetet, nem hagyomá-
nyos pénzbehajtásról van
szó. Minden érintettnek az
az érdeke, hogy a legopti-
málisabb körülmények kö-
zött lehessen megoldani a
díjhátralékok ügyét. Ezt az
aláírás elõtt hangsúlyozta
az ügyintézést végzõ kft.
vezetõje, Szamos János. 

Kovács Lajos arra kérte
Bús Balázst, hogy a többi,
érdeklõdõ fõvárosi kerüle-
tet tájékoztassa a megálla-
podás kidolgozásának õket
érintõ részleteirõl. 

Mintaértékû megállapodás a Fõtáv-val

Segítség távfûtési-díj hátralékosoknak

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Kovács Lajos, a Fõtáv Zrt. vezérigazga-
tója (balra) és Szamos János, a hátralékok beszedését intézõ Celer Kft. ügyvezetõ-igaz-
gatója április 28-án a polgármesteri hivatal tanácskozótermében írta alá a megegyezést 

A Rendõrzenekar nyi-
totta a napot, majd

a szabadtéri színpadon
fellépett Csepregi Éva,
Pintácsi Viki és Szandi.
Bemutatót tartott a rend-
õrség és a tûzoltóság, de
a sátrakban megtalálhat-
ták a polgári védelem, a
polgárõrség, az Óbuda-
Békásmegyer Közterü-
let-felügyelet, a Magyar
Vöröskereszt, az „Óbu-
da Közbiztonságáért”
Közalapítvány, a men-
tõk képviseletét is. A
felsorolt szervezetek
programokkal, vetélke-

dõkkel, tesztekkel, ta-
nácsadással várták a ven-
dégeket. 

Bús Balázs átadta az
Óbuda Közbiztonságáért
Díjakat. Elismerésben ré-
szesült Rácz Judit rendõr
fõhadnagy, Káslerné Kõ-
vári Erzsébet, a tûzoltó-
ság fõelõadója, Bukva
Zoltán rendõr fõtörzs-
zászlós, Hordós Kornél,
az Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelet
munkatársa, Veres Péter
tûzoltó alezredes és
Martonfalvay Attila men-
tõ gépkocsivezetõ. 

Az „Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány május 9-én ren-
dezte az immár hagyományos közbiztonsági napot a Csobánka
téren. Az eseményen Bús Balázs polgármester átadta az Óbu-
da Közbiztonságáért Díjakat. 

Közbiztonsági nap díjátadással

Az Óbuda Közbiztonságáért Díjasok

Sportolók elismerése

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Közel ötven napirendi pontot vitattak meg a
képviselõk az április végi ülésen. Elsõként
meghallgatták, majd jóváhagyták dr. Markó
Attila ezredesnek, a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság vezetõjének beszámolóját a múlt év-
ben végzett tevékenységükrõl. 

A továbbiakban módosították a 2008.
évi költségvetést tavaly december 31-

ei határnappal, majd elfogadták a szintén a
múlt évre vonatkozó zárszámadási rende-
letet. Jóváhagyták a rendszeres és rendkí-
vüli gyermekvédelmi támogatásban való
részesítés feltételeirõl, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásról, azok igénybevételérõl és a
fizetendõ térítési díjról szóló rendeletnek
azon részét, mely segíti az önkormányzati
fenntartású intézményekben dolgozók
gyermekeinek bölcsõdei elhelyezését. 

Szigorítják a parkolás rendjét
Elsõ fordulóban vitatták meg a jármûvek

bizonyos esetekben a közterületrõl történõ
elszállításának feltételeit. Kételkedõk kér-
déseire Bús Balázs polgármester azt a vá-
laszt adta, hogy új parkolóhelyek kialakítá-
sára a szoros költségvetés miatt kevés for-
rás jut, a zöldterületen való parkolás azon-
ban ennek ellenére megengedhetetlen. So-
kan a kényelmesebb megoldást választják,
amikor saját ablakuk alatt állnak meg, a
néhány perces gyaloglás helyett. Az autó-
soknak gondoskodniuk kell jármûveik vé-
delmérõl, de emellett ezt a térfigyelõ-ka-
merák már sokhelyütt garantálják. A ren-
delet-tervezetet alkalmasnak találták má-
sodik fordulós tárgyalásra. 

Kutyák kötelezõ mikrochippel
Számos ponton módosították, egészítet-

ték ki az ebtartás szabályait. A képviselõk
hosszan vitatkoztak az állatok egyedi azo-
nosítását lehetõvé tevõ mikrochip beülte-
tésének kötelezõvé tételérõl majd elfo-
gadták azt. Közterületen 2010. június 30-
ától III. kerületi ebtartó csak mikrochip-

pel megjelölt ebet sétáltathat, melyet a
közterület-felügyelõk jogosultak ellen-
õrizni. Újdonság még, hogy kertesháza-
knál is maximum két kutya tartható. Vé-
gül egyhangúlag hagyták jóvá a rendelet-
módosítást. 

Ugyancsak módosították a múlt évben
megvalósult mûfüves pályák finanszírozá-
sával kapcsolatos korábbi testületi határo-
zatot, melyben a helyi költségvetési-rende-
letet jelölték meg a felvett hitel fedezetéül. 

Bõvülõ férõhelyek a bölcsõdékben
Jelentõs férõhelybõvítés kezdõdik a kö-

zeljövõben számos kerületi bölcsõdében.
Jelenleg 12 telephelyen, összesen 710 fé-
rõhely biztosított, ebben benne foglaltatik
az elmúlt öt évben létrehozott 140 plusz
hely. Ennek ellenére 120 százalékos ki-
használtsággal mûködnek az intézmények
és még így is 465 gyermek felvételi kérel-
mét kellett elutasítani. Ezért a képviselõ-
testület úgy határozott, hogy Csillaghe-
gyen a Hunyadi utcai óvoda mellett, a ját-
szótér egy - kihasználatlan - részén új, böl-
csõdei és óvodai ellátást biztosító intéz-
ményt hoz létre az Álmos utca 1. szám
alatti bölcsõde és az Ürömi úti óvoda épü-
leteinek, valamint férõhelyeinek kiváltása
céljából. Az Ürömi úti óvodát, valamint az
Óbudai Egyesített Bölcsõdék Álmos utcai,
30 férõhellyel rendelkezõ telephelyét to-
vábbmûködtetik az új, Hunyadi utcai in-
tézmény létrehozásáig. A Víziorgona utca
1. szám alatti telephelyén szeptember 1-jé-
tõl a játszócsoportot megszüntetik, a telep-
hely férõhely-számát pedig 20-szal, azaz
60-ra emelik. A Medgyessy Ferenc utca 3.
szám alatti bölcsõdében 80 férõhelyen biz-
tosítják a jövõben az ellátást.

Éjszakai szesztilalom 
a benzinkutaknál is

Az üzemanyagtöltõ-állomások mellett
mûködõ shopok vezetõi levélben keresték
meg a kerület vezetését, hogy mentesítsék
az üzletek nyitva tartásáról szóló rendelet
alkoholárusítást szabályozó passzusa alól a
benzinkutak boltjait. A nagy számú tartóz-
kodó szavazat miatt az elõterjesztést a tes-
tület elutasította, így a várorész töltõállo-
másain a továbbiakban sem vásárolható 22
óra után szeszesital. 

Internet klub idõseknek
Az „Internet a klubban” címû program-

ban idõs emberek ismerkedhetnek meg az
internetes hozzáférés adta lehetõségekkel
az Óbudai Gondozási Központban. A „Biz-
tonságos Böngészés Program” ugyanakkor
a világháló nemkívánatos tartalmait szûri
egy magyar fejlesztésû szoftver által, a
gyermekek egészséges mentális fejlõdése
érdekében. 

Napirenden a Római-parti gát 
- Demszky Gábor fõpolgármester állítása

szerint azért nem épült korábban gát a Ró-
mai-parton, mert Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata akadályozta az ügyben
történõ elõrelépést. - Ez nem igaz! - jelen-
tette ki Bús Balázs, majd hozzátette: a Ró-
mai-part közel 70 hektáros területének ár-
vízvédelme hosszú évtizedek óta rendezet-
len. A probléma ismét elõtérbe került,
melynek kapcsán Hagyó Miklós fõpolgár-
mester-helyettes és Bús Balázs levélben
már egyeztetett. 

Szepessy Tamás polgármester-helyettes
elmondta: a fõváros köztes megoldási ja-
vaslata szerint az
árv ízvédelem
egy kétlépcsõs
rendszerrel biz-
tosítható lenne a
parton: épülne
egy úgynevezett
csökkentett ma-
gasságú mobil-
gát, azaz egy
nyárigát a part
mentén, míg az
elsõrendû fõvéd-
vonal továbbra
is megmaradna a
Nánási út-Királyok útja vonalában. 

A képviselõk támogatták ezt az új kon-
cepciót, fenntartva, hogy a tervek részlete-
inek kidolgozási folyamatában részt kíván-
nak venni, hozzátéve, hogy a part menti
közterületek tulajdonjogi rendezését is mi-
elõbb meg kell kezdeni. 

Nívós munka a szociális
intézményekben

Az önkormányzat által fenntartott szociális
és gyermekjóléti intézmények 2008. évi szak-
mai beszámolóit tárgyalásakor Kelemen
Viktória (Polgári-frakció), a szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság elnöke kiemelte az
intézmények, va-
lamint a szociális
fõosztály munka-
társainak fárad-
hatatlan, magas
színvonalon vég-
zett munkáját.
Mint mondta, a
szociális intéz-
mények folya-
matosan csökke-
nõ állami norma-
tívák mellett mû-
ködnek, miköz-
ben mind több
feladatot kell ellátniuk, alulfizetett, mégis lel-
kiismeretes szakemberekkel. Az önkormány-
zat szociális fõosztályának vezetését, ügyin-
tézõinek munkájá-

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete soron következõ ren-
des ülését - az I. féléves munkaterv
szerint - május 27-én 10 órától tartja a
Városháza tanácskozótermében.

Képviselõ-testületi ülés • Középpontban a közterületek rendje

Bõvülõ bölcsõdei férõhelyek, szigorított ebrendelet

Testületi ülés

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerüle-
ti vállalkozók részére elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen keresztül e-mailben ér-
tesülhetnek az õket érintõ aktuális országos
pályázatokról. Amenynyiben szeretne rákerül-
ni erre a listára és értesülni a friss pályázati le-
hetõségekrõl, írjon a következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8596.

Értesülés friss pályázatokról
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ban különösen
nehezítõ körül-
mény a folya-
matosan válto-
zó jogszabályi
környezet. Sza-
bó Magdolna
(MSZDP) alpol-
gármester a De-
rûs Alkony Gon-
dozóházban vég-
zett szakmai te-
vékenység nívó-
jára hívta fel a fi-
gyelmet. 

Egészségügyi ellátás
csökkenõ állami finanszírozással
Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi

Szolgáltató Kht. 2008. évi közhasznúsági be-
számolója és 2009. évi üzleti terve elõterjesz-
tés kapcsán Pus-
kás Péter (Pol-
gári-frakció) al-
polgármester ki-
fejtette: az önkor-
mányzat vezetése
mindent megtesz
annak érdekében,
hogy a kerület la-
kosait jó színvo-
nalon lássák el a
saját fenntartású
egészségügyi in-
tézményekben
annak ellenére,
hogy további kiadásnövelésre nincs lehetõség
a helyi költségvetésbõl. A bizonytalan állami
finanszírozás akár súlyos helyzetet is teremthet
az intézmények mûködtetésében, ezért félév-
kor felül kell vizsgálni a kht. üzleti tervét. 

Kiemelkedõ sportélet a kerületben
Az Orosz Balázs által vezetett Óbudai

Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. 2008. évi
beszámolójáról és 2009. évi üzleti tervérõl
elismerõ véleménnyel szóltak a frakciók
képviselõi. Bihary Gábor, az MSZP-frak-
ció vezetõje, uniós képviselõként, a régiók
bizottságában felvetõdött olaszországi föld-
rengés áldozatainak hozzátartozóiról tett
napirend-kiegészítõ javaslatot. Kérte: vizs-
gálják meg an-
nak lehetõségét,
hogy legalább
tizenegynéhány
gyermeket ven-
dégül láthasson
egy turnusban az
önkormányzat
valamelyik tábo-
rában. Bús Ba-
lázs „befogadta”
a javaslatot, és
felkérte Orosz
Balázst, hogy a
frakciók egy-egy
képviselõjének segítségével vizsgálja meg,
mire van lehetõség. 

Levegõben lóg 
a gázgyári lakótelep ügye

A Bús Balázshoz intézett kérdések közt
Mihalik Zoltán, az MSZDP-frakció vezetõ-
je felvetette: történt-e elõrelépés a gázgyári
lakótelepen élõk helyzetének ügyében? A
polgármester válaszában elmondta: várja a
hivatalos választ Hagyó Miklós fõpolgármes-
ter-helyettestõl. 

Jóváhagyták
még az Óbudai
Rehabilitációs és
Foglalkoztatási
Központ szakmai
programja egyik
mellékletének
módosítását; Óbu-
da-Békásmegyer
Szociálpolitikai
Koncepciójának
felülvizsgálatát;
az Óbudai Judo
Club bérleti szer-

zõdésének meghosszabbítását, és elvi tulajdo-
nosi hozzájárulást a klubnak az „EU Regioná-
lis Fejlesztési Projekt a Magyar Sportért” címû
pályázaton történõ részvételéhez; az önkor-
mányzat közbeszerzési szabályzatának módo-
sítását; az Óbudai Danubia Zenekar Közhasznú
Társaság alapító okiratának módosítását, és a
zenekar nonprofit kft-jével közszolgáltatási
megállapodás kötését; az OKM ALFA-pro-
gram pályázathoz nyilatkozat elfogadását az
Óbudai Múzeum és Könyvtár Óbudai Múzeu-
mában végmenõ fejlesztés öt évig tartó fenntar-
tásáról; együttmûködési megállapodás kötését
az Aquincum Baráti Körrel; az Óbudai Kultu-
rális Központ Nonprofit Kft. 2008. évi köz-
hasznúsági és egyszerûsített beszámolóját; a
Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítását; a Celer Kft.
2008. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámoló-
ját; a 2009. április 20-án zárult ingatlanpályázat
értékelését, valamint a gazdaságtalanul felújít-
ható lakások értékesítésre történõ kijelölésérõl
szóló elõterjesztést. 

Szeberényi Csilla

Június 1-jétõl átlagosan 27
százalékkal emelkednek Bu-
dapesten a parkolási díjak -
errõl döntött a Fõvárosi Köz-
gyûlés. Az óránként fizetendõ
összegek 580 és 145 forint kö-
zött lesznek a fõvárosban. A
díjemelés mellett kibõvítették
a fizetõövezeteket, így Belsõ-
Óbuda is belekerült a fizetõs
zónába.

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármes-

tere a jelenlegi körülmények
és feltételek mellett nem ért
egyet a fizetõ parkolás kerü-
leti bevezetésével. Óbuda-

Békásmegyer vezetõje kifo-
gásolja, hogy a fõváros nem
épített az elmúlt években
kellõ számú P+R parkolót,
mely a napi szinten érzékel-
hetõ közlekedési káoszt
megoldhatta volna a fõvá-
rosban. Aggályosnak tartja
továbbá a jelenlegi parkolá-
si társulások mûködését, hi-
szen nem lehet látni, hogy a
parkolásból beszedett pén-
zeket az adott kerület közle-
kedésfejlesztésére fordíta-
nák. Óbuda nem lát garanci-
át arra, hogy a fõváros által
a kerületben beszedett pén-
zeket a fõvárosi vezetés a

kerületre fordítsa, hiszen a
múltban is csak kizsákmá-
nyolták Óbudát (pl.: Hajó-
gyári-sziget, Római-part).

A kerületnek jelenleg
nincs arra forrása, hogy
önállóan kiépítsen egy drá-
ga rendszert és a jelen gaz-
dasági helyzetben nem ró-
hatunk újabb terheket a ke-
rület polgáraira.

Nem várható el az óbuda-
iaktól, hogy velük fizettes-
sék meg annak a hibás fõvá-
rosi politikának következ-
ményeit, mely az agglome-
rációba ûzte az adófizetõ
budapestiek nagy részét. 

Önkormányzati közlemény

Nem vezetik be 
a fizetõ parkolást Óbudán

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Több ezren látogattak május 3-án a vá-
rosrészbe, hogy együtt töltsék Óbuda
Napját. 

V erõfényes napsütéssel kezdõdött
Óbuda immár hagyományos ün-

nepe. A Fõ tér díszbe öltözött, vásáro-
sok, komédiások, korhû öltözéket vi-
selõ fiatalok idézték fel a századfordu-
ló hangulatát. 

A színpadon, az eseményt nyitó be-
szédében Bús Balázs polgármester
úgy fogalmazott: a hajdani korból,
mely ugyan számos megpróbáltatást
hozott, déd- és ükszülõink élni akará-
sa és felszabadultsága sugárzott. A
mai embereknek szükségük van az
elõdeink világában gyökerezõ illem-
tudásra, kifinomultságra és a bátorí-
tásra, hogy ezeken keresztül megbizo-
nyosodhassanak arról, hogy bohém
derûvel a mainál sokkalta nehezebb
idõszakok is átvészelhetõk.

Az Óbuda Díszpolgára címet idén
Fodor István, az Ericsson Magyaror-
szág egykori vezetõje vehette át. 

Az Óbuda Kultúrájáért-díj Kobzos
Kiss Tamás énekmondó és zenemû-
vészt, a magyar népzene „nagykövet-
ét” illette.

Az Óbuda Sportolója-díjakat pedig
két olimpikon: Mincza-Nébald Ildikó
vívó és Gyurta Dániel úszó kapta. 

A Hidegkuti Nándor Emlékplakett
az Óbudai Wellness és Diáksport
Egyesület elnökének, Sinkó Andreá-
nak ítélték oda. Óbuda Sportolója Em-
léklapot vehetett át Rózsa Zsófia
sprinter, Farkas László kerekesszékes
teniszezõ, Hegyi Zomilla kajakozó és
Kövi Kristóf futballista. 

Az egész napos ünnepi eseményso-
rozaton bábelõadások, térszínház, in-
gyenes múzeumlátogatás, sportren-
dezvények és még számos érdekes
program várta az érdeklõdõket. 

Átadták a díszpolgári címet, az Óbuda Kultúrájáért- és az Óbuda Sportolója-díjakat

Óbuda Napja századfordulós hangulatban

Nyitótánc a Fõ téri színpadon

Fodor Istvánnak, az Ericsson Magyarország egykori ve-
zetõjének ítélte oda idén a díszpolgári címet a képvise-
lõ-testület

EGÉSZ NAP VÁNDOR VURSTLI. Dobó- és szekrényjátékokkal, sorskerékkel, óriáslabdákkal, óri-
ás társassal szórakoztatták a közönséget. Aki megéhezett, megszomjazott, betérhetett az Om-
nibusz kávéházba, Katlan Tóni konyhájába, vagy megkóstolhatta a frissen sült házikenyeret

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Gyurta Dániel úszó Óbuda Sportolója-díjat kapott

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Kobzos Kiss Tamás énekmondó és zenemûvész munkásságát Óbuda Kultúrájáért-díjjal
ismerték el

Mincza-Nébald Ildikó vívó Óbuda Sportolója-díjat vehe-
tett át

Gólyalábbal Óbuda szívében

Századfordulót idézõ ruhákba öltözött fiatalok

Óbuda Napját a Quimby koncertje zárta

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Napjainkban világszerte nö-
vekvõ érdeklõdés figyelhe-
tõ meg az egészségügyi el-
látás minõségével kapcso-
latban. Az ellátás minõség-
központú megközelítésének
fontos komponense a bete-
gek elégedettségének vizs-
gálata. Ez lehetõséget biz-
tosít, hogy a páciensek ren-
delõintézetünkrõl elmond-
hassák véleményüket, né-
zetüket, elvárásaikat, ta-
pasztalataikat.

Vizsgálatunk helyszí-
nei, az Óbuda-Bé-

kásmegyer Szolgáltató
Kht. szakrendelõi, melyek
a felnõtt járóbeteg szakel-
látás és a gyermekfogásza-
ti ellátás keretein belül mû-
ködnek. A 2009-es felmé-
rés 1000 anonim ügyfe-
lünk megkérdezésével tör-
tént. Intézményünk számá-
ra rendkívül fontos volt,
hogy megismerjük azt,
hogy ügyfeleink milyen
képet alkotnak rólunk, és
milyen elvárásokat fogal-
maznak meg felénk szol-
gáltatásunk színvonalának
emelése érdekében.

A betegelégedettségi
vizsgálat kiterjedt az elõ-
jegyzés igénybevételére, a
várakozási idõ és az elõ-
jegyzés hosszúságára, az
egészségügyi személyzet
betegekkel való bánás-
módjára, a tájékoztatás
pontosságára, a betegjo-
gok ismeretére, a várako-
zás körülményeire vala-
mint a betegek egyéb szol-

gáltatásra való igényeinek
felmérésére.

A vizsgálatból megtud-
hattuk, hogy a szakrende-
léseinket látogatók többsé-
ge nõ, illetve azt, hogy be-
tegeink nagy része nyugdí-
jas, vagy 50 év feletti, vala-
mint a nyugdíjasok és az
aktív dolgozók aránya kö-
zel azonos.

Az elõjegyzési idõ hosz-
szúságának vizsgálatakor
kiderült, hogy a tavalyi év-
hez képest jelentõsen ja-
vultak az eredmények. A
páciensek 39,6 százaléka 3
napon belül, 24,8 százalé-

ka 1 héten belül kerül be a
szakrendelésre idõpontos
egyeztetés után. A három
héten belül ellátásra kerü-
lõk aránya 27,6 százalé-
kos, míg az egy hónapon
túl várakozóké mindössze
8 százalékos, szemben a
tavalyi felmérés során ta-

pasztalt 22 százalékos
aránnyal. Ez azt jelenti,
hogy az elõjegyzést igény-
be vevõk 64,4 százaléka
egy héten belül, illetve 92
százaléka három héten be-
lül kap idõpontot. 

Avárakozási idõ vizsgá-
latakor kiderült, hogy azok
a pácienseink, akik éltek az
elõjegyzés lehetõségével,
sokkal elõbb kerültek be a
szakrendelésekre, mint
azok, akik spontán érkez-
tek intézményünkbe. Õk
akár kétszer annyi idõt is
várakoztak, mint elõjegy-
zett betegtársaik. Az elõ-

jegyzett betegek 66,3 szá-
zalékát 10 percen belül
behívták, míg az idõpont
nélkül érkezõknek csupán
32,9 százaléka mondhatja
el ugyanezt magáról. 

A kérdõívet kitöltõk túl-
nyomó többsége elégedett
az egészségügyi személyzet
bánásmódjával, és a vizs-
gálat során ráfordított idõ
hosszúságával.

A felmérésbõl megtud-
hattuk, hogy a vizsgálat-
ban résztvevõk nagy több-
sége 90 százalékában elé-
gedett a betegségével kap-
csolatos tájékoztatás mi-
nõségével. Az is megfi-
gyelhetõ, hogy a szóban és
írásban egyaránt tájékozta-
tott betegek aránya közel
10 százalékkal növekedett.
Az elmúlt év eredményei-

hez viszonyítva a bizony-
talan páciensek aránya 4
százalékkal nõtt, de a nem
tájékoztatott betegek ará-
nya 1,4 százalékkal csök-
kent. Abetegek 99,1 száza-
lékát tájékoztatták betegsé-
gével kapcsolatban. 

A betegjogok ismereté-

nek vizsgálatakor kiderült,
hogy az intézeteinket láto-
gatók 86,7 százaléka van
tisztában azzal, hogy meg-
tekintheti betegkartonját,
leleteit. A betegjogi képvi-
selõ felkereséséhez való
jog ismeretének megoszlá-
sa szintén jó eredményt
mutat. A megkérdezettek
88,6 százaléka tisztában
van azon jogával, hogy pa-
naszaira jogorvoslatot kap-
hat a betegjogi képviselõn
keresztül. Ezen ismeretek
területén a tavalyi eredmé-
nyekhez képest 6 százalé-
kos javulás figyelhetõ
meg.

Örvendetes, hogy az in-
tézményünket látogatók
55,7 százaléka véli úgy,
hogy az elmúlt évben ja-
vultak a várakozás körül-

ményei.
A felmérésbõl kiderült,

hogy pácienseink 59,5 szá-
zaléka tartana igényt egyéb
szolgáltatásokra. Azok,
akik igényelnék ezt, legin-
kább masszázst vennének
igénybe. Ez a Vörösvári úti
intézményünkben a közel-
múltban megvalósult, de
többen szívesen látnának
gyógyszertárat és homeo-
pátiás rendelést is. 

Az intézeteinkrõl ösz-
szességében alkotott véle-
mények is jók, csupán 1-1
beteg véli elfogadhatatlan-
nak vagy elégségesnek az
ellátást, az ellátás megíté-
lése is javuló tendenciát
mutat.

Örvendetes az a tény,
hogy a kérdõívet kitöltõk
96,7 százaléka ajánlaná
szakrendelõinket mások
számára is.

Áttekintve a 2007-es be-
tegelégedettségi vizsgálat
és a most készült vizsgálat
eredményeit, megállapít-
ható, hogy a betegeink elé-
gedettebbek az egészség-
ügyi személyzet bánás-
módjával, a betegségükkel
kapcsolatos tájékoztatás-
sal, illetve a várakozás kö-
rülményeivel, mint a tava-
lyi évben.

Nem értékeljük túl az
eredményeket és a jövõ-
ben is fokozott figyelmet
fordítunk, hogy javítsuk az
ellátás körülményeit, de
mégis az eredményekkel
összességében, akár mi
magunk is elégedettek le-
hetünk.

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Óbudán elégedettek a betegek?

Szúnyoginvázió a Duna-parton
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felszólítja a
fõvárost, hogy haladéktalanul végezze el és nyár
kezdetéig legalább egyszer ismételje meg a Duna-
parton a szúnyogirtást, mivel lehetetlenné kezd vál-
ni a szabadlevegõn való tartózkodás.
Az ÁNTSZ tájékoztatta a III. kerületi Önkormányza-
tot, hogy május 11-én irtást végeznek, de a kerület
vezetése aggályosnak tartja az egyszeri beavatko-
zást a nyári szezon kezdete elõtt.
Kérdésünkre az ÁNTSZ illetékese elmondta, hogy a
Római-parton, Békásmegyer és Csillaghegy mind-
két oldalán irtani fogják a szúnyogokat.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata reméli, hogy
a Fõvárosi Önkormányzat idén hatékonyabb mód-
szerekkel végezteti el a feladatot.

Az önkormányzat sajtóirodája

Közlemény

A Csillaghegy Betegeiért Alapítvány ingyenes szû-
rõvizsgálatokat tart.
• Május 22-én 12-tõl 17 óráig vércukor-, koleszterin-,
vérnyomásmérés (éhgyomorral, vagy étkezés után 2
órával érkezzen) lesz. Polyneuropathia vizsgálata
hangvillával és bõrtapasszal idegi károsodás kimutatá-
sára a lábon (cukorbetegeknek kifejezetten ajánlott, fáj-
dalommentes), melyet diabetológus szakorvos végez.
• Május 27-én 8-tól 15 óráig ismét vércukor-, ko-
leszterin- és vérnyomásmérést végeznek.
(Érdeklõdni, idõpontot kérni telefonon lehet:240-2611 és
250-9174. Helyszín: Vasút sor 1. Egészségház, csillag-
hegyi orvosi rendelõ, 20 méterre a HÉV megállójától.)
Támogató: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.

Ingyenes szûrések a Csillaghegy Egészségházban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Ügyfeleink!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata többéves gyakorlata szerint a lakásfenn-
tartási támogatást minden esetben tárgyhónap 10-ig utalja a közüzemi szolgál-
tató számlájára. Ugyancsak tárgyhónapban kerül utalásra az adósságcsökken-
téshez, illetve gyógyszertámogatáshoz megállapított rendszeres átmeneti se-
gély.
A többször módosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésé-
nek és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint a havi rendszeres
szociális ellátásokat, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támo-
gatást, adósságcsökkentési támogatást és átmeneti segélyt utólag, min-
den hónap 5-ig kell folyósítani.
Fentiek miatt, 2009. július 1-jétõl - a kormányrendelet elõírásainak megfelelõ-
en - az érintett támogatásokat mindig utólag, a tárgyhónapot követõ 5-ig fogja
az önkormányzat utalni.
A képviselõ-testület 1/2009.(II.9.) rendelete értelmében tehát júliusban a fenti
támogatások nem kerülnek utalásra, a júliusra járó támogatást augusztus 5-ig
folyósítjuk az ügyfelek, illetve a szolgáltatók felé.
A lakásfenntartási támogatás esetében így, a júliusi esedékességû számlán
nem fog szerepelni az önkormányzati támogatás, melyrõl az érintett közüzemi
szolgáltatókat írásban értesítettük.
Fenti változás nem jelenti a megállapított támogatások csökkenését, vagy
elmaradását, kizárólag az utalás egy hónappal történõ kitolódását.
Kérem szíves megértésüket és a fentiek tudomásul vételét!

Bús Balázs
polgármester

Felhívás a lakásfenntartási és a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres
támogatásban, valamint a gyógyszertámogatásban részesülõk részére

Anyári hónapokban
az intézmény szak-

emberei a programban in-
dulat- és agressziókezelé-
si csoportfoglalkozást,
családi napot, családi dél-
után és „öko” tábort szer-
veznek, melyekre várják
a kerületben élõ (vagy itt
tanuló) gyermekek és
családok jelentkezését.

Indulat nélkül
A július 12-én induló,

indulat- és agresszióke-
zelési csoportfoglalko-
zásra azokat a kis- és
nagykamaszokat (10-16
éves korosztály) várják,
akik az iskolában a fel-
nõttekkel, pedagógusok-
kal és gyermektársaik-
kal rendszeresen konf-
liktusba kerülnek, a csa-
ládjukban bekövetkezõ
változásokat nem tole-
rálják, azokhoz nehezen
alkalmazkodnak és a
nem megfelelõ kommu-
nikációs- és konfliktus-
kezelési technikák hiá-
nyában agresszív, devi-
áns viselkedést produ-
kálnak. A kéthetenkénti,
pénteki csoportfoglalko-
zások (összesen 6 alka-
lom) helyszíne az intéz-
mény Szentendrei út 85.
alatti telephelye.

Családi napok
A családi ünnepek köré

szervezett családi napok-
ra a gyermekek már a csa-
ládjaikkal együtt is jelent-
kezhetnek. Cél, hogy a ze-
nés, játékos versenyekkel
telített programokon mi-
nél több érdeklõdõt ven-
dégül lássanak. Ennek
alapján a rendezvényt má-
jus 29-én a gyermeknap,
június 19-én pedig a szün-
idõ kezdete köré szerve-
zik. A családokat az intéz-

mény szakemberei mellett
egy-egy bûvész és zenész
látja vendégül a délutáni
alkalmakon, szintén a
Szentendrei út 85. alatt. 

Családi délután
A családi délután prog-

ramsorozatban az Óbudai
Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Köz-
pont ennél is tovább lép.
A családi kapcsolatok
erõsítését és a családi
struktúrák újraépítését cé-
lul tûzõ rendezvényeken
ugyanis kevesebb csalá-
dot, de annál gyakrabban
szeretnének bevonni. A
programokon a szülõk és
gyermekeik közösen
játszhatnak, kézmûves-
kedhetnek, május 22-én,
június 26-án és augusztus
14-én az intézmény Kelta
utca 5. alatti telephelyén.

ÖKO-tábor Kemencén
Mindezeken felül az

Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ a fenti progra-
mokon résztvevõ gyerme-
keknek június 27-e és júli-
us 3-a között természetjá-
ró, egészséges életre neve-
lõ, közösségépítõ ÖKO-
tábort is szervez Kemen-
cére, a Börzsöny legszebb
tájaira. A tábor a 40, 10-16
éves gyermek számára in-
gyenes és térítésmentes. 

(A programokról bõ-
vebb tájékoztató Mester
Szilvia szakmai vezetõ-
tõl kérhetõ a 06-20-576-
9601-es telefonszámon,
vagy a www.egyutt-
acsalad.fw.hu program-
weblapon.)

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

„Együtt a család!”
- nyáron is

Mint arról már hírt adtunk, az Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ idén márciustól az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében, „Együtt a csa-
lád!” munkacímmel olyan új, a résztvevõk számára térí-
tésmentes és ingyenes, gyermek - és családközpontú
prevenciós programot indított, mely választ kínál a hát-
rányos helyzetû, veszélyeztetett gyermekek magatartá-
si- és teljesítményzavaraira, beilleszkedési-, társadalmi
integrációs-, családi- és életviteli problémáira. 

Immár 15 éve látható a
Magyar Televízió képer-
nyõjén az ARANYÁG karita-
tív mûsora. Idén elõször a
Szórakoztató Mûsorok fõ-
szerkesztõje, Várkonyi At-
tila kezdeményezésére az
intézmény munkatársai
gyûjtést szerveztek, hogy
ezzel is segítsék a rászo-
rult gyermekeket. 

M edveczky Balázs,
az MTV ügyveze-

tõ alelnöke az eddig ösz-
szegyûjtött adományo-
kat április 29-én adta át
a III. kerületi Szilágyi
Erzsébet Gyermekotthon
lakóinak. A játékoknak,
könyveknek, ruháknak,
cd-knek, dvd-knek na-
gyon örültek a gyerekek. 

Izgalommal, felfoko-
zott kíváncsisággal bon-
togatták a dobozokat, s
azt sem tudták, mit néz-
zenek meg elõbb. Pró-

bálgatták a kis ruhákat,
ölelgették a plüss állat-
kákat, nézegették a me-
sék rajzait, gyönyörköd-
tek a búgó csiga-
bigában…

A jubileumi adás tisz-
teletére mindkét csator-
na három órás mûsorral,
az m1 hagyományos,
klasszikus, az m2 pedig
„Új generáció” címmel
fiatalos, élõ adással ké-
szült. 

Az MTV munkatársai is gyûjtöttek

Adományok a gyermekotthon lakóinak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazás
• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét
a lakcíme szerinti névjegyzékben szereplõ vá-
lasztópolgár személyesen vagy - teljes bizonyí-
tó erejû magánokiratba foglalt meghatalmazás-
sal rendelkezõ - meghatalmazott útján 2009.
május 22-én 16.00 óráig kérheti.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel
ajánlott levélben is kérhetõ úgy, hogy az legké-
sõbb 2009. május 22-éig megérkezzen a helyi
választási irodába. 
• A külképviseleti név-
jegyzékbe felvett válasz-
tópolgár 2009. május 22-
ig módosíthatja a külkép-
viselet megjelölését, ahol
választójogát gyakorolni
kívánja, illetõleg kérheti a
külképviseleti névjegyzék-
bõl való törlését és a lakcí-
me szerinti névjegyzékbe
történõ visszavételét. 
Akit a külképviseleti név-
jegyzékbe felvettek, vagy
akinek külképviseleti név-
jegyzékbe vételét elutasí-
tották, az errõl szóló érte-
sítés kézhezvételét követõ
három napon belül nyújt-
hat be kifogást. 
• Az a választópolgár, aki
a szavazás napján lakcí-
métõl távol, de Magyaror-
szág területén tartózkodik

- a lakcíme szerint illetékes helyi választási iro-
da vezetõjétõl kért - igazolással tartózkodási
helyén szavazhat.
Igazolást személyesen vagy - teljes bizonyító
erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással
rendelkezõ - meghatalmazott útján 2009. júni-
us 5-én 16.00 óráig lehet kérni. 
Igazolás ajánlott levélben is kérhetõ úgy, hogy
az legkésõbb 2009. június 2-áig a helyi válasz-
tási irodába megérkezzen.

Ha az igazolás kiadását követõen a választópol-
gár meggondolja magát és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni,
2009. június 4-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme
szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy
az igazolás bevonásával egyidejûleg vegyék vis-
sza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

A választási szervek létrehozása
• A választási bizottságok megbízott tagjait a
listát állító jelölõ szervezet legkésõbb 2009.
május 29-én 16.00 óráig jelentheti be. 

A választási kampány
• A választási kampány 2009. június 5-án
24.00 óráig tart. 
• Kampányt folytatni 2009. június 6-án 0.00
órától június 7-én 19.00 óráig TILOS.
• A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatala a névjegyzékben
szereplõ választópolgárok családi és utónevét,
valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ szerve-
zeteknek kérésükre díjfizetés ellenében, azonos
feltételek mellett 2009. május 18-ától adja át. 
• A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi
választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet
részére kérésére, díjfizetés ellenében, azonos fel-
tételek mellett 2009. május 18-ától adja át.  
• A 3. és 4. francia bekezdés szerint teljesített
adatszolgáltatás adatait legkésõbb 2009. június 7-
én 16.00 óráig kell megsemmisíteni. Az errõl ké-
szült jegyzõkönyvet legkésõbb 2009. június 10-

én 16.00 óráig át kell adni az adatszolgáltatónak.
•Aplakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték 2009. július 7-éig köteles eltávolítani. 

Szavazás
Szavazni a Magyar Köztársaság területén 2009.
június 7-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet 

Budapest III.kerületében igazolással szava-
zók számára kijelölt szavazókör:

9. sz. szavazókör címe: Buda-
pest III. Harrer Pál utca 7.
Általános Iskola.
Ebben a szavazókörben adhat-
ják le szavazatukat azok a vá-
lasztópolgárok 
• akik - a lakóhelyük szerint il-
letékes választási iroda vezetõ-
je által kiállított - igazolással
rendelkeznek, valamint 
• akiknek lakcíme - a lakcím-
bejelentésre vonatkozó jogsza-
bály értelmében - csak a  III.
kerület megnevezését tartal-
mazza. 
(A településszintû lakcímmel
rendelkezõ választópolgár a
névjegyzékbe történõ felvétel-
rõl szóló értesítõt és ajánló-
szelvényt a Választási Irodá-
ban - Népességnyilvántartó
Csoport - veheti át.)

A mozgásában gátolt 
választópolgár

mozgóurnás szavazásra vonatkozó igényét
ÍRÁSBAN, a szavazás napja elõtt a Válasz-
tási Iroda vezetõjénél, a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottságnál jelentheti be.
Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a
választópolgár nevét, pontos lakcímét, név-
jegyzékbeli sorszámát.
A külképviseleteken mozgóurnás szavazásra
nincs lehetõség.

A szavazatok összesítése
• A szavazóköri  jegyzõkönyvek  egy  példánya
az illetékes választási irodában 2009. június 10-
én 16.00 óráig megtekinthetõ. 
• Az Országos Választási Bizottság a választás
eredményét a szavazatszámláló bizottságok által
kiállított jegyzõkönyvek és a külképviseleti sza-
vazás eredményérõl kiállított jegyzõkönyv alap-
ján, legkésõbb 2009. június 13-án állapítja meg. 
• A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban
2009. szeptember 5-éig kell megõrizni. 2009.
szeptember 5-e után a választási iratokat - a jegy-
zõkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. 
• A jegyzõkönyveket 2009. szeptember 5-e után
át kell adni a Magyar Országos levéltárnak. 
A Helyi Választási Iroda munkaidõben Válasz-
tási Információs Szolgálatot mûködtet a polgár-
mesteri hivatal épületében. (Szervezési osztály
1033 Fõ tér 3. I. 28.  tel.: 437-8597, 437-8591,
437-8585, Népességnyilvántartó Csoport 1033
Fõ tér 3. fszt. 2.  tel.: 437-8946.)

A Helyi Választási Iroda vezetõje

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgáro-
kat, hogy a Bp., III. ker. Tímár utca 16.
és a Bp., III. ker. Szõlõ utca 9-11. szám
alatt mûködõ szavazókörök - intéz-
mény-összevonás miatt - megszûntek.
Az érintett választópolgárok a Bp., III. ker. Tí-
már utca 16. helyett a Bp., III. ker. Mókus
utca 2. szám alatt mûködõ Andor Ilona
Ének-Zene Általános Iskolában, a Bp., III. ker.
Szõlõ utca 9-11. helyett a Bp., III. ker. Nagy-
szombat utca 19. szám alatt mûködõ Árpád
Gimnáziumban élhetnek választójogukkal.
A választási eljárásokról szóló 1997. évi C. tör-
vény 10.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a sza-
vazókörök területi beosztását úgy kell kialakíta-
ni, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz,
legfeljebb ezerkétszáz választópolgár jusson.
A fenti jogszabályra figyelemmel a szavazó-
körök területi beosztásában módosításokra
volt szükség. Módosult a Bécsi út 70-74.,
a Bécsi út 76-86., a Jablonka út 39-79., a
Jendrassik György utca 1., a Kalászi ut-
ca, a Seregély köz, valamint a Szépvöl-
gyi út 7-33. lakcímek szavazóköre.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Vá-
lasztópolgárokat, hogy szavazási szándé-
kukat megelõzõen - az említett címektõl
függetlenül - gyõzõdjenek meg arról, hogy
a lakóhelyük szerinti szavazókör címében
történt-e változás.

A Helyi Választási Iroda vezetõje

Tájékoztató a 2009. június 7-ére kitûzött Európai Parlament tagjainak választásával
kapcsolatos eljárási határidõkrõl, határnapokról, tudnivalókról 

Szavazás június 7-én

Módosult szavazóköri címek 
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Hagyó Miklós fõpolgármester-helyettes
és a teherforgalmi stratégia

Hagyó Miklós (MSZP) fõpolgármester-helyettes
egy, polgármestereknek írt levelében belátja, hogy
a teherforgalmi stratégiát múlt év végén hiába fo-
gadták el, hiába kampányoltak vele folyamatosan, a
gyakorlatban nem kivitelezhetõ. Levelében a kerüle-
ti polgármestereket kéri fel arra, hogy a tiltott zónák-
ba behajtani kívánó teherautókat kiszorítsák, mely
alapvetõen a rendõrség feladata volna.
Levelével Hagyó Miklós elismeri, hogy a kerületben
élõk nyugalmát nem tudja megvédeni ezzel a teher-
forgalmi stratégiával és nyilván szándékában sincs,
hiszen korábban tájékoztatta a III. kerület vezetését
arról, hogy zajvédõ falat sem terveznek építeni a
Szentendrei útra, ahová õk terelték be a forgalmat.

A Pók utcai lakótelep kör-
nyékén élõ gyerekek új
játszóteret vehettek bir-
tokba. A szigorú elõírá-
soknak megfelelõ játékok
és burkolatok csökkentik
a balesetek veszélyét, mi-
közben színes színfoltjai-
vá válnak a lakótelepi
övezetnek. 

H árom év várakozás
után április 30-án

átadták a Vízimolnár ut-
ca 6. számmal szemköz-
ti területen (Kanóc utca)
az új és korszerû játszó-
teret, mely egy korábban

életveszély miatt meg-
szûnt létesítményt pótol.
A környéken lakók ész-
revételeit is figyelembe
véve jelölték ki a hely-
színt az önkormányzat
szakemberei. Mellette
pihenõpark létesül. 

Bús Balázs polgár-
mester hangsúlyozta: a
képviselõ-testület dön-
tésének megfelelõen az
elkövetkezendõ két év-
ben minden kerületi ját-
szótér megújul. 

Klug Lajos, aki az ön-
kormányzattól a beruhá-
zást irányította, azt

mondta, a játszóteret vé-
deni kell, ezért este be-
zárják kapuját és csak
reggel nyitják ki. 

A felügyeletet a kör-
nyéken lakó közös kép-
viselõkkel egyeztetve
igyekszik a fenntartó
biztosítani, hisz komoly
értékrõl van szó, egyes
játékok 500 ezer forint-
ba kerültek. Az idõseb-
bekre is gondoltak az
építés során, õket ké-
nyelmes padok fogadják
és ivókút is mûködik itt.
A játszótér 16,5 millió
forintba került.

Új játszótér a Kanóc utcában Közlemény

A Jablonka út felújítása a
Farkastorki út és a Jablon-
ka úti buszforduló között
április 22-én kezdõdött a
Colas Építõ Zrt. kivitele-
zésében.

A május 7-ig tartott
munkálatok során

1250 méteren lemarták a

régi útburkolatot, két ré-
tegben aszfaltoztak, el-
bontották, majd újjáépí-
tették a kõszegélyeket,
erõsített szerkezettel át-
építették az adott sza-
kaszra esõ buszmegálló-
kat. A beruházás össz-
költsége meghaladta a
71 millió forintot.

Felújítás a Jablonka úton

Amikor a Fõvárosi Közgyû-
lés városüzemeltetési és
környezetgazdálkodási bi-
zottsága az új BKV Para-
méterkönyvet tárgyalta
felvetõdött: mikor valósul
meg az 1-es vonalán a
Combinok közlekedtetése.

A BKV Zrt. szakem-
berei a peronok

hosszának elégtelenségét,
a vágányok állapotát emlí-
tették elsõsorban. A nyil-
vános megbeszélésen más
szakemberek azonban azt
mondták, elég hosszúak
az 54 méteres peronok és
az egyéb infrastrukturális
háttér is megvan a Com-
binok forgalomba állításá-
hoz. Nem értik miért hú-
zódzkodik ennyire a BKV,
hiszen ez már két éve na-
pirenden van. A tervek
szerint a mai hétvégi 8-9
perces menetsûrûséget 10

percesre változtatnák, de
hozzá igazítanák a villa-
mosok menetrendjét a két,
szintén 6-10 percenként
járó, csepeli és szentend-
rei HÉV-hez. Ezt viszont a
három Tátra kocsiból álló
szerelvénynél nagyobb
befogadóképességû jár-
mûvel, a Combino hétvé-
gi munkába állításával
lenne célszerû megoldani.
Ilyenkor a körútra nem

kell annyi szerelvény,
úgyis csak ott „porosod-
nak” a kocsiszínben a drá-
ga pénzért megvett szerel-
vények, miközben a jótál-
lásuk és az élettartalmuk
is ketyeg.

Sajnos ezen a tárgya-
láson sem történt érdemi
elõrelépés, a szakembe-
rek közti nézetkülönbsé-
gek miatt.

(kertész)

Amenetrend szerinti
járatok május 1-jétõl

mindennap közlekednek a
Boráros tér és Pünkösdfür-
dõ állomások között. Az
úgynevezett átkelõjárat
egész évben jár a Sorok-
sár-Csepel és az Újpest
Megyer-Pünkösdfürdõ
közötti szakaszon. 

A jegy ára a Boráros tér
és Pünkösdfürdõ között
felnõtteknek 900, gyerme-
keknek 450 forint. A Bor-
áros tér-Jászai Mari tér és
Jászai Mari tér-Pün-
kösdfürdõ szakaszon a fel-
nõttjegy 600, a gyermek
300, kerékpárra pedig 700
forint. Vonaljárati átkelõ

jegy: Jászai Mari tér-Mar-
gitsziget szökõkút, Mar-
gitsziget szökõkút-Jászai
Mari tér között felnõttek-
nek 250, gyermekeknek

150, a kerékpárszállítás
150 forint. A gyermekjegy
4-14 éves korig váltható,
0-4 éves korig díjtalan az
utazás.

Újra közlekednek a BKV dunai hajójáratai

A BÉCSI ÚTON CSATORNÁT ÉPÍTENEK a
Nagyszombat utca és a Szépvölgyi út között a
Kolosy tér felé vezetõ oldalon. A villamospályán ha-
ladhat a forgalom.

Mikor jár majd Combino az 1-es vonalán?
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Az aquincumi, ismertebb ne-
vén Római lakótelepen négy,
nem hétköznapi „autószere-
lést” kellett elszenvedniük a
jármûvek tulajdonosainak az
elmúlt hetekben. A tolvajok
lökhárítót, légzsákot, de
volt, hogy komplett mûszer-
falat „vettek magukhoz”. 

Abûncselekmény típu-
sa nem új keletû, mi-

vel azonban egy jól körül-
határolható, kisebb körzet-
ben, sûrû egymásután tör-
téntek ilyen esetek, a III.
kerületi Rendõrkapitány-
ság munkatársai fokozott
ellenõrzésbe kezdtek. Dr.
Markó Attila ezredes, a ka-
pitányság vezetõ-
je és helyettese,
Feró Attila alezre-
des ismertette la-
punk munkatársá-
val a történteket,
illetve azt, hogyan
védekezhetnek a
gépjármû-tulajdo-
nosok, milyen in-
tézkedésekre van
lehetõsége a rend-
õrségnek.

A bûncselekménytípus,
azaz az alkatrész-lopás el-
követése nem új keletû, és
nem csak az említett kerü-
letrészre, hanem az egész
bûnügyi régióra jellemzõ.
A jármû tulajdonosok gya-
korta hallanak, vagy szen-
vedik el maguk is, hogy
autójukról lelopják a felnit,
spojlert, lökhárítót, vissza-
pillantó tükröt. Az alkat-
rész tolvajok azonban
„nem aprózzák el” energi-
ájukat az utóbbi idõben: ki-
szerelik a motor-hûtõt, ka-
talizátort, a légzsákot, és
ami talán a legmeghök-
kentõbb, az egész mûszer-
falat.  Az utóbb említett
esetekrõl egymás után
négy lakossági bejelentés
érkezett Aquincum kör-
nyékérõl, a Római lakóte-

leprõl, melyet feljelentés
követett, jelenleg is isme-
retlen elkövetõk után nyo-
moz a rendõrség. 

Mint megtudtuk, idõrõl
idõre változik az alkatrész
kereslet feketepiaci palet-
tája. Tavaly elsõsorban
Opel légzsákokra, katali-
zátorokra és ködfényszó-
rókra „vadásztak” a tolva-
jok. Van, hogy Honda mo-
tor-hûtõbõl, egy idõben
Suzuki motorból, máskor
Peugeot katalizátorból lop-
nak többet. Jelenleg a Ford
Focusok légzsákjaira, és a
rendszámtáblára „utaz-
nak” leginkább. Utóbbit
nem egyszer szabálysértõk

„saját maguk
szerelik le”, hi-
szen könnyebb
20-30 ezer fo-
rintot kifizetni
arra hivatkozva,
hogy ellopták a
rendszámtáblát,
mint a most
életbe lépett,

akár több száz-
ezer forintnyi bír-

ságot gyorshajtás esetén. A
bûncselekmény-kategóriá-
ról azonban nem lehet azt
állítani: statisztikailag átlag
feletti lenne az elkövetések
száma, aránya. Nyilvánva-
ló, hogy ettõl még az egyes
autótulajdonosoknak a sa-
ját problémájuk a legna-
gyobb. 

Autóbontóknál
vizsgálódtak
A fent említett lakótele-

pen történt, egymás utáni
eseteket követõen dr.
Markó Attila kapitány-
ságvezetõ, a II. a XII. és a
III. kerületet magában
foglaló, autókkal kapcso-
latos bûnügyeket vizsgáló
régió vezetõje vendégül
látta a fõváros másik négy
régióvezetõjét, hogy
megvitassák: hol, milyen

gyakorisággal fordulnak
elõ hasonló bûncselekmé-
nyek? A tárgyalás
során fény derült
arra, hogy Buda-
pest más területei-
hez képest, illetve
abban a bûnügyi
régióban, mely-
hez a kerület is
tartozik, nem for-
dul elõ nagyobb
arányban alkat-
rész- és tartozéklo-
pás a városrészben.
A nyomozás során szá-
mos autóbontónál, ki-
sebb-nagyobb szerelõmû-
helynél vizsgálódtak a
rendõrök. Abban az eset-
ben, ahol felmerült annak
gyanúja, hogy lopott lehet
egy-egy alkatrész, még a
helyi autókereskedõk is
igyekeztek kinyomozni:
milyen úton-módon ke-
rültek oda. Ez azonban
rendkívül nehezen követ-
hetõ, nyomozható. 

A többekbõl nagy fel-
háborodást kiváltó lopá-
sokat követõen a III. ke-
rületi Rendõrkapitány-
ság vezetése akciócso-
portot hozott létre, illet-
ve erõit átcsoportosítva
szúrópróbaszerû ellen-
õrzéseket, gyakoribb
járõrszolgálatot biztosí-

tott a fokozottabban fe-
nyegetett területekre.

Valódi, hosszú
távú megol-
dást a koráb-
ban, a helyi
rendõrségtõl
indult kezde-
ményezés, az
alkatrészen-
kénti UV-
gravír jelent-

hetne, vagy a
közelmúltban
elindult mikro-

pontos egyedi jelölések.

Hogyan
védekezhet 
a lakosság?
Amennyiben környe-

zetükben gyanús, inkább
éjszakai „sufni tuning”
mûhely mûködik, beje-
lentést tehet a rendõrsé-

gen. A törvénytisztelõ
szerelõknek nem lesz
mitõl tartaniuk. 

- A jármû tulajdono-
sok pénztárcájukhoz
mérten védhetik autóju-
kat. A lökhárítót, vagy a
kereket például néhány
ezer forintba kerülõ,
speciális anyájú csavar-
ral, a légzsákot nagyobb
átmérõjû kormányzárral,
az autót magát számta-
lan mechanikus és elekt-
ronikai berendezéssel.
Száz százalékos véde-
lem nem létezik, és nem
állhat minden jármû
mellett rendõr, azonban
minél több akadályba üt-
köznek a bûnözõk, annál
nagyobb eséllyel védhe-
tõ a magántulajdon - tet-
te hozzá dr. Markó Attila
és Feró Attila. Sz. Cs. 

Légzsákot, lökhárítót, de még mûszerfalat is visznek

Alkatrészenként lopják az autókat

A tavaly õszi kerületi verseny gyõztese, a Zápor ut-
cai iskola csapatai képviselték Óbuda-Békásme-
gyert az április 23-ai, fõvárosi „Polgári Védelem az
Ifjúságért” elnevezésû katasztrófavédelmi verse-
nyen. A középiskolás csapat a IX. helyen, az általá-
nos iskolás a középmezõnyben végzett.
A versenyeken a tanulók elméleti, de fõleg gyakor-
lati ismereteikrõl adtak számot, ügyességi feladato-
kat oldottak meg. A hangsúlyt idén is a gyakorlati
feladatok megoldására és a csapatmunkára fektet-
ték a szervezõk.

Katasztrófavédelmi verseny

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ • FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Dr. Markó Attila 
rendõrkapitány

Feró Attila
rendõrkapitány

-helyettes
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2009/10. szám14
Környezetünk – Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2009. június 3-án 15 órá-
ig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és Szol-
gáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásá-
ról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni
kívánt tevékenység pontos megnevezését, és a tevé-
kenységre való jogosultságát - a pályázat melléklete-
ként benyújtott - vállalkozói igazolvánnyal, illetve cég-
kivonattal és aláírási címpéldánnyal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meg-
hirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég,
akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve székhelye
szerinti önkormányzattal szemben adótartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzé-
sének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj - önkor-
mányzat felé történõ megfizetését. A megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege;

• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óvadék megfizetését
bérbeadó részére. A nyertes által befizetett bánatpénz
összegét az óvadékba beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elõ-
zõ évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli. A
pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján
történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog bizto-
sítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a CELER
Kft. pénztárában (1033 Bp. Szentlélek tér 7. félemelet)
készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyi-
ségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a

pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az ér-
vényesen benyújtott pályázatokat az önkormányzat tu-
lajdonosi és közbeszerzési bizottsága 2009. június 20-
ig elbírálja, és annak eredményérõl a pályázókat írásban
értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a leg-
jobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak, akinek az ön-
kormányzattal szemben adó vagy adók módjára behajt-
ható köztartozása van.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-
hasznosítási Csoportjánál (Bp. III. Szentlélek tér 7.
fszt.12. Telefon: 430-3468 és 430-3469), félfogadási
idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csütörtö-
kön 8-tól12 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Cím Funkció Helyrajzi szám Alapterület Gépészeti Minimális Bánatpénz
(m2) felszereltség bérleti díj (Ft)

(Ft/m2/hó)
Bp., III. Bécsi út 225. üzlet 16918/2/A/356 59 víz, villany, távfûtés 1 200 43 000 Ft
Bp., III. Fõ tér 2. pincei + vendéglátás 18351/1 80 FV víz, villany, gáz 2 500 418 000 Ft
földszinti  vendégtér és 141 PV 1 800
kiszolgáló terek 158 FK 1 000
összesen 522 m2 143 PK 600
Bp., III. Juhász Gyula utca 10. iroda 65552/1/A/101 159 víz, villany, távfûtés 1 150 110 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 100 103 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/100 167 víz, villany, távfûtés 1 000 100 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 7. iroda 18910/105/A/102 115 víz, villany, távfûtés 900 62 000 Ft
Bp., III. Kenyeres utca 11. üzlet 17348/0A/10 30 víz, villany     900 16 000 Ft
Bp., III Lajos utca 91. pince üzlet 14654/0/A/43 158 víz, villany, gáz 1 000 120 000 Ft
Bp., III. Nagyszombat 6. pince raktár 14653/0/A/31 34 600
Bp., III Pacsirtamezõ utca 29. üzlet 17783/0/A/54 64 víz, villany, gáz 1 500 58 000 Ft
Bp., III. Raktár utca 15. üzlet 18443/4/A/159 135 villany, távfûtés 1 200 97 200 Ft
Bp., III. Szentendrei út 329. mûhely 62423/0/A/1 211 víz, villany, gáz 800 100 000 Ft
Bp., III. Váradi utca 26. pince Raktár 17005629/A/86 149 víz, villany, távfûtés 400 36 000 Ft

Egyfordulós pályázat az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Szemet gyönyörködtetõ dús
növényzet, hûs árnyat adó
hatalmas fák övezik a Ka-
nász utca 3. - az átnevezés
elõtt Bojtár utca 12/b -
épületeit. Török Lászlónál,
az egyik családi ház lakójá-
nál, a saját „portája” elõt-
ti parkos terület gondozó-
jánál arról érdeklõdtünk:
mennyi idõt, energiát fordí-
tottak szomszédjaival arra,
hogy szebbé varázsolják
környezetüket? 

Agondos kerttulajdo-
nostól megtudtuk: tíz

évvel ezelõtt költöztek a
fent említett házba, melyet
idõközben felújítottak. Ez-
zel egy idõben folyamato-
san szépítgették belsõ
kertjüket, és az épület elõt-
ti szabad területet. A mun-
kából kivette részét a

nagypapa, nagymama, a
szülõk és a gyerekek is.
Ugyanígy tett a szomszé-
dos házaspár. Nem tudato-
san ugyan, de gyorsan nö-
võ fákat ültettek az utca-
frontra: gesztenyét és csa-
vart törzsû fûzfát, össze-
sen 14-et, a közel 100 mé-
teres utcaszakaszon. Öt-
hat évvel ezelõtt a növé-
nyek darabját 2 ezer forin-
tért vásárolták, melyeket
most körülbelül a duplájá-
ért vehetnének meg.
Ugyanakkor, ha azt szá-
moljuk, hogy e pár év alatt
a gesztenyefák 10 méter
körüli magasságot értek el
gyönyörû lombkoronát
növesztve, a fûzfák pedig
márciustól novemberig
zöldellnek, por- és zajvédõ
hatásuk kétségbevonhatat-
lan, mindjárt felbecsülhe-

tetlen értékûnek találjuk a
„befektetést”. Török úr azt
mondja, nem érti, a bevá-
sárló-centrumok, töltõál-
lomások környezetébe mi-
ért mindig „piszkafákat”
telepítenek. A legnagyobb

fõfájást a családoknak
most a közelben épülõ be-
vásárlóközpont okozza,
pontosabban az, hogy a
komplexum mélygarázsá-
nak szellõzõje a házuktól
15 méterre bocsátaná ki az
elhasználódott, benzin-
gõzzel telítõdött levegõt.
Bús Balázs polgármester-
tõl ígéretet kaptak arra,
hogy igyekeznek kompro-

misszumos megoldást ta-
lálni kifogásukra. 

- Jó volna, ha minden-
ki legalább apránként,
csupán egy kicsivel több
figyelmet fordítana köz-
vetlen környezetére.
Akkor még vonzóbb,
kellemesebb hely lehet-
ne a városrész - tette
hozzá Török László. 

(szeberényi)

Kevésbé pénz, sokkal inkább igény kérdése

Zöld oázis a Kanász utcában 
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A tavasz lassan nyárba for-
dul, a levirágzó gyümölcsfák
érlelni kezdik gyümölcsei-
ket, évelõkertünk a legdísze-
sebb pompáját mutatja. Ki-
nyílnak a rózsák, és nyári vi-
rágzó cserjék, az éjszakák is
egyre melegebbek, nehéz vi-
rágillattól terhesek. A most
következõ idõszakban - külö-
nösen, ha száraz az idõ - fon-
tos munka az öntözés. A
gyomirtás, kapálás is folya-
matos teendõnk: a most el-
hanyagolt munka késõbb
menthetetlenül elgazosodott
kerthez vezet.

Vizsgáljuk meg a gyü-
mölcsfák koronáját.

Minél gyorsabban vágjuk ki,
vagy metsszük vissza a víz-
hajtásokat; a gyökérsarjakat,
tõsarjakat a tövükig kapával
kibontva, a hajtásokat kicsa-
varva tépjük ki. Legkorábbi
cseresznyefáink szüretére ér-
demes idejében felkészülni,
mert hatalmas termetük nem
könnyítik meg a gyümöl-
csök leszedését. Jó létrák,
kampók segíthetnek, hogy a
fára mászást lehetõleg minél
inkább kerüljük: a balesetve-
szélyen túl a fa kérge, vesz-
szõi is könnyen sérülhetnek.
A cseresznyét kocsánnyal
(szárral) kell szedni, de óva-
tosan: a jövõ évi termést ve-
szélyezteti, ha a gyümölcsöt
tartó kis termõrészt is eltávo-
lítjuk. Fontos, hogy minden
gyümölcsöt szedjünk le a fá-
ról, mert ezek a fán maradva
sok betegség, kártevõ ter-
jesztõjévé válhatnak.

A cseresznye- és meggyfák
„kukacosodását” a cseresz-
nyelégy kártevõ lárvái, a nyü-
vek idézik elõ. A kártételt a
várakozási idõ figyelembe vé-
telével végrehajtott, rendsze-
res permetezéssel tudjuk
megakadályozni. A permetlé-
be tegyünk monília és levél-
betegségek elleni szert is.

Lassan kezdjük meg a ke-
leti gyümölcsmoly elleni vé-
dekezést is, ami az õszibarack
legfontosabb kártevõje. Kom-
binált hatású permetlével el-
pusztíthatjuk a levéltetveket
és a takácsatkákat, valamint
megakadályozzuk a kóroko-
zók fertõzését is. Ugyanez a
permetlé lisztharmat elleni
készítmény nélkül segít véde-
kezni a kajszi és a mandula
most veszélyeztetõ károsítói
ellen. A törzs bepermetezésé-
vel védekezzünk kéregmoly

kártétele ellen. A zöldmandu-
la szedését tervezve figyel-
jünk a szerekre elõírt élelme-
zés-egészségügyi várakozási
idõkre! Mindig igazítsuk a
permetezéshez a kötözési
munkák idejét is.

A gyümölcsfákról távolít-
suk el a különbözõ károsító-
kat, és a károsított növényi
részeket égessük el. Az ame-
rikai fehér szövõlepke min-
den fán megtelepszik (a gyü-
mölcsfák mellett díszfákon,
díszcserjéken is), a fiatal her-
nyók szövedék védelmében
tevékenykednek. Permetez-
zük a szilvamoly rajzásakor
veszélyeztetett szilva- és
ringlófákat, a permetlébe te-
gyünk levéllyukacsosodás és
poilisztigmás levélfoltosság
elleni szert is! A ribiszke és
köszmétebokrok bogyóinak
fejlõdése idején levélfoltos-
ságok, és lisztharmat pusztít-
hatja a lombot. 

A rózsák metszését már be-
fejeztük, egyedül a futórózsá-
kat ritkíthatjuk még. Feltétle-
nül vágjuk ki a tõbõl elõtörõ
vadhajtásokat! Metsszük ki az
orgona sarjait is! A növények
langyos esõk hatására felgyor-
suló növekedése megköveteli
a kapálás és a gyomirtás gon-
dos elvégzését. A levéltetvek
ellen védenünk kell a rózsatö-
veket, évelõ növényeinket át-
nézve bagolylepkehernyó kár-
tételét észlelhetjük, ez ellen is
védekezzünk! Kora tavaszi
évelõink közül sok elvirágzott,
ezeket szaporíthatjuk.

Az õszi sírdíszítésre sokan
termesztenek krizantémot is a

házikertben. Ehhez most kell
a gyökeres palántát beszerez-
ni, és a kertbe kiültetve nevel-
ni. A krizantém nevelése ap-
rólékos munka, érdemes töb-
bet termeszteni, leginkább fó-
liapalást alatt, ha van elég he-
lyünk. Októberben ugyanis
már elõfordulhatnak olyan fa-
gyok, amikor érdemes takarni
a virágokat. Gerberát és frézi-
át is termeszthetünk szabad-
földben, ha van fóliánk: kará-
csonyig is virágozhatnak ta-
karással és kevés fûtéssel. Ez-
után a növények tövét fel kell
szedni, és teleltetni fagymen-
tes helyen.

Hõmérséklettõl függõen
kiültethetjük egynyári virág-
palántáinkat állandó helyükre,
öntözzük, gondozzuk helybe-
vetett növényeinket is! Az
esetleges éjszakai erõs lehûlé-
sek kártétele ellen fóliataka-
rással védekezhetünk, a taka-
rót azonban nappalra távolít-

suk el! Május végén nyílik a
legtöbb évelõ, ilyenkor leg-
szebb a kertnek ez a része.
Beültethetjük egynyári virá-
gokkal az évelõfoltban esetle-
gesen elõforduló hiányokat -
ha nem tudunk pótolni né-
hány tövet, ami elfagyott, ki-
pusztult a télen. Ugyanígy be-
ültethetünk egynyáriakat a vi-
rágos hagymások közé. Az
évelõket, egynyáriakat kedve-
lõ meztelen csigák fõleg a le-
veleket támadják, de bárme-
lyik növényi részt megrághat-
ják. A speciális csigaölõ ké-
szítmények mellett porrá tört,
égetett mész, vagy a porított
szuperfoszfát hatékonyak el-
lenük, ezeket alkonyati órák-
ban érdemes kiszórni. 

(„Idejében szólunk - 52 hét
munkái a kertben” címû
könyv felhasználásával.)

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök

Egynyári növények
és faiskolai termékek
óriási választékával
várjuk dísznövény-
kertészetünkbe, ahol
szakképzett kerté-
szeink segítik vásárlóinkat!
Cím: III. ker. Bécsi út 387.
Várjuk a hét minden napján, hétköznap: 8-20 óra
között, hétvégén: 8-18 óra között.

Aktuális ajánlataink
• 10 db egynyári növény tálcás kiszerelésben 990
Ft/tálca. • Ampolnás - akasztós - egynyári futó nö-
vények 1.690 Ft-tól. • Phalaenopsis orchidea akció:
6.990 Ft/2db 3.495 Ft/db. • Különleges, 80 cm-es
PACHIRA (vadkakaó) most akciós áron: 5.500 Ft
helyett 2.950 Ft/db.
További szezonális ajánlatainkat, kertészeti taná-
csainkat keresse a www.fitoland.hu weboldalon.

Fitoland május!

Május végi kerti munkák
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata 2008 szep-
temberében kísérleti jel-
leggel megszervezte a ke-
rület néhány társasházá-
ban a mûanyag palackok
és fém italos dobozok sze-
lektív, helyben történõ
gyûjtését. 

A kísérleti idõszak
2009 márciusában

lezárult, és a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a
gyûjtés mind a lakosság
aktivitását, mind a be-
gyûjtést végzõ cég tevé-
kenységét tekintve jól
mûködött. Ezért az ön-
kormányzat kiterjeszti a
helyben történõ szelektív
hulladékgyûjtés lehetõ-
ségét a III. kerület egész
területére. A szelektív
hulladék begyûjtése és
elszállítása térítésmen-
tes. Az önkormányzat a
K ö r n y e z e t v é d e l m i
Alapból támogatja a
helyben történõ szelek-
tív hulladékgyûjtés ki-
terjesztését. 

120 illetve 240 literes
gyûjtõ edények kihelye-
zésére van lehetõség,
melyhez a lakóközös-
ségnek egyszeri alka-
lommal, úgynevezett te-

lepítési díjjal kell hozzá-
járulnia. A telepítési díj a
gyûjtõedények árának
1/3-a, 120 literes gyûjtõ-
edény esetén 5600-5800
forint, 240 literes gyûjtõ-
edény esetén 6800-7000
forint.

A helyben történõ sze-
lektív hulladékgyûjtés-
hez azok a társasházi, il-
letve lakásszövetkezeti
lakóközösségek csatla-
kozhatnak, amelyek vál-
lalják, hogy

• megállapodást köt-
nek az önkormányzattal;

• megfizetik a gyûjtõ-
edény telepítési díját;

• zárt helyen - pl. lép-
csõház, kukatároló - tá-
rolják a gyûjtõedényt;

• csak a megjelölt hul-
ladékot gyûjtik a gyûjtõ
edényben, kommunális
hulladékot nem.

Azok a lakóközösségek,
melyek csatlakozni szeret-
nének a helyben történõ
szelektív hulladékgyûjtés-
hez, jelentkezhetnek a
szabom@obuda.hu  e-
mail címen, a 437-8583-as
telefonszámon, vagy le-
vélben (1033 Budapest,
Fõ tér 3.).

Szabó Magdolna
alpolgármester

Szelektív hulladékgyûjtés helyben,
már az egész kerületben
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Kultúra – Helytörténet

Az Óbudai Múzeum és
Könyvtár Platán Könyvtára
pályázatot írt ki óbudai té-
májú képeslaptervek ké-
szítésére „Üdvözlet Óbu-
dáról” címmel. A pályáza-
ton korhatár nélkül bárki
részt vehetett, a készítés
technikája (rajz, fotó,
montázs) szabadon válasz-
tott volt.

Ó buda Napja alkal-
mából, május 3-án

a beérkezett 62 pálya-
mûbõl kiállítás nyílt a
könyvtárban. A tárlatot

megnyitotta és a díjakat
átadta Szepessy Tamás
alpolgármester, aki be-
szélt az idén 140 éves
postai levelezõlap törté-
netérõl.

Az „Üdvözlet Óbudá-
ról” címû képeslapterve-
zõ pályázat díjazottjai. 

Felnõtt korcsoport:
1. helyezett: Mónus Tí-
mea. 2. helyezett: Mol-
nár Ádám. 3. helyezett:
Vígh Éva. Különdíjat
kapott: S. Tóth Judit. 

Gyermek korcso-
port: 1. helyezett: Haj-
dú Gergõ (Fodros Álta-
lános Iskola). 2. helye-

zett: Szarvas Petra
(Fodros Általános Isko-
la). 3. helyezett: Wéber
György (Andor Ilona
Ének-Zenei Általános és
Alapfokú Mûvészeti Is-
kola). Különdíjat ka-
pott: a III. kerület Ön-
kormányzat Óvoda, Ál-
talános Iskola Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény 1-2.
osztály és speciális fej-
lesztõ csoportja.

A kiállítás május 18-
ig látható a Platán
Könyvtár nyitva tartási
idejében. www.pla-
tankonyvtar.hu

Kiállítás a legjobb képeslaptervekbõl

Mónus Tímea átveszi a díjat Szepessy Tamás alpolgár-
mestertõl

Elõzetes: felhívjuk figyelmüket, hogy június 20-án nyílik
meg Óbuda legújabb mozija.Film:105 éves a mozi Óbu-
dán.A film mûfaja: idõszaki kiállítás.A film rövid tartalma:
Narten György 1904-ben alapított sátormozija volt az el-
sõ fényszínház Óbudán. Az azóta eltelt 105 évben
számtalan mozi született és szûnt meg a III. kerületben.
A fim ezeknek a „mozgóknak” a történetét mutatja be
eredeti tárgyak, fotók, plakátok és dokumentumok fel-
használásával. (A „vetítés” helyszíne: Óbudai Múzeum,
Fõ tér 1. A „vetítés” idõtartama: június 20-án 19 órától
augusztus 30-án 18 óráig. Minden hétfõn szünnap.) 

Óbudai Múzeum és Könyvtár Óbudai Múzeuma

105 éves a mozi Óbudán

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel ismét sétát
szervezünk a gázgyári la-
kótelepek és a volt óbudai
Gázgyár területének meg-
tekintésére.

A sétán megtekintjük
a belsõ lakótelepet,

a Duna-parton húzódó
védett fasort, a Graphi-
soft parkot, a Gázgyár
megmaradt ipartörténeti
értékû épületeit, majd a
külsõ lakótelepen zárjuk
a programot. A „felfede-
zõ úton” Gyimesi Lász-
ló, költõ és „majdnem
õslakos”, valamint
Szathmári Károly, az
egykori gyár mérnöke

mesél a látnivalókról.
Találkozó: június 6-án
(szombaton) 9.45 óra-
kor, az Auchan áruház
parkolójában, a Záhony
utca - Jégtörõ utca sar-
kán.

A teljes út körülbelül
5 kilométer hosszú. A
kiránduláson mindenki
saját felelõsségére vehet
részt!

(Infor-
máció: 437-
8891; e-mail: somloi.vik-
toria@obuda.hu , gyime-
si.l@gmail.com)

Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak a
szervezõk: a Gázgyári
Lakótelepi Egyesület és
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata.

Somlói Viktória

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

Lapunk elõzõ számának 21. oldalán olvashatták a
„Barangolás Óbuda-Újlakon” címû cikket, melyhez
illusztrációként két fotót közöltünk. A korabeli fény-
képekrõl lemaradt, honnan kaptuk õket közlésre. A
fotók forrása: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Bu-
dapest Gyûjtemény.

Séta a Gázgyárban

Honnan kaptuk a fotókat?

Hamarosan a magyar mozik-
ban is bemutatják a „Clara”
címû filmet, mely Clara
Schumann történetét dolgoz-
za fel. A film zenéjét Jandó
Jenõ és az Óbudai Danubia
Zenekar játszotta fel. A zene-
karnak néhány hónapja je-
lent meg legújabb CD-je. 

AWarner Music Hun-
gary gondozásában

kiadott korongon Brahms:
Magyar táncai hallhatók. A
lemezkiadónak és a szim-
fonikus zenekarnak nem ez
az elsõ együttmûködése, hi-
szen a „Táncok” címû, va-
lamint Dohnányi Ernõ há-
rom szimfonikus zenemû-
vét tartalmazó CD-k az el-
múlt években nagy sikert
arattak a közönség és a kri-
tikusok körében is.

Brahms eredetileg nem
zenekari mûvet, hanem
négykezes zongoramûvet
komponált, közülük hármat
maga ültetett át zenekarra.

Ezen kívül számos zeneka-
ri változat született, részben
még Brahms idejében, ezek
közül öt Antonín Dvorák
hangszerelõ mûvészetét
dícséri. A felvételen hallha-
tó változatokat - két kivétel-
lel - Brahms-kortárs készí-
tette. Ez is volt a cél, hogy
mind idõben, mind stílus-
ban Brahmshoz minél kö-
zelebbiek legyenek a kivá-
lasztott hangszerelések.

A Brahms-album No. 1-
21-es Magyar táncait Héja
Domonkos vezényli, akirõl
(és zenekaráról) a Warner
Music Hungary és az Óbu-
dai Danubia Zenekar elsõ
közös albuma kapcsán
2004-ben a Gramophone
magazin ezt írta: „Talpra-
esett, lelkes, fegyelmezett
csapat, …Héja Domonkost
kifinomultság jellemzi.
...ezen a lemezen teljesítmé-
nyük csak egy hajszállal
marad el a világszínvonal-
tól.” (FORRÁS: FIDELIO ONLINE.)

Clarára várvaFOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az ál-
talános és középiskolai tanulókat matematikából, fizikából,
kémiából, magyarból és történelembõl.
Lehetõség van mindennapos korrepetálásra, az érettségi
tételek közös kidolgozására irodalomból, nyelvtanból, tör-
ténelembõl.
Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig,
pótvizsga, évismétlés helyett. Felkészítés osztályozóvizs-
gára, érettségire, kisérettségire, tanév végi záródolgoza-
tokra. Tétel- és feladatsorok kidolgozása. Pótvizsga elõké-
szítés minden tantárgyból.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscso-
portban oktatják a tanárok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért
napokon és idõpontban. (A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es
számot hívhatják.)                                                Thalész-Kör

Korrepetálás, érettségi és pótvizsga elõkészítõk

A Pais Dezsõ Általános Is-
kola Öko-hetet tartott má-
jus 3-tól 9-ig a helyi érté-
kek védelme jegyében. 

Ó buda természeti és
épített értékeitõl,

egészen Békásmegyer-
Ófalu történelméig nyúl-
tak vissza a tanulók. A 4.a
osztály Peschákné Jánosi
Ágnes osztályfõnökkel fa-
lukutatást végzett, itt élõ
idõsekkel interjút készített,
így gyûjtõmunkájuk ki-
emelkedõ szerepet kapott

az iskolában szervezett
helytörténeti kiállításon. A
múlt és a jelen, a jelen és a
jövõ ápolásának fontossá-
ga, kincseinek megtartása,
megbecsülése testközelbe
került. Ízelítõ a hét prog-

ramjaiból: Braun-
haxler és szalmaka-
lap bemutató, kör-
nyezetvédelmi szín-
darab (2.a); tanulók
angol nyelvû mûso-
ra; helyi értékek ma-

ketten; rajzversenyek; tú-
rák lakóhelyünkön; gyûj-
tõmunkák; madarászsuli;
növény- és állatvédelem;
sportfeladatok; totók;
zöldségszobor készítés;
kavicsfestés; helytörténeti
kalandtúra az Óbor-kör tá-
mogatásával.

Pais Dezsõ Általános Iskola 

Öko-hét a helyi értékek védelméért

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Czakó Gábor, Ófaluban élõ
író tartott tartalmas, érde-
kes elõadást „Beavatás a
magyar észjárásba” címmel
május 5-én a tantestületnek
és az érdeklõdõ szülõknek

Helytörténeti kiállítás nyílt az Öko-héten

Rajzverseny az iskolaudvaron, Óbuda természeti és kulturális értékeirõl

A z Óbudán folyó pe-
dagógia munkát di-

cséri, hogy a „Tehet a te-
hetségért” címmel rende-
zett országos konferenci-
ára kiírt pályázat elsõ és
második helyezését is a
kerület két pedagógusa
nyerte el. A konferenciá-
nak a XV. kerületi Hubai
Jenõ Mûvészetoktatási
Intézmény és Szak-
könyvtár adott otthont

április 25-én, a tehetség
éve alkalmából. A ren-
dezvényt a Magyar Peda-
gógusok Egyesülete és a
Magyar Tehetséggondo-
zó Társaság támogatta.

I. helyezett: László
Ágnes (Bárczi Géza Ál-
talános Iskola).

II. helyezett: Magyari
Filoména Szilvia (Med-
gyessy Ferenc Általános
Iskola).

Óbudai pedagógusok nyertek 
a „Tehet a tehetségért” pályázaton

A magyar mûszaki ér-
telmiség a Budapesti

Mûszaki Fõiskola két kara
névadója születésének ke-
rek jubileumát ünnepli:
Bánki Donát 150, míg
Kandó Kálmán 140 évvel

ezelõtt látta meg a napvilá-
got. A jubileumi program-
sorozatban a felsõoktatási
intézmény Bécsi úti köz-
ponti épületében szobor-
avatót és emlékülést ren-
deztek május 8-án.

Felavatták Bánki és Kandó szobrát

Az Óbudai Gimnázi-
um (volt Martos Fló-

ra Gimnázium; Szent Luj-
za Intézet; Cselka Intézet)

nemzedéki találkozóra
várja június 5-én 16 órától
volt tanárait, tanítványait.
(Cím: Szentlélek tér 10.)

Nemzedéki találkozó

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor

� 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-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet. 1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933

�„ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

� 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 

�VILLANYSZERELÕ, tapasztalt ELMÛ
nyugdíjas gyorsan, minden témában segít,
áramütést okozó helyeket dokumentál, javít,
villanycserépkályhát, hõtárolót, bojlert. Tel.:
337-03-38, 06-70-259-00-89

� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932

� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.

�KÁRPITOZOTT BÚTOROK ÁTHÚZÁ-
SA, JAVÍTÁSA. Ingyenes felmérés. Nagy
szövetválaszték. Tel.: 06/30-261-6524
� Redõnyjavítás, gurtnicsere, párkányok,
szúnyogháló, reluxa szerelése, lakásfelújítás
hétvégén is. Tel.: 06-20-321-06-01
� KÖLTÖZTETÉS 50%-KAL OLCSÓB-
BAN! Ingyenes dobozokkal! Garanciával! Hétvé-
gén is! 06-30-944-37-17; wwww.bauerteher.hu
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingye-
nes felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-
8409

� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Idõsebb hölgy magányát enyhítené 8 éves
gyermekével csillaghegyi házukban lakó édes-
anya, általában a telefonhívásra is kért délelõt-
ti órákban. Tel.: 06(30)250-7080 Orsolya
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Házépítés-lakásfelújítás-kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettás-
munkák, villanyszerelés, vízszerelés, terep-
rendezés, medenceépítés! Anyagbeszerzéssel,
határidõre, garanciával! Tel.: 06-30-960-4525
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Gyakorlott kutyakozmetikus hívásra
házhoz megy. Bernadett 06(70)604-7388
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-

rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Vezetékes és rádiós riasztórendszerek,
videómegfigyelõk, kaputelefonok telepítése,
struktúrált hálózatok kiépítése, villanyszerelés.
Aunda Kft. 06(30)245-2020; 06(20)419-7309
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� Kert-telekrendezés, fakivágás, metszés,
permetezés, favágás, bozótirtás,  gyepesítés,
térkövezés. Egyéb kertészeti-kõmûves mun-
kák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-5872;
Fax.: 785-7344; E-mail: muoooo@freemail.hu
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
�Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� 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
�Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes takarí-
tással, PARKETTALERAKÁST, -parkettacsis-
zolást, parkettajavítást, VÍZ-GÁZ-GIPSZ-
KARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�Mosógép, villanybojler vízkõtelenítés, ja-
vítás, villanyszerelés. Tel.: 06(20)246-9797
�Kõmûves, burkoló munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
�Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok elöt-
ti képviselettel, felelõsségbiztosítással  gaz-
dasági társaságok, egyéni vállalkozók részé-
re. Tel.: 453-3448; 06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
�Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554

� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-
vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György. Tel.: 256-8285; 06(20)433-6289;
www.Riederkarpitos.hu
�Burkolás Design. Lakások, házak burkolá-
sa 10 év garanciával! www.buildeu-burko-
las.5 mp.eu. Tel.: 06(70)402-3466
�Bármilyen mûködõ értékesítõ, szolgáltató
vállalkozókat keresünk. Évente 10-20 MFt ju-
talom. E-mail: akcio2005@freemail.hu
�Asztalos vállal: ajtó-, ablakjavítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést,  zsanérok,
pántok cseréjét, szekrény, polc készítést, javí-
tást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
�Nõi, férfi, gyermek fodrászat a Kolosy téri
Kolosy Üzletházban, a posta emeletén. Elér-
hetõ árakkal várjuk kedves vendégeinket. H-
P: 9-19, szo: 9-13 óráig. Tel.: 06(20)943-6990
�Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
�VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513

� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III., Bé-
csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõor-
vos. Bejelentkezés: 317-0631

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

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

Egészség

�Társasházkezelés - valódi érdekképvise-
let, 2007-es árak. Negyedévenként pénz-
ügyi beszámoló. Tel.: 240-4209; 06(20)920-
7166; 06(30)462-2830

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

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

� Várjuk családias, kellemes kis szépség-
szalonunkban, Békásmegyer, Juhász Gyula
u. 4. sz. alatt 06(20)241-6072. Áraink ked-
vezõek! Vegyen ajándékba szeretteinek
bérleteket! Megéri és örömet szerez!

� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellen-
zõ szerelése két év garanciával. Kiszállás
ingyenes. Tel.: 06(70)341-9489

� TV, VIDEO, DVD, LCD, HÁZIMOZI,
KAMERA és szórakoztató, híradástechni-
kai készülékek javítása, karbantartása elõ-
re egyeztetett idõpontban az Ön otthoná-
ban, garanciával. Tel.: 06(30)959-2963
Czuczor György

� 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 átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

�TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉP-
VISELET biztos alapokon. Cégünk teljes jogi
és mûszaki háttérrel, valamint többéves szakmai
tapasztalattal rendelkezik. www.kozoskepvise-
lo.hu Tel.: 302-32-57, 06-70-338-67-23

� 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

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJESKÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Fogyasztó alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Élje meg könnyedén a változás korát! Kli-
maxos tünetek kezelése, természetes megol-
dással. Klinikailag bizonyított! Tel.: (06)20-
482-2951.
� Rosszul alszik? Próbálja ki egyedi alvó-
rendszerünket! Minden kötelezettség nélkül.
Telf.: (06)20-482-2951.
� Pszichiátriai és neurológiai szakorvosi
rendelés Bp., III. ker. Zápor u. 53. I.em. 5. sz.
alatt minden csütörtökön 14-20 óra között.
Idõpont-egyeztetés: 06(20)336-5724 telefo-
non.
� Görgõ hátmasszás - japán módra. Próbál-
ja ki! Elsõ alkalom ajándék. Wellness Otthon
Kft. Telf.: (06)20-339-2520.
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás
köröm kezelése. Mediterrán Szalon, Szent-
endrei út 8. a Raktár u.-i buszmegállónál. Be-
jelentkezés: 06(30)307-5818

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

� Dajka, kisgyermekgondozó-, gyógypeda-
gógiai, -pedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)
� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410

� Angol órák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Francia magánórák a Rómain, felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután. Nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(70)342-2538
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Matematika-fizika oktatás, felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Kémia, biológiatanítás gyakorlott közép-
iskolai tanánál. Tel.: 06(30)264-5648
� Angoltanítás, vizsgafelkészítés nyelvvizs-
gáztató tanártól Kaszásdûlõn. Tel.: 242-6826,
06(30)613-2648

� III. Nyereg utcánál 258 nm-es, három-
szintes, panorámás, hatszobás családiház 250
n-öl tlken eladó, 90 MFt. Tel.: 368-4167
� III. Szilvánus sétányon panelház III. em-i
(nincs lift), 73 nm-es lakása eladó 16,9 MFt-
ért. Tel: 316-9408, 06(20)935-0018
� II. Ürömi úton 3. emeleti napos, panorá-
más, 93 nm-es, 3 szoba hallos, felújított lakás
eladó. Irányár: 37,9 MFt. Tel: 06(20)932-
5005, 316-9408
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� Óbudán a Berend utcában eladó egy 2,5
szobás öröklakás, nyár végi költözéssel. Iár:
15 MFt. Tel.: 06(20)433-3905
� Eladó-kiadó panel- vagy téglalakást, csa-
ládi házat keresünk. Tel.: 06(70)521-0342
� Óbudán, központban garzonlakás 8,2
MFt. Háromszobás lakások 10,6 MFt-tól el-
adók. Tel.: 368-4167
� Óbudai lakásra cserélem XVII. kerületi
panorámás házrészemet 44 nm, amelyhez 300
n-öl telekrészt tartozik. Víz, villany, telefon.
Tel.: 06(20)588-3062
� Telket, telekrészt, házat, házrészt vagy la-
kást keresünk bármilyen állapotban Budapes-
ten vagy 20 km-es vonzáskörzetében. Teljes
körû építõmunkáért és készpénzért. Leinfor-
málható magánszemély! Tel.: 06-30-960-4525
� Önálló kertes ingatlant bérelnénk a III. ke-
rületben ifjúsági szervezet számára, hosszú
távra. Maximum 150.000 Ft-ot/hó tudunk fi-
zetni (adóval együtt), számla ellenében. Min-
den megoldás érdekel. Balog Edina 0630
9122-534 info@kamaszter.hu”
� Eladó Római/Pók-on cseréptetõs panel-
ben, 46 nm-es 1+fél szoba+étkezõs, 1. emele-
ti, déli tájolású, zöldre nézõ lakás. Ir.ár: 14,3
MFt. Tel.: 06(20)969-0100
� A HIRDET-LAK Ingatlaniroda eladó
vagy kiadó lakó és iroda ingatlanokat keres-
kínál, hitelügyintézéssel, építészeti tervezés,
városrendezés készítése. Kórház u. 19/5.
www.ingatlan.com/hirdet-lak, tel.: 240-2547,
06(30)550-5953, hirdet-lak@freemail.hu.
� Elcserélném Berekfürdõi 3544 nm saját-
tulajdonú, tehermentes tanyás ingatlanomat
óbudai lakásra, víz, villany van. Falusi turiz-
musra, ottlakásra alkalmas. Fürdõtõl 1 km.
Irányár: 16 millió. Tel.: 06(20)995-5859
� I. Vár alatt, a Toldy Ferenc utcában 1.
emeleti 66 nm-es, 2,5 szobás hangulatos lakás
2 garázzsal eladó. Irányár 34,9 MFt. Tel:
06(20)932-5005

� Szoba kiadó Rómain, 25e + rezsi. Tel.:
06(30)899-4896
� Raktárt keresek a Huszti út vége közelé-
ben biciklik, szerszámok tárolására kb. 8 m2-t
hosszabb távra. Tel.: 06(30)964-5331
lilapont@t-online.hu
� III. ker. Törökkõ utcában kb. 300 m2-es
raktár-üzlet irodával, hosszú távra bérbeadó.
Tel.: 06(20)938-2139
� Óbudán, szóló garázs, rövid és hosszú távra
kiadó. Érdeklõdni a 367-7831-es telefonszámon.
� Kiadó ház Csillaghegyen. Háromszintes,
szintenként 56 m2. Ár: 150 eFt/hó. Tel.:
06(30)964-5331, e-mail: lilapont@t-online.hu

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700,06(20)359-5918   
� III. kerületi szálloda felvesz szakácsot,
azonnali belépéssel. Érdeklõdni a 243-0949-
es telefonszámon lehet Vizi Lászlónál.
� Római-parti szálloda gyakorlott szobaasz-
szonyt keres. Tel.: 06(20)554-9696;
� „Az év ingatlanosa” Duna House III. ke-
rületi-csillaghegyi irodájába keres értékesíté-
si tapasztalattal rendelkezõ, vállalkozó szem-
léletû értékesítõket. Tel.: 06(30)619-5650;
banati.adras@dh.hu
� Nyári szünidõben vállalnám gyermekei
felügyeletét, családja segítését háztartásában.
Tel.: 368-3961
� Óbudán alapítványi óvoda óvodapedagó-
gust és takarító dajka jelentkezését várja. Tel.:
367-3620; 06(20)262-2430
� Csillaghegyi barkácsboltba szakképzett,
nemdohányzó eladót felveszünk. Tel.: 368-
8699, Fehérné
� Szerszámmarásban jártas nyugdíjas
szerszámkészítõ állást változtatna. Tel.:
06(30)329-1699,
� Dinamikusan fejlõdõ külföldi cég segítõ-
kész, sikerorientált csapatába érettségizett mun-
katársakat keresünk, magas jövedelemmel, be-
jelentett munkára. Tel.: 06(70)572-6045
� Gyakorlott, munkaszeretõ, megbízható
hölgy bejárónõi állást keres. Igényes családok
megkeresését várom. Tel.: 06(30)390-5024
� MEGBÍZHATÓ profi gépírót, számlázót
érettségivel felvesz Temetkezési Iroda. Tel:
06-20-298-94-77

� Igyon tiszta, friss PI-vizet minden nap az
otthonában. Tel.: (06)20-339-2520.
� Csíksomlyói Búcsú pünkösdkor V. 29. -
VI. 01. 33.000 Ft a Székely körrel. Tel.:
06(30)832-5910
� Iskolabusz 28 fõig, Békásmegyeren ingyenes
kiállással, kirándulás céljából megrendelhetõ. Tel.:
06(20)924-3883. E-mail: gyuszili1@t-online.hu

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-

rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Kárpótlási jegy végsõ vásárlása legmaga-
sabb áron most. Tel.: 06(70)248-4524. Hívjon
bizalommal.
� Könyveket (régit, újat) vásárolok. 100
könyv felett díjtalan kiszálással. Tel.:
06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 16 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

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

� 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
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is,
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Régiség felvásárlás a Déli P.u.-nál. Azon-
nali készpénzfizetés. Díjtalan kiszállás. Üzlet:
XII. ker. Alkotás út 7/a. Tel.: 202-5584

� Kaszásdûlõn HÉV-megállónál 38 m2 , üz-
lethelyiség bérleti joga 1,7 MFt átadó vagy
kiadó, 80 eFt/hó. Tel.: 06(20)442-4409
� Kávézó, sörbár teljes berendezéssel, rak-
tárral, terasszal, Bécsi út 67-ben kiadó. Tel.:
06(30)269-1844;
� Kaszásdûlõn 37 nm-es, összkomfortos üz-
lethelyiség kiadó (Reviczky ezr. u. 18.). Tel.:
367-0095 (üzenet)

� Sporttal összekötött angol bentlakással vagy
bejárással a Csúcshegyen. www.nyaritabor.
eoldal.hu E-mail: ymichaelducit@freemail.hu
� Ismerd meg Budapestet! címmel városnézõ
tábor július 13-tól 17-ig. www.nyaritabor.eoldal.hu
E-mail: ymichaelducit@freemail.hu

� Adjon esélyt önmagának, tegyen érte!
Társvarázsló Óbudán . Megbízhatóság, diszk-
réció. (Legnagyobb országos fényképes adat-
bázis!) 06(20)518-7404

�Egész nyáron gyönyörû környezetben sport-
tábor, tenisztanfolyam, úszásoktatás. Hagyó
Balázs 06(30)263-4635, www.hagyosport.hu

Sport

Társkeresõ

Tábor

Üzlet

Régiség

Számítógép

� KÜLFÖLDI ÜGYFELEIM részére el-
adó lakásokat keresek. Dr. Barna Hedvig
ügyvéd: 06-20-465-18-05

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

Állás

� Az Óbuda Szövetkezet Bp., III. Bojtár

utcai telephelyén 100-200-300 m2-es rak-

tár- és mûhelyhelyiségek kiadók. Érdek-

lõdni lehet: 06(30)466-1928

Kiadó

�� Kizárólag III. kerületi lakások, házak,
házrészek, építési telkek adás-vételével

foglalkozom.Tel.: 06(30)550-5953

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi In-

gatlanok specialistája. Irodáink: Vörösvári-

Vihar u. sarok, faépület: 439-1999; Euro-

Center, galériaszint: 242-5599; www.oi.hu

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó, luxus házakat. Start In-
gatlan Kft. T.: 316-9408; 06(20)971-3335

� Blanka utcában (Forrásliget lakópark)
II. emleti 1,5 szobás, bruttó 40 nm-es la-
kás + kistároló eladó. Irányár: 16 millió
Ft. Tel.: 06(20)282-5735

� 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 (a kerületben).
Tel.: 06(30)964-5331

� Angol magánórák, a Rómain felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(30)461-0855

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

Oktatás

� Fogyjon fülakupunktúrával  III. ker. Ta-
vasz u. 7. Tel.: 06(20)481-4646

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos megnyitotta magánrende-
lését a III. ker. Bécsi út 217-ben (Euro-
Centerrel szemben). Rendel: hétfõn 15-
19-ig. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés tel.: 06(30)201-9198
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Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/1, 22815/2 és 22815/3 hrsz. alatti 
ingatlanokból közterület szabályozás után kialakult: 

22815/105 hrsz. alatti 7361 m2, 
22815/107 hrsz. alatti 13363 m2, 

22815/109 hrsz. alatti 2928 m2 és a 
22815/111 hrsz. alatti 4462 m2 nagyságú földterület.

A 4 ingatlan területe összesen: 28114 m2.
A kialakult telkek tovább oszthatóak.

A telkekre egyben lehet ajánlatot tenni.
Építési övezet: L6-III-SZ/N, beépíthetõség 15-20%.

Az övezetben a legkisebb kialakítható telekméret: 1000 m2. 
A terület teljes közmûvesítése a Saroglya utca felõl oldható meg.

Irányár: 726.333.334 Ft + áfa, összesen: 871.600.000 Ft.
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 87.160.000 Ft. 

A pályázat feltétele a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló igazo-
lás bemutatása.

Fizetési konstrukció: a vételár 50%-nak a bánatpénzen felüli összege a
szerzõdés aláírásakor, és a maradék 50% a Fõvárosi Önkormányzat elõ-
vásárlási jogról lemondó nyilatkozatát követõen egyösszegben esedékes.

Bp., III. ker. Vályog u. 11. sz. 17026 hrsz. 
893 m2 nagyságú beépítetlen földterület.

Övezeti besorolás: L2-III-K/3.
A 35%-os beépítési lehetõséget az építési hely megjelölése 

kb. 50 %-kal lecsökkenti.
Az utcában teljes közmû van.

Irányár: 80.166.667 Ft + áfa, összesen 96.200.000 Ft.
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 9.620.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz. építési telek, 
terület: 1772 m2.

Az ingatlant víz és gázvezeték közmûvezetési szolgalom terheli
Irányár: 20.160.000 Ft + áfa,

összesen: 24.192.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.420.000 Ft

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

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

összesen: 26.136.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.610.000 Ft.

Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti besorolásúak, 
Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában van víz, villany, és gáz, egyedül csatorna nincs. A telkek
végében gázvezeték húzódik 5 m-es védõtávolsággal. Mindkét ingatlanon ré-
gészeti feltárás szükséges. Csatorna hiányában az ingatlanokon 1 lakás épít-

hetõ. Az ingatlanokkal kapcsolatos közterület szabályozás bejegyzése 

Bp., III. ker. Jutas utca 22255/2 hrsz. építési telek, terület: 1000 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/IK , Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: Az utcában víz, villany, gáz van. Csatorna hiányában az ingat-
lanon 1 lakás építhetõ. 

Irányár: 25.141.667 Ft + áfa, összesen: 30.170.000 Ft.
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 3.000.000 Ft.

Bp., III. ker. Szentendrei út 87.sz alatti 19382/1 hrsz-ú lakóépületes
ingatlan 693 m2 telekkel.

Építési övezet: I-III-KZ/2. Beépíthetõség: kb. 65% a KSZT szerinti
építési hely illetve egyéb korlátozásokat figyelembe véve. 

Az ingatlan összközmûves. 
Az épületek rossz mûszaki állapotúak, bontási terv készült.

Bontást követõen az új épület nem lehet dominánsabb a szomszédos
mûemléképületnél.

Irányár: 58.490.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.850.000 Ft. 

Bp., III. ker. Naszád utca 22506/5 hrsz. építési telek, terület: 1540 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. 

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

22506/1 hrsz-ú ingatlanon keresztül szolgalommal vezethetõ be. A vízvezeték
már kiépítésre került. Az ingatlan felett nagyfeszültségû kábel húzódik. Régé-
szeti feltárás szükséges. Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.

Irányár: 17.550.000 Ft, + áfa, összesen: 21.060.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.100.000 Ft.

Bp., III. ker. Ezüsthegy u. 2 .sz. 64777 hrsz. 
830 m2 nagyságú ingatlan a rajta lévõ üres közért épülettel  

Övezeti besorolás: L4-III-HZ/1. Az ingatlan régészeti lelõhely,
összközmûves, az épület rossz mûszaki állapotú.

Irányár: 42.980.000 Ft. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.298.000 Ft.

Bp., III. ker. Jutas utca 22120/5 hrsz. építési telek, terület: 1327 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/IK. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában víz, villany, gáz van.
Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ. 

Irányár: 30.783.333 Ft + áfa, összesen: 36.940.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.690.000 Ft.

Bp., III. ker. Taliga utca 22570/2 hrsz. építési telek, terület: 1101 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: víz, villany, gáz az utcában. Csatorna hiányában az ingatlanon
1 lakás építhetõ. 

Irányár: 22.545.000 Ft + áfa, összesen: 27.054.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.700.000 Ft.

Bp., III. ker. Kõpor utca 22399/1 hrsz. építési telek, terület: 1640 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany az utcában, a gáz a Jutas köz sarkáig van kiépítve.

Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.
Irányár: 29.108.333 Ft + áfa, összesen: 34.930.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.493.000 Ft.

Bp., III. ker. Jutas utca 22244/2 hrsz. építési telek, terület: 1374 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/IK. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: áram és víz a Jutas és Óarany u-ban, gáz a Jutas u-ban.
Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ. 

Irányár: 32.608.333 Ft + áfa, összesen: 39.130.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.910.000 Ft.

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

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatait, a vételárat, a fizetés módját és
idejét. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat letéti számlájára.
Számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot 2009. május 27-én 16 óráig, a pályá-

zatokat zárt borítékban 2009. június 2-án
12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlé-
tében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I./19. a
vagyonhasznosítási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a
pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-

võkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve,
a pályázatot indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa.

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

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály
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www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, 

évforduló, keresztelõ, ballagás…)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

NAGY CSALÁDI AKCIÓ!

Hétvégén (szombat, vasárnap) 

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes *

1027 Budapest, Margit krt. 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 061-438-9090, 06-20-999-7708

*1 felnõttel 2 gyermeknek, 2 felnõttel max. 3 gyermeknek ingyenes

Kedvezõ üdülési lehetõség Tirolban, 3*-os hotelban, 
félpanzióval, ingyenes uszoda használattal. 

8 nap 7 éjszaka csak 245 euro
Jelentõs gyermekkedvezmény!

Hívjanak minket bizalommal, magyarok vagyunk!
Cím: Hotel Sonnwend, A-6391 Fieberbrunn, Schulweg 7.

Tel.: 0043/(0)5354/564960; Fax: 0043/(0)5354/564963
E-mail: fam.bobek@aon.at

www.hotel-sonnwend.at

A barátságos hotel
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Fogások, kalóriák
Rejtvényünkben három nagyszerû fogás nevét olvas-
hatja. Beküldendõ a vízszintes 1., 34. és a függõleges
15. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az elsõ fogás (zárt betûk: C. E. L.
K. T. R.). 13. Hibáztatta. 14. Bács-Kiskun megyei hely-
ség. 15. Csavar. 16. Fejér megyei helységbe való. 19.
Annyi, … 20. Idegen zóna. 21. Kottából kapásból ját-
szok. 23. Ama. 24. Csapadék. 25. Csap közepe! 26. N.
É. G. 27. AAAA. 28. Zsiguliféle. 30. Dal. 32. …
Romanelli, olasz színésznõ. 34. A második fogás. 37.
Dalol. 38. BTOO. 39. Thaiföldi, marokkói és francia au-
tók jele. 40. TeleSport. 41. Gitáron van, fordítva. 43. Pu-
ha fém. 44. Német és osztrák autók jele. 45. Római öt-
venegy. 46. Száguldanál-e? 49. Párosan dadogó. 50.
Cameron …, színésznõ. 52. Egyfajta hányada. 53. Szer-
számgép márka. 54. Nagyon régi apró gömb alakú ter-
més. 56. Porciózod.
FÜGGÕLEGES: 2. Gyakori. 3. Régi festményfajta. 4.
Román és francia autók. 5. Kiló egynemûi. 6. Alkohol-
fajta. 7. A többi fölé nyúló. 8. Talált. 9. Spanyol és por-
tugál autók jele. 10. Cirógatta. 11. R. R. I. K. 12.
Asztácium és nitrogén. 15. A harmadik fogás (zárt be-
tûk: O. Ü. Z. O. L.). 17. Bródy Sándor mûve. 18. Ele-
mi részecske. 21. … Derek, amerikai filmcsillag volt. 22. Léc ré-
gi írással. 24. Döntöm. 27. Növényi eredetû, többnyire mérgezõ
vegyület. 29. Idegen dátum. 30. Doktor. 31. Egyik ütésfajtám,
névelõvel. 33. Visszamer! 35. Visszahúzá! 36. Nátrium klorid. 42.
Vajon enged? 44. Ám. 46. Esetleg fogoly? 47. Éktelenül nyög. 48.
Részben lesben! 49. Szálas tömítõanyag névelõvel. 51. I. S. S. 53.
Svéd, thaiföldi és kubai autók jele. 55. Germanischer Lloyd, né-
met szabvány. 57. Fordított nagy varázsló

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon május 25-ig várjuk.A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben ve-
hetnek át. A május 4-én megjelent, „Májusi zápor” címû rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: „Szökkent a lomb, virult a föld, táncolt
a föld, táncolt az ég”. Könyvet nyertek: Kollár Frigyes 1032 Bu-
dapest, Bécsi út 217. VII/37.; Vargáné Marton Csilla 1036 Buda-
pest, Pacsirtamezõ utca 61.; Csap Árpád Géza 1039 Budapest,
Gyûrû utca 16. I/4.

Az Ericsson Galériában június 12-
ig látható Podmaniczky Ágnes
festõmûvész „Ambient” címû ki-
állítása. 

A z Ericsson Galéria 2009
elején lépett tizenhetedik

évébe, Podmaniczky Ágnes tár-
lata immár a száztizenkettedik.
Az Ericsson telephelyén
(Laborc utca 1.) található kor-
társ galéria a kiemelkedõ ké-
pességû, a mûhelymunkában
vagy az egyéni teljesítmények

során elõteremtett kulturális ér-
tékek felkarolásában, bemuta-
tásában és a kiemelkedõ mûvé-
szi teljesítmények nagyközön-
séggel való megismertetésében
vállal kezdeményezõ szerepet. 

Podmaniczky Ágnes diplo-
máját 2008-ban szerezte a Ma-
gyar Képzõmûvészeti Egyete-
men. Számos rangos hazai és
külföldi kiállításon vett részt.
Munkáival ismert köz- és ma-
gángyûjteményekben is talál-
kozhatunk.

„Ambient” - Podmaniczky Ágnes kiállítása 
az Ericsson Galéria 112. tárlatán 
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Gyarmati Dezsõ
a Szaléziaknál

Gyarmati Dezsõ, három-
szoros olimpiai bajnok ví-
zilabdázó, az 1976-os
olimpiai bajnok csapat
szövetségi kapitánya élet-
útjának emlékezetes ese-
ményeirõl tart elõadást az
Óbudai Széchenyi Kör
rendezvényén, május 20-
án 18 órától az Óbudai
Szalézi Rendház Don
Bosco kultúrtermében
(Cím: Bécsi út 175.).

Teljesítménytúra
három távon

Békás kerékpáros teljesít-
ménytúrát rendez május
24-én a Békásmegyeri
„Vándor” Kerékpáros Klub
30, 50, illetve 100 kilomé-
teren. (Bõvebb információ
a www.bvkk.hu-n és az
info@bvkk.hu-n, valamint
a 06-20-922-1991-es tele-
fonszámon.) 

Lányok 
a futballpályán
A III. kerületi TUE nõi lab-
darúgó-csapata füves és
mûfüves pályákkal, szép
környezetben, jó hangu-
lattal várja lányok és höl-
gyek jelentkezését. Ed-
zések: hétfõn, szerdán,
pénteken 15.30 órától a
Kerület pályán, Kalap ut-
ca 1. (Érdeklõdni Pintér
Patrik edzõnél lehet a
06-70-866-7817-es tele-
fonszámon.)

Itt te is 
lehetsz bajnok!

Sportsikerek, szép kör-
nyezet, jó társaság vár.
Jelentkezz kajakozni,
kenuzni! A BKV Elõre
Kajak-Kenu Szakosztá-
lya vár minden sportolni
szeretõ és úszni tudó fi-
atalt. (Jelentkezés:
Kluka Rita 06-30-347-
8944, Selmeczi Gábor
0 6 - 3 0 - 2 8 5 - 2 0 9 6 .
www.bkveloresc.hu)

Lábtenisz
Az OBSITOS Sport Egye-
sület lábtenisz edzést hir-
det 8-12 éves fiúknak és
lányoknak. (A részletek-
rõl érdeklõdni lehet Dé-
nes Kálmánnál a 06-30-
919-6906-as számon,
denes.kalman@zmne.hu)

Arallycross versenyzõket az
autósport gladiátoraiként is

szokták aposztrofálni, mert a ver-
seny hevében a versenyautóik
idõnként össze-össze érnek, sõt…!
Ez az egyik - ha nem a - legférfia-
sabb technikai sport. Nyirádon kö-
zel száz, mindenre elszánt pilóta
fog küzdeni május 30-án és 31-én
az Eb-pontokért autóikkal, melyek
közül a Divízió 1-be tartozók telje-
sítménye megközelíti a 600 LE-t.

Az Eb-futamok utóbbi három
évének legeredményesebb magyar
versenyzõje az óbudai Bánkuti
Gábor. Ausztriában nyert már
kvalifikációs futamot, a belga és
német futamokon negyedik, 2006
és 2007 év végén pedig 12. lett.
Tavaly ismét legeredményesebb
magyarként „csak” 18. lett. Más-
fél évtizede hû a Peugeothoz, az
oroszlános autókkal 130 futamon
indult. A hazai futam esélyeirõl
kérdeztük a versenyzõt.         

- Tavaly divíziót váltottunk, a
306-osból átültem egy új 206-os-
ba. Új technika, új ellenfelek, vi-
szont négy futamon az anyagiak
miatt nem tudtunk rajthoz állni,
ráadásul az utolsó, német futamon
a holland és az orosz versenyzõ ki-
ütötte alólam az autót. Egyszóval

év elején jobb eredményre számí-
tottunk. Az idei szezonra teljesen
átépítettük a Peugeot-mat. A „fo-
gyókúra” 65 kilogrammot ered-
ményezett, a motor közel 220 ló-
erõs lett, ami egy
1600 köbcentis
motortól már el-
fogadható telje-
sítmény. Új futó-
mûvek készül-
tek, egyszóval az
autó lényegesen
ütõképesebb lett,
s a dizájnja is je-
lentõsen válto-
zott. Amire büsz-
kék vagyunk: au-
tóm gyakorlati-
lag teljes egészé-
ben magyar sze-
relõk, csapatunk
keze-munkája, ezzel fogjuk fel-
venni a versenyt a gyári támogatá-
sú ellenfeleinkkel. Talán nem túl-
zok, de ez az elsõ „igazi” verseny-
autóm. 

Hogy mire számítok? Azt tu-
dom, hogy ezzel az autóval
Nyirádon körönként legalább 1,5
másodpercet lehet gyorsulni. De,
hogy a többi csapat mit lépett ta-
valy óta? Ha sikerül bejutnom az

elsõ tízbe, ott már minden elõfor-
dulhat. A nyirádi pálya rendkívül
trükkös, bevállalós pálya, itt so-
kat lehet kockáztatni. A kérdés az
lesz, az adott szituációban ki mit
vállal be, s az hogyan sül el? A
nézõ pedig leül a tribünre, az
1200 méter hosszú pályát teljes
egészében belátja, s a pilótával
együtt élvezheti a verseny min-
den pillanatát. Nem titkolt vá-
gyam, hogy végre a hazai közön-

ség elõtt érjek el olyan ered-
ményt, ami külföldön már több-
ször sikerült. Küzdeni fogok az
utolsó kanyarig - ígérte Bánkuti
Gábor. 

A csapat minden óbudai autó-
sport rajongót vár a futamra! Elõ-
zetes bejelentkezés alapján az ér-
deklõdõknek lehetõséget biztosí-
tanak depójuk meglátogatására:
info@brtse.hu. Egyúttal remé-
lik, hogy szurkolásuk segítségé-
vel az óbudai csapatnak itthoni
környezetben is sikerül a magyar,
és természetesen az óbudai né-
zõknek is egy felejthetetlen hét-
végét nyújtani. www.rallycross-
portal.hu, www.nymc.eu

Rallycross magyar Eb-futam
Nyirádon óbudai versenyzõvel 

Rallycrossban még nem rendeznek világbajnoki futamokat, legmagasabb
szint az Európa-bajnokság. A sorozatban Magyarország 2006-ban kapta meg
elõször az egyik futam rendezési jogát a tízbõl. Idén már negyedszer rendez-
hetünk Eb-futamot a csodálatos, Európa talán leglátványosabb pályáján. A
magyarországi rallycross Eb-futam a hungaroringi F1-es futam után a máso-
dik legjelentõsebb hazai autós sportesemény. 

JÓK SAKKBAN. Az Óbuda Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan négyfor-
dulós sakkversenyt rendeztek.  Eredményt május 3-án hirdettek az Óbudai
Társaskörben. Szemes Ferenc végzett az elsõ helyen, Suhaj Gábor második
lett, Vereczkei Judit szerezte meg a harmadik helyet. A díjakat Puskás Pé-
ter alpolgármester adta át a versenyzõknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

ANDA FOTÓ
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A gróf Széchenyi Istvánig vissza-
nyúló hagyományokat ápoló Da-
nubius Nemzeti Hajós Egylet a
Magyar és a Budapesti Evezõs
Szövetséggel közösen április 26-
án rendezte 19. hivatalos évad-
nyitóját a hajdani fõvárosi evezõs
élet központjában, a Margitsziget
melletti Duna-ágban.

A z ünnepélyes esemény el-
maradhatatlan része az

evezõs szezonnak. A verseny,
melyen a leglátványosabb ha-
jóosztály, a nyolcasok futamán
kívül elindulhattak igazi „eve-
zõs dinasztiák” is egy hajóban,

a családi csapatok versenyé-
ben. Újdonság volt az eredeti-
leg a Balatonra készített, biz-
tonságos fixüléses tízevezõs
hajókban lebonyolított verseny,
egyetemi és céges csapatok
számára. Itt a táv mindössze
500 méter volt, bárki nevezhe-
tett 10 tagú csapattal. A regatta
elõtt lehetõség volt edzésekre,
a hajó kipróbálására, csapatépí-
tésre.

Az évadnyitónak tradicionális
elemei a hajókeresztelõ, az elma-
radhatatlan pezsgõvel, a Margit-
szigeten, az I. világháborúban el-
esett egykori evezõsök emlékére
állított Neptun illetve Nemzeti
Hajós Egylet emlékkövének meg-
koszorúzása. Nevezni lehetett a
kispályás focibajnokságra és az

evezõs ergométeres mini verseny-
re is. Az eseménysor végén gu-
lyáspartira invitálták a rendezõk a
résztvevõket és a vendégeket.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatát Danada Judit, az
Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. munkatársa
képviselte az eseményen. 

Evezõs hagyomány immár az évadnyitó

Tízevezõs hajók versenye

Kiemelkedõen jó eredményt értek
el a Római Sportegyesület fiatal
tehetségei a 30. Nemzetközi Jubi-
leumi Úszóversenyen, melyet a
müncheni Arena Trophy úszócsar-
nokban tartottak a közelmúltban.
Az eseményen 12 ország, 98
egyesület 1100 versenyzõje mér-
te össze tudását. 

A Római SE négy ifjú tehet-
séggel képviseltette ma-

gát. Horváth Dóra 100 pillan-
gón, illetve gyorson, valamint
200 méteren az utóbbi verseny-
számban is I. helyezést ért el.

Venyige Ádám gyors úszás-
nemben 100 és 200 méteren is
II. helyezett lett. Bajnóczki
Csongor eredményei: mell-
úszás 100 méteren III., 200
méteren II. Barnák Viktória
100 méteres mellúszásban a
IV. helyig jutott. 

- Kiemelném Horváth Dóra
teljesítményét, aki mindhárom
számban aranyat tudott nyerni -
mondta Gyepes Lajos, Erzsébet
Királyné-díjas úszóedzõ. A Ró-
mai SE az éremtáblázaton az
igen elõkelõ 20. helyen végzett,
Óbuda dicsõségére.

Úszóverseny Münchenben

Ismét taroltak a Római SE úszói

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája

Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Donáth László, a 4.
számú választókerület
(Békásmegyer-Csillag-
hegy) országgyûlési
képviselõje, minden hó-
nap elsõ szerdáján, 17-
tõl 19 óráig várja foga-
dóórájára a lakosokat a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házba (Csobánka
tér 5.).
Dr. Orosz Sándor, az
óbudaiak országgyûlési
képviselõje, az ország-
gyûlés ülésezésének
idõszakában, minden
héten csütörtökön, 17-
tõl 19 óráig fogadóórát
tart. Helyszín: Magyar
Szocialista Párt III. ke-
rületi irodája, a Mókus
utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as

parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (leg-
közelebb június 3-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában.
Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb május 20-án) adótanácsadás
van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7., tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom május 21-én 18.30 órától lesz.
Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap
16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb május 21-én) ingyenes
jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-
es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-
3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület Bimbó út 63.
szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-
egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
június 4-én), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca
1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás  minden páros hét csütörtö-
kén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám
alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Békásmegyeri
Polgári Esték

Tarlós Istvánt, a fõvárosi
Fidesz-KDNP frakciószö-
vetség elnökét hívták meg
vendégnek a Békásme-
gyeri Polgári Esték soro-
zatban, május 21-én 18
órára a Békásmegyeri
Közösségi Házba. A ren-
dezvény háziasszonya:
Ábrahámné Szakál And-
rea. (A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.)

Habsburg György
Óbudán

Az Óbudai Konzervatív
Klub meghívására Óbu-
dára látogat Habsburg
György, a Magyar Vörös-
kereszt elnöke, az MDF
európai parlamenti képvi-
selõ-jelöltje, és május 21-
én 17 órakor „Hazánk és
Európa” címmel elõadást
tart a Kaszásdûlõi Közös-
ségi Házban (Pethe Fe-
renc tér 2.) 

Elõadás
Trianon napjának elões-
téjén tart elõadást Szilárd
István címzetes egyetemi
docens és Z.Kárpát Dáni-
el közgazdász, a Jobbik
EP képviselõ-jelöltje, a
Karpatia fõszerkesztõje a
Jobbik Magyarországért
Mozgalom-Párt III. kerületi
Szervezetének rendezé-
sében, június 3-án 18 óra-
kor az Óbudai Kulturális
Központban. (Cím: San
Marco utca 81.)

A hagyományokhoz híven idén is megkoszorúzták a tûzoltók védõszentje, Szent Flóri-
án szobrát április 29-én a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom elõtti téren. Az ese-
ményen részt vett Bús Balázs polgármester

J öjjön ki Óbudára,
egy jó … pohár bor-

ra, akár így is kezdhet-
nénk rendezvényünk
bemutatását, de talán
az óbudai, békásme-
gyeri lakosoknak már
nem kell bemutatni
rendezvényünket, hi-
szen 2009-ben már
harmadik alkalommal
látogatunk el Óbudára
június 5-e és 7-e kö-
zött. Az idei évben
ÚJ HELYSZÍNEN
(Szentlélek tér), de

változatlanul kiváló
borokkal az ország kü-
lönbözõ borvidékeirõl,
kulturális programok-
kal a jazztõl a bluesig
várjuk régi és új láto-
gatóinkat.

(A Borfaluba a belé-
pés ingyenes! Nyitva
tartás: péntektõl - va-
sárnapig 12-tõl 24 órá-
ig. További információ:
Gede Katalin rendez-
vényigazgatótól a 06-
30-552-7030-as szá-
mon.  www.borfalu.hu)

Borfalu Óbudán június 5-tõl 7-ig Kuratóriumi ülés
Az Óbudai Múzeum és
Könyvtár Közalapítvány
kuratóriumának elnöke
Prof. Dr. Pintér Endre,
titkára Gyimesi László
költõ, népmûvelõ lett.

AZ SZÉPSÉGRÜL cím-
mel nyílt kiállítás Lunczer
Anna és Németh András
grafikáiból valamint fest-
ményeibõl a Fodros Álta-
lános Iskola galériájában.
(Megtekinthetõ június 20-
ig, hétköznaponként 8-tól
20 óráig a Fodros utca
38-40. szám alatt.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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TOPI-LULU
KUTYAKOZMETIKA

Szeretettel várja kedvencét
teljes körû szolgáltatással.

Májusban 
10% kedvezménnyel.

06-70-284-12-39

ABLAK-AJTÓ
HA MINÕSÉGET SZERETNE JÓ

ÁRON,
CSERÉLJE MOST NYÍLÁSZÁRÓIT!

KIVÁLÓ NÉMET ALAPANYAG,
FOKOZOTT HÕSZIGETELÉS!

MÛANYAG, FA EGY HELYEN
KOMPLETT BEÉPÍTÉS, 

IGÉNY SZERINT
REDÕNNYEL, ROVARHÁLÓVAL

ÉRDEKLÕDÉSÉT
ELÕRE IS KÖSZÖNÖM!

LÉCZFALVI PÁL TEL.: 20/421-42-27
LÉCZFALVI PIROSKA

TEL.: 20/222-44-12

BÉCSI ÚT 199.
(A PRAKTIKERREL SZEMBEN)

TEL.: 06-1-950-07-22
E-MAIL: ajtoablak2004@t-online.hu

Otthoni Szakápolási Szolgálat
Óbudán élõ családok számára térítés-
mentesen igénybe vehetõ, kórházat kivál-
tó szolgáltatások az Óbudai Gondozási
Központ keretén belül mûködõ Otthoni
Szakápolási Szolgálattól.
• Mûtétek utáni sebek kezelése. • Csonkok
szakszerû ellátása. • Felfekvések és feké-
lyek kezelése, (Sze.bioptron lámpa hasz-
nálata). • Sérült ember szakszerû mobi-
lizálása-Önellátási készség helyreállítása.
• Kórházi tartózkodás utáni utókezelés,
gyógytorna, elektroterápia. • Kórházi ellá-
tást kiváltva folyadékpótlás (infúzió). •
Pszichés támogatás a beteg és a család-
tagok számára. • Életviteli tanácsok.
Szolgáltatások igénybe vehetõk család-
orvosi elrendelés alapján otthon, családi
környezetben, a családtagok bevonásá-
val, ahol magasan képzett csapatunk tag-
jai biztonságosan végzik feladataikat.
Óbudai Gondozási Központ Otthoni
Szakápolási Szolgálat, 1036 Budapest,
Kiskorona utca 3.
Bejelentkezés, tájékoztatás: Kalmár
Lászlóné szolgálatvezetõnél, telefon: 250-
1552 /102 mell., mobil: 06-30-687-1559.
E-mail: szakapolas@kszki.obuda.hu
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A meghívott vendégek, Fricz Tamás politológus és Simon János
politológus „Hogyan tovább Magyarország” címmel tartanak elõ-
adást május 28-án 18.30 órától az Óbudai Kulturális Központ-
ban. (A belépés ingyenes. Cím: San Marco utca 81.)

A Megbékélés Háza Temp-
lomban gyermekfoglal-

kozást május 22-én 16.30 órá-
tól tartanak. Program: állatsi-
mogatás; kézmûves foglalko-
zás; bábozás. A foglalkozást
Granasztói Szilvia mûvészta-
nárnõ és segítõi vezetik. A
programon részt vesznek a
Szilágyi Erzsébet Gyermekott-
hon lakói is.

Beszél(get)õ sarok május 22-
én 18.30 órától lesz. Téma: múlt
és jelen. Beszélgetés Varga Lász-
ló történésszel. * A Wesley
Schola Kamarakórus és az Arco
Kamarazenekar ad koncertet má-
jus 25-én 19 órai kezdettel.

(Helyszín: Békásmegyer, Újme-
gyeri tér, bejárat az iskola felõli
oldalon. Információ: www.met-
egyhaz.hu Tel.: 577-0515.)

A Bécsi úton közlekedõk valószí-
nûleg meglepõdnek május 30-án
szombaton, mert a Citroën-Wen-
dom márkakereskedés gyereknapi
programot szervez a kerületben lé-
võ óvodásoknak és iskolásoknak.

A tervek szerint  lesz asz-
faltrajz-verseny, lufifújás

és különbözõ kreatív foglalko-
zás. Természetesen  lehetõ-
ségük nyílik a kicsiknek a fel-
fújt vár megmászására és
egyéb ügyességi versenyekre.

A nosztalgia bambi ital sem
hiányozhat ezen a délelõttön a
Citroën kereskedésbõl.

Természetesen Citroën aján-
dékcsomagokat is sorsolnak a
részvevõk között, sõt több tu-
cat labda is gazdára talál.

A szülõkre is vár meglepetés:
egy C3 Picasso családi autót
sorsolnak ki egy hétvégére a
szervezõk.

- A Sakura csoportnál megszo-
kott, hogy mindig igyekszünk
újat nyújtani - mond-
ta Szilasi János, a
cégcsoport vezér-
igazgatója. - Az én
gyermekeim is
igen mozgásigé-
nyesek, tehát nem
áll tõlem távol,
hogy ezt a délelõt-
töt együtt töltse a
család. Azt gondo-
lom, bár sokan el-
utaznak Budáról is
a többnapos ünnep
alatt, de akik itt
maradnak, azokat
szívesen látjuk.
Nem csak a mûvé-
szi rajzokat díjaz-
zuk, hanem a részt-
vevõk között sor-
solunk is.

(Az esemény má-
jus 30-án 10 óra-
kor kezdõdik.)

Tenk László festõmûvész kiállítását Kemény Krisztina, a kulturális és
turisztikai bizottság elnöke nyitotta meg május 3-án, Óbuda Napján az
Óbudai Kulturális Központban

„Sógort Jupiternek! avagy Égi áldás, csõstül” címmel mutatják be
Gyimesi László vígjátékát (habkönnyû színpadi merény, témája
az „erény”) május 23-án és 24-én 12 órai kezdettel az Aquincu-
mi Múzeum romterületének színpadán, a Florália ünnepén. (Cím:
Szentendrei út 135.)

Vígjáték a Florálián

Rendhagyó irodalmi estek a Duna-parton

Beszél(get)õ sarok, koncert 

GYÉMÁNTLAKODALOM. 60. házassági évfordulóját ünnepelte a Belsõ-
Óbudán élõ Horváth György és Horváth Györgyné április 16-án a hangu-
latos Nosztalgia étteremben, két lánya és két unokája társaságában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

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

Kérjük, hogy az Óbuda Újság ter-
jesztésével kapcsolatos gondjaik-
kal hívják az Impress Lapkiadót a
267-0525-ös telefonszámon!

Ha nem kapja a lapot!

Mindenkit várnak! Nagypapát, szülõt, kisgyermeket, unokát

Gyerekszombat  a Citroën-Wendomnál
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