
Hamarosan elkezdõdhet a városrészben
a játszótér és az útfelújítási program,
mintegy 2 milliárd forintos hitelbõl.

Hétfõnként már 19 óráig fogadják az
ügyfeleket a polgármesteri hivatalban és
az okmányirodákban.

A június 6-ai sétán a belsõ és külsõ la-
kótelepet, a Duna-parti védett fasort, a
Graphisoft parkot nézhetik meg.2 20

Játszótér és útfelújítási program Módosul a gázgyári séta programja

5
Ügyfélbarát nyitva tartás

XV. évfolyam 11. szám                  Megjelenik kéthetente               2009. június 2. 

S zéri-Varga Géza és
Széri-Varga Zoltán ter-

vei alapján valósulhat meg
a Fõvárosi Önkormányzat
és a lengyel kormány által
közösen finanszírozott
Katyn-emlékmû. Az óbu-

dai amfiteátrum és az Ár-
pád Gimnázium melletti
katyni mártírok parkjában
helyet kapó alkotás a
katyni mártírok elsõ kül-
földön felállított emlékmû-
ve. BÕVEBBEN A 21. OLDALON

Koncertek, színházi elõadások mellett kiállítások és filmvetítések színesítik a IX. Óbudai Nyár összesen 56 programját, melyet 10 helyszínen rendez-
nek. Az „Óbudai Nyár 2009” újdonsággal rukkol elõ, az eddigi kínálatban új színfoltot illesztve. A maga korában nagy sikert aratott, elsõként megkom-
ponált magyar rockopera felújítására vállalkoznak az idei nyáron a szervezõk, melytõl egyrészt egy újabb, erre a mûfajra fogékony közönségréteg be-
vonását remélik, másrészt a zenés darab a külföldiek érdeklõdésére is számot tarthat. Az eseménysorozat sajtótájékoztatóján, az Óbudai Társaskör-
ben Csengeri Attila és Szemenyei János színmûvészek a „Néró és a Sztárcsinálók” címû rockoperából adtak elõ részletet               BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Hódító útra indul újra a Sztárcsinálók

Katyn-emlékmûvet
állítanak Óbudán

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Európai  par lamenti  választás június 7-én

Idén új helyszínen, a
Szentlélek téren rendezik
június 5-tõl 7-ig a Borfa-
lut. Az ország különbözõ
borvidékeirõl származó
kiváló borokkal, kulturális
programokkal (a jazztól a
bluesig) várják régi és új
látogatóikat. (A belépés
ingyenes. Nyitva tartás:
péntektõl vasárnapig, 12-
tõl 24 óráig.)

Borfalu
Elfogadták a BKV Zrt. 2009-es Paraméterkönyvét,
melyben olyan nagy horderejû hálózat-átalakítások
nincsenek, mint a tavalyiban, de a III. kerület térsé-
gét több jelentõs változás érinti. Így útvonal hosz-
szabbítás, üzemidõ átalakítás, menetrendi ritkítás
vagy sûrítés, de járatösszevonás is, sõt egyes he-
lyeken a midibuszokat szóló nagy jármûvel váltják
fel. A III. kerületben nyáron életbelépõ módosítások-
ról a 12. oldalon olvashatnak.

Közvetlen járat Óbudáról Hûvösvölgybe 

obuda_11.qxd  5/28/2009  6:12 PM  Page 1



2009/11. szám2
Önkormányzat

Civil nagygyûlés
A Civil Összefogás Fó-
rum nagygyûlést tartott
az Óbudai Kulturális
Központban május 23-
án, ahol egyebek mellett
nemzetstratégiai kérdé-
sek és a lokális civil há-
lózat kiépítésének kér-
dései voltak napirenden.
Az eseményen felszólalt
Tarlós István, a fõvárosi
Fidesz-KDNP frakció-
szövetség elnöke is.

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Képviselõ-testülete so-
ron következõ rendes
ülését június 4-én 10
órától tartja a Városháza
tanácskozótermében.

Értesülés friss
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektroni-
kus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül
e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális or-
szágos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rá-
kerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati le-
hetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8596.

Ügyfélfogadás 
a hivatalban

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje: hét-
fõn 14-tõl 19, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól
12 óráig.Kedden és pén-
teken nincs félfogadás.

Megjelenésünk
Következõ számunk jú-
nius 16-án, kedden jele-
nik meg! Újságunk olvas-
ható a www.obuda.hu
honlapon.

Ha nem kapja 
az Óbuda Újságot

Kérjük, hogy az Óbuda Új-
ság terjesztésével kapcsola-
tos gondjaikkal hívják az
Impress Lapkiadót a 267-
0525-ös, a 267-0524-es
vagy a 411-0266-os telefon-
számon. E-mail címünk:
impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu

Lezárult a közbeszerzési
eljárás az önkormányzati
hitelfelvétel ügyében. A
Raiffeisen Bank kedvezõ
feltételekkel nyújt hitelt a
helyhatóságnak. A mint-
egy 2 milliárd forintból
több, a lakosokat napi
szinten leginkább érintõ
területeken hajtanak vég-
re fejlesztéseket.

S zepessy Tamás pol-
gármester-helyettes

kérdésünkre elmondta:
tervek szerint két év
alatt a kerületben talál-
ható összes, eddig még
fel nem újított játszóte-
ret rendbe teszik, parko-
sítanak, valamint út- és
járdafelújításra is jelen-
tõs összeget fordítanak.

Tovább folytatják a
Vörösvári úti járóbeteg-

szakrendelõ fejlesztését,
bõvítését. Emellett le-
cserélik az el-
avult röntgen-
gépeket. Ter-
vek szerint az
óbudai tüdõ-
szûrõt a Vörös-
vári úti rende-
lõbe „költözte-
tik át” az épü-
letbõvítést kö-
vetõen. 

Úgy tûnik, a fõváros
hajlandóságot mutat a
17-es villamos vonalá-
nak átalakítására, így

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata elkezd-

heti Óbuda-Új-
lak közterületi
rendbetételét.
Az elképzelés a
Szépvölgyi út
és a Nagyszom-
bat utca közötti
területet foglal-
ja magában,
ahol egysége-

sebb arculat, hangulatos
sétány, vendéglõk, kávé-
zók kerthelyiségeinek
kialakítása a cél.

Sz. Cs.

Kedvezõ hitelfeltételekkel

Elkezdõdhet a játszótér 
és az útfelújítási program

Aszfaltoztak a Zay utcában

Az alaptörvénnyel ellenté-
tesnek minõsítette a fõvá-
rosi távhõszolgáltatásról
leválás korlátozását az Al-
kotmánybíróság. A testü-
let megsemmisítette az
errõl szóló önkormányzati
rendeletet.

A megtámadott sza-
bályozás értelmé-

ben az új létesítmények
kialakításakor vagy a
meglévõ energiaellátó
rendszerek átalakítása-
kor olyan fûtési rend-

szert kell kialakítani,
mely nem jár helyi ká-
rosanyag-kibocsátással.
A rendelet nevesíti a
távhõt, a villamosen-
ergiát és a napenergiát. 

Az Alkotmánybíróság
sajtófõnöke közölte:
megalapozottnak talál-
ták az eljárást kezdemé-
nyezõ közigazgatási hi-
vatal véleményét, mely
szerint a távhõ-szolgál-
tatási törvény alapján az
önkormányzat nem ír-
hatja elõ, milyen fûtési

rendszerrel váltható fel
a távhõszolgáltatás. 

Sereg András hozzá-
tette: a távhõszolgálta-
tás, különösen a lakos-
sági felhasználóknál,
monopolhe lyze tben
van, így kitüntetett sze-
repe van a fogyasztók
védelmének.

Döntött az Alkotmánybíróság

Nem kötelezõ a távfûtés

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: kon-
certek, színházi elõadá-
sok mellett kiállítások és
filmvetítések is színesítik
a IX. Óbudai Nyár össze-
sen 56 programját június
14-tõl augusztus 30-ig 10
helyszínen. A könnyedebb
zenei produkciók mellett
az idei nyár kuriózuma a
színpadra állított „Néró és
a Sztárcsinálók” címû da-
rab lesz, parádés szerep-
osztással. 

Arendezvénysorozat
idén sem vállalkozik

kevesebbre, mint hogy a
legmelegebb hónapok-
ban is felüdülést nyújtson
a tömegkultúra felszínes-
ségére ráunt hallgatóság-
nak. Köztér és kastély,
múzeum és templom, to-
vábbá számos vendéglá-
tóhely várja azokat, akik
ellátogatnak Óbudára. 

- Olyan programsoro-
zatot kínál az Óbudai

Nyár, mely széles kör-
nek ad színvonalas mû-

sort. Az értéket, a kultú-
rát csak összefogással

lehet megtartani és
továbbadni - hangsú-
lyozta Bús Balázs pol-
gármester az Óbudai
Társaskörben május 26-
án tartott sajtótájékozta-
tón. 

Lõrincz Edina, az
Óbudai Kulturális Köz-
pont igazgatója, az ese-
mény fõszervezõje arról
tájékoztatott: Békásme-
gyert is szeretnék job-
ban bevonni a program-
sorozatba.

Az eseménysorozat-
hoz kapcsolódóan meg-
jelent a Pesti Est „Óbu-
dai Nyár 2009” külön-
száma. A programokról
lapunk kulturális mel-
lékletében, illetve a
www.obudainyar.hu; a
www.kulturkozpont.hu,
valamint a www.obuda.hu
honlapokon tájékozód-
hatnak. 

Hódító útra indul újra a Sztárcsinálók

Várkonyi Mátyás mûvészeti vezetõ-producer, Bede Fazekas Anna színmûvésznõ, Papp
János színmûvész, Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum és Könyvtár munkatársa, Tóth
Péter, az Óbudai Társaskör munkatársa, Lõrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ
igazgatója, Bús Balázs polgármester és Görög Zita, a rendezvény háziasszonya az
„Óbudai Nyár 2009” programsorozat sajtótájékoztatóján

Indulat nélkül
A július 12-én induló,

indulat- és agressziókeze-
lési csoportfoglalkozásra
azokat a kis- és nagyka-
maszokat (10-16 éves kor-
osztály) várják, akik az is-
kolában a felnõttekkel, pe-
dagógusokkal és gyer-
mektársaikkal rendszere-
sen konfliktusba kerülnek,
a családjukban bekövetke-
zõ változásokat nem tole-
rálják, azokhoz nehezen
alkalmazkodnak és a nem
megfelelõ kommunikáci-
ós- és konfliktuskezelési
technikák hiányában ag-
resszív, deviáns viselke-
dést produkálnak. A két-
hetenkénti, pénteki cso-
portfoglalkozások (össze-
sen 6 alkalom) helyszíne

az intézmény Szentendrei
út 85. alatti telephelye.

Családi napok
Arendezvényt június 19-

én a szünidõ kezdete köré
szervezik. A családokat az
intézmény szakemberei
mellett egy-egy bûvész és
zenész látja vendégül a dél-
utáni alkalmakon, szintén a
Szentendrei út 85. alatt. 

Családi délután
A családi délután prog-

ramsorozatban az Óbudai
Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ
ennél is tovább lép. A csa-
ládi kapcsolatok erõsítését
és a családi struktúrák újra-
építését célul tûzõ rendez-
vényeken ugyanis keve-
sebb családot, de annál
gyakrabban szeretnének

bevonni. A programokon a
szülõk és gyermekeik kö-
zösen játszhatnak, kézmû-
veskedhetnek, 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 gyer-
mekeknek június 27-e és
július 3-a között termé-
szetjáró, egészséges élet-
re nevelõ, közösségépítõ
ÖKO-tábort is szervez
Kemencére, a Börzsöny
legszebb tájaira. A tábor a
40, 10-16 éves gyermek
számára ingyenes. 

(A programokról bõ-
vebb tájékoztató Mester
Szilvia szakmai vezetõtõl
kérhetõ a 06-20-576-
9601-es telefonszámon,
vagy a www.egyuttacsal-
ad.fw.hu weblapon.)

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

Változik a támogatások, segélyek utalási ideje
Tisztelt Ügyfeleink!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata többéves gyakor-
lata szerint a lakásfenntartási támogatást minden eset-
ben tárgyhónap 10-ig utalja a közüzemi szolgáltató
számlájára. Ugyancsak tárgyhónapban kerül utalásra az
adósságcsökkentéshez, illetve gyógyszertámogatáshoz
megállapított rendszeres átmeneti segély.
A többször módosított pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátások igénylésének és megállapításának, va-
lamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint a havi rendszeres szociális ellátásokat, a havi
rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást,
adósságcsökkentési támogatást és átmeneti segélyt
utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.
Fentiek miatt, 2009. július 1. napjától - a kormányrende-
let elõírásainak megfelelõen - az érintett támogatásokat
mindig utólag, a tárgyhónapot követõ 5-ig fogja az önkor-
mányzat utalni.A képviselõ-testület 1/2009.(II.9.) rendele-
te értelmében tehát július hónapban a fenti támogatások
nem kerülnek utalásra, a július hónapra járó támogatást
augusztus 5-éig folyósítjuk az ügyfelek, illetve a szolgál-
tatók felé. A lakásfenntartási támogatás esetében így, a
júliusi esedékességû számlán nem fog szerepelni az ön-
kormányzati 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 fentiek tudomásul vételét!

Bús Balázs 
polgármester

Gyermekprogramok nyárra
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont idén márciustól az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében, „Együtt a család!” címmel olyan új, a részt-
vevõk számára 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.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Szociális – Civil szervezetek

Az Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ Tá-

mogató Szolgálatának célja a fo-
gyatékos személyek lakókörnye-
zetben történõ ellátása, elsõsorban
a lakáson kívüli közszolgáltatások
elérésének segítése, valamint élet-
vitelük önállósá-
gának megõrzé-
se mellett a laká-
son belüli speci-
ális segítség-
nyújtás biztosítá-
sa révén. A Tá-
mogató Szolgá-
lat feladata az
intézmény mû-
ködési területén
lakóhellyel ren-
delkezõ, szociá-
lisan rászorult,
valamennyi fo-
gyatékossági csoportba tartozó
személy fogyatékosságuk jellegé-
nek megfelelõ segítése. Az ellátás
igénybevétele során szociálisan rá-
szorultnak minõsül a súlyosan fo-
gyatékos, vagyis fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi já-
radékában, vagy magasabb össze-
gû családi pótlékban részesülõ sze-
mély.

ATámogató Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások:

1) Személyi segítõ szolgálat,
melynek keretében lehetõség nyí-
lik többek között a háztartási mun-
kák ellátásában való segítségnyúj-
tásra, bevásárlásban, gyógyszerek
kiváltásában való segítségnyújtás-
ra, az alapvetõ szükségletek kielé-
gítésében való segítségnyújtásra
(higiénés szükségletek kielégítése,
segédeszköz használatának betaní-
tása, stb.), illetve a közszolgáltatás-
okhoz és egyéb szolgáltatásokhoz
való hozzájutás segítésére (intéz-
ménybe kísérés, ügyintézés az ellá-
tottal, stb.), továbbá szabadidõs,
kulturális programokon való rész-
vétel lehetõségének segítésére.

2) Szállító szolgálat, amely elsõ-
sorban a mindennapi életvitel so-
rán szükséges szállítási feladatok
megoldását biztosítja (például
munkába, egészségügyi, oktatási
intézménybe való eljutás lehetõvé

tétele), emellett a szabadidõs prog-
ramok igénybevételéhez történõ
segítségnyújtás szempontjából is
elengedhetetlen fontosságú. A
szolgáltatást egy 9 személyes, aka-
dálymentesített kisbusszal mûköd-
tetjük.

3) Egyéb szolgáltatások, például
információnyújtás, tanácsadás, ön-
segítõ csoportok támogatása, gyó-
gyászati segédeszközökhöz való
hozzájutás segítése.

A szolgáltatások napi rendsze-
rességgel vehetõk igénybe, hétköz-
napokon 8 órától 16 óráig, az ellá-
tott és a szolgáltató közötti megál-
lapodásnak megfelelõen. Az ellá-
tott a személyi segítés és a szállítás
igénybevétele után térítési díjat kö-
teles fizetni, melynek mértéke ön-
kormányzati rendeletben szabályo-
zott, és az ellátást igénybe vevõ jö-
vedelméhez igazodik.

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy
a személyi segítõ szolgálat az
igénybevevõk nagy száma miatt
jelenleg nem rendelkezik szabad
kapacitással, a szállító szolgáltatás
azonban hétköznap a délelõtti és
kora délutáni órákban készséggel
áll a rászorulók rendelkezésére. 

A szolgáltatással kapcsolatban
további információért Varga Nó-
rához, az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Központ Tá-
mogató Szolgálatának vezetõjé-
hez fordulhatnak (Benedek Elek
utca 1-3.; tel: 388-7530; e-mail:
tamszolg.obuda@gmail.com).

Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Központ

Támogató Szolgálata

Segítségnyújtás fogyatékkal élõknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2001 óta biztosít támogató szolgál-
tatást lakosai részére, mely szolgáltatás nyújtását 2008 áprilisában az
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ vette át az Óbudai
Gondozási Központtól, a fogyatékos ellátás egy intézményen belül tör-
ténõ biztosítása érdekében. Annak ellenére, hogy a szolgáltatás 2009.
január 1-jétõl nem képezi az önkormányzat kötelezõen ellátandó felada-
tát, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy továbbra is biztosítja ezen ellátást, melynek finanszírozá-
sára pályázati forrásból sikerült anyagi eszközöket szereznünk.

ÁLLÁSBÖRZE. A Fõvárosi Munkaügyi Központ Heltai Jenõ téri kirendeltségén
május 14-én kistérségi konferenciát és állásbörzét rendeztek. Egyebek mel-
lett a felnõttképzés lehetõségeirõl is tájékoztatást kaptak az érdeklõdõk. Az
eseményt a Heltai téri és a szentendrei kirendeltségek közösen szervezték

A Magyar Vöröskereszt III. kerületi
Szervezete szociális akcióján ked-

vezményes áron juthatnak ruhákhoz,
liszt adományhoz a rászorulók június
10-én, 11-én és 12-én 8-tól 17 óráig.

Helyszín: Ladik utca 2-6., a Celer Épü-
letfenntartó és Szolgáltató Kft. területe.
(Megközelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz
Bogdáni úti végállomásától, gyalog körül-
belül 200 méter, a HÉV Filatori-gáti meg-
állójától mintegy 100 méter. Érdeklõdni
lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 

Az Óbudai Gondozási
Központ Harang utcai idõ-
sek klubjában nyílt napot
rendeznek június 9-én,
„Júniusi Varázslat” cím-
mel.A programok 9 órakor
kezdõdnek. Néhány ebbõl
ízelítõül: chi-kung és íjász
bemutató, kézmûves fog-
lalkozások, zene, tánc,
ének. (A részvétel ingye-
nes. Cím: Harang utca 1.)

Júniusi varázslatSzociális akció

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Harmadik alkalommal, ez-
úttal az aquincumi lakóte-
lepen tartott fórumot az
önkormányzat vezetése,
hogy a lakosokat érintõ
fontos kérdésekrõl, a terü-
let fejlesztési irányairól tá-
jékoztassák a megjelente-
ket az Aquincumi Általános
Iskolában május 20-án. 

Bús Balázs polgármes-
ter elöljáróban el-

mondta: ugyan a Római
Kemping területének nem
az önkormányzat a tulaj-
donosa, a szabályozási
tervvel azonban részben
befolyásolható az ingatlan
sorsa. Az ügyben semmi-
lyen döntést nem hoz meg
a városrész vezetése addig,
míg arról nem egyeztetett a
lakossággal, civil szerve-
zetekkel - erre törvény is
kötelezi a helyhatóságot. 

Mi lesz a gázgyári
masszával?

A gázgyári massza el-
szállítása kapcsán arról
tájékoztatott, hogy azt a
fõváros egy megbízott
céggel végezteti. Mint ar-
ról korábban már hírt ad-
tunk, a folyamat felgyor-
sítását ígérték a polgár-
mester kérésére, mivel
számos panasz érkezett a
közelben lakóktól a masz-
sza elviselhetetlen szagá-
ra. Az anyagot szakembe-
rek vizsgálták, és kijelen-
tették: a levegõbe jutó, ki-
párolgó gázoknak nincs
egészségkárosító hatása. 

Mobilgát épülhet
a Római-parton
A polgármester elõre-

lépésként számolt be ar-
ról, hogy a Fõvárosi Ön-
kormányzat másfél évti-
zed után hajlandóságot
mutat mobilgát létesítésé-
re a Római-parton. Emel-
lett a régi, úgynevezett
nyúlgát is megmaradna,
mely önmagában nem
nyújt kellõ árvízi védel-
met. Ugyancsak a Duna-
partot érintõ kérdéskör-
ben elmondta: az állam a
Sportlétesítmények Rt.
eladását tervezi, mellyel a
megmaradt csónakházak,
vízitelepek mûködése is
veszélybe kerülhet. Vál-
toztatási tilalom elrende-
lését kezdeményezik az
érintett területekre. Emlí-
tést tett arról is, hogy az
önkormányzat folytatja a
játszóterek fejlesztését,

pihenõpadok létesítését,
járdák, utak javítását, mi-
után ezekre komoly la-
kossági igény mutatko-
zott. Ez vonatkozik az
aquincumi lakótelepre is. 

Összességében
kevesebb bûneset

a városrészben
Dr. Markó Attila ezre-

des, kerületi rendõrkapi-
tány elmondta, hogy a vá-
rosrészben összességében
jelentõsen csökkent a la-
kosokat leginkább irritáló
bûncselekmények száma.
A lakótelepen történt gép-
jármû-feltörésekkel kap-
csolatban arról tájékozta-
tott, hogy a „fertõzöttebb”
területeken gyakrabban
járõröznek. A megelõzés-
ben a rendõrségnek, az
önkormányzatnak és a la-
kosoknak is felelõssége
van, természetesen más-
más arányban. Nagy se-

gítséget jelenthet a bûn-
cselekmények visszaszo-
rításában az alakulóban
lévõ, helyi polgárõrség is. 

Török Ferenc, a körzet
önkormányzati képvise-
lõje az eddig elért ered-
ményekrõl - közbenjárá-
sukra többek közt a csa-
tornaszag megszüntetésé-
rõl, a platán- és geszte-
nyefák védelmérõl -, il-
letve megoldatlan kérdé-
sekrõl, mint például a
megszüntetett Keve utcai
kisposta kilátástalannak
tûnõ ügyérõl is említést
tett. 

Mi a feladata
a fõvárosnak?

A lakosok közül többen
tettek szóvá olyan problé-
mákat, melyekrõl úgy
vélték, az a helyi önkor-

mányzat hatáskörébe tar-
tozik, miközben az emlí-
tettek megoldásának
többsége fõvárosi feladat
lenne. Legyen szó a fõ-
utak állapotáról, a gátról,
egyes közterületek gon-
dozásáról, vagy éppen ar-
ról, hogyan kerülhetett
áron alul új tulajdonos
birtokába a kemping? 

Vita a kempingrõl
A fórumon heves vitát

váltott ki a Római Kem-
ping hasznosítása. Sipos
Gábor fõépítész jelezte,
hogy a jelenleg hatályos
övezeti terv a területet
építési övezetbe sorolja.
Az önkormányzat nem
támogatja a tulajdonos
azon szándékát, hogy
nagy irodaházat, vagy la-
kóparkot építsen, illetve a
környéken lakók érdekeit
sértõ nagyberuházást
hajtson végre. 

Asport, vagy egyéb rek-
reációs célokat tartják kí-
vánatosnak, közpark léte-
sítése azonban üzletileg
nem reális cél a tulajdonos
számára. Hangsúlyozta: a
szabályozási terv készíté-
sekor a lakosok számára is
leginkább elfogadható, le-
hetõ legjobb kompromisz-
szumos megoldásra törek-
szenek, mindent megtesz-
nek a faállomány megvé-
dése érdekében. 

Sz. Cs.

„Közel az emberekhez” – lakossági fórum az aquincumi lakótelepen

A Római Kemping területéért aggódnak legtöbben

A volt óbudai Gázgyár területén folyamatban lévõ veszélyes hulladék kitermelés és
elszállítás során képzõdõ kellemetlen szagokkal kapcsolatban a kitermelést végzõ
konzorcium levegõ-szennyezettség mérést végeztetett a Közép-Duna-Völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséggel a vasúti töltésnél lé-
võ telekhatárnál (a portaszolgálatnak helyet adó konténer tetején).
A mérési jegyzõkönyvbõl megállapítható, hogy a  környezeti levegõben az egészség-
re káros benzol és fenol a gázgyár telekhatáránál, a vasúti töltés déli oldalán a 24 órás
mérési ciklusban a rendeletekben meghatározott határérték alatt marad.
A mérés idejében (május 21-én) 13 ezer liter szennyezett folyadékot szippantottunk
ki a gáztartály alapokból, és 15 fuvarral 370 tonna veszélyes hulladékot termeltünk
ki, majd szállítottunk el.
A környezeti levegõ méréseket rendszeresen végeztetjük a KDV KTV Felügyelõ-
séggel, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a szennyezõanyag tartalom
csökkentése érdekében (veszélyes hulladék takarása a kitermelési szünetekben, a
szaghatást jelentõs részben okozó folyékony szennyezés szippantása). A mérési
eredményekrõl és a munkák elõrehaladásáról az polgármesteri hivatal honlapján és
az Óbuda Újságban tájékoztatjuk Önöket.

Óbudai Gázgyár Környezeti Kárelhárítási Konzorcium

Határérték alatt a benzol és a fenol

A kerületben élõ polgárok napi idõbeosztásához job-
ban igazodva, 2009. május 1-jétõl, hétfõnként a polgár-
mesteri hivatalban 19 óráig fogadják az ügyfeleket.
A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rend-
je: hétfõn 14-19 óráig. Kedden nincs. Szerdán 8-16.30
óráig. Csütörtökön 8-12 óráig. Pénteken nincs.
Az igazgatási fõosztály okmányiroda és ügyfélszol-
gálati osztály ügyfélfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iroda (az útlevél és parkolási igazol-
ványokkal kapcsolatos ügyek kivételével) nyitva tartá-
sa: hétfõn 9-19 óráig. Kedden 8-18 óráig. Szerdán 8-18
óráig. Csütörtökön 8-18 óráig. Pénteken 8-12 óráig.
Az okmányiroda és a békásmegyeri okmányiroda,
valamint az útlevéllel és parkolási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek ügyfélfogadási rendje: hétfõn
10-19 óráig. Kedden 8-14 óráig. Szerdán 8-14 órá-
ig. Csütörtökön 8-14 óráig. Pénteken 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató fõosztály ügyfélszolgálati iro-
dájának ügyfélfogadási rendje: hétfõn 9-19 óráig.
Kedden 8-16 óráig. Szerdán 8-16.30 óráig. Csütör-
tökön 8-16 óráig. Pénteken 8-12.30 óráig.

Ügyfélbarát nyitva tartás

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta Képviselõ-testületének Polgári-
frakciója értetlenül áll Bihary Gá-
bor (MSZP) frakcióvezetõ kirohaná-
sa elõtt. 

APolgári-frakció nevében ki-
jelenthetem, rendkívül nagy

öröm volt számunkra, mikor meg-
tudtuk, hogy Bihary Gábor a fõ-
városban szerepet kapott, hiszen
így jobban kifejtheti lob-
bi tevékenységét kerüle-
tünkért. Bízunk benne,
hogy a most megválasz-
tott képviselõ, kerületé-
nek érdekében javaslatot
tesz a Fõvárosi Közgyû-
lésben majd a teherfor-
galmi stratégia módosí-
tására és olyan P+R par-
koló létesítésére, melyet 20 év
alatt az SZDSZ-MSZP koalíciós
városvezetésnek nem sikerült
megépítenie. Reményeink szerint

ezen elõterjesztéseit Bihary képvi-
selõ úr meg is szavazza majd.

Mi a tényekrõl jobban szeretünk
beszélni, mint az álmokról: a pol-
gári vezetésû kerület az elmúlt hó-
napokban több, lakótelepen kiala-
kított parkolót adott át, mely lénye-
gesen megkönnyíti a lakótelepen
élõk parkolási helyzetét. 

Akerületben létre lehetne hozni
parkolóhelyeket a zöldfelületek
kárára, de ehhez módosítani kelle-
ne a FSZKT-t. Javasoljuk Bihary
Gábor képviselõ úrnak, hogy ezt a
módosító javaslatát tegye meg a
közgyûlésben.

Bihary Gábor képviselõ, a pol-
gármesteri címért 2002-ben indul-

va aquincumi hidat ígért. Csúfos
vereséget szenvedett Tarlós Ist-
vánnal szemben, így nem tudta a
beígért hidat megépíttetni, de ezt
azóta az MSZP-SZDSZ vezetésû
fõváros 2007-ben törölte is közeli
tervébõl. Kérem, terjessze elõ ezt
a fontos kezdeményezést is a Fõ-
városi Közgyûlésben.

Óbuda-Békásmegyer vezetése
mindig is hangsúlyozta, hogy a

parkolási problémákat
meg kívánja oldani a ke-
rületben, de egyáltalán
nem azokkal a feltéte-
lekkel, melyeket a fõvá-
ros megszab neki. 

Az egyeztetések kez-
dete óta rengeteg dolog
megváltozott, nem csak
a szocialista kormány 7

éves tehetetlensége által okozott
gazdasági helyzet lett gyaláza-
tos, hanem az emberek szociális
helyzete is romlott. Családok
szegényedtek el, váltak fizetés-
képtelenné, aki ezt most nem ve-
szi figyelembe, az szociálisan ér-
zéketlen. A kerület vezetése pe-
dig nem az.

A kerület vezetésével egyetért-
ve, aggályosnak tartjuk a jelenle-
gi parkolási társulások mûködé-
sét, hiszen nem lehet látni, hogy a
parkolásból beszedett pénzeket az
adott kerület közlekedésfejleszté-
sére fordítanák. Aképviselõk nem
látnak garanciát arra, hogy a fõvá-
ros által, a kerületben beszedett
pénzeket a fõvárosi vezetés a ke-
rületre fordítsa.

Miért lett most érdeke a fõváros-
nak, hogy fizetõssé tegye a még
nem fizetõs övezeteket? Csak
nem „az utolsó bõrt is húzzuk le
2010 elõtt a lakosokról” gondolat
motiválja õket? Csak nem arról
van szó, hogy az itt beszedett
pénzbõl kívánják finanszírozni a
megakadt fõvárosi projekteket,
mint például a 4-es metróépítést,
hiszen a fõváros által elfogadott
rendeletben a keret felhasználása
esetén, akár ez is lehetséges.

Tisztelettel kérem Bihary Gá-
bor frakcióvezetõ társamat, hogy
ne vigye bele személyes sérelmeit
a jövõbeni munkájába, hanem in-
kább koncentráljon a kerületben
lévõ feladatokra és azokat képvi-
selje is a fõvárosban.

Puskás Péter,
a Polgári-frakció vezetõje

Óbuda fideszes vezetése az utolsó
pillanatban táncolt ki saját kezde-
ményezése mögül. Ezzel kérdésessé
vált, komolyan vehetõ-e egyáltalán
a fideszes polgármester bármilyen
kijelentése - mondta Bihary Gábor, a
III. kerületi MSZP-frakció vezetõje. 

Hangsúlyozta: a szocialisták a
kezdettõl csak olyan parkolá-

si rendszert tartottak elfogadható-
nak, mely a kerületiek ér-
dekét szolgálja, és mely
számukra elõnyökkel jár,
nem pedig pluszteher.
Csak a díjfizetés beveze-
tése önmagában nem
megoldás, mert csak né-
hány utcával „arrébb tol-
ja” a zsúfoltságot a to-
vábbra is ingyenes terüle-
tekre. Szó sem lehet arról - hang-
súlyozta - hogy az egész kerületre
kiterjesszék a fizetõparkolást.  

Bihary Gábor arra emlékezte-
tett, hogy a III. kerületben a par-
kolás szabályozása az újlaki ka-
otikus állapotok miatt vetõdött
fel. Bár a városrészben vannak
mélygarázsok, mindenki a fel-
színen teszi le autóját, gyakran a
17-es villamost is megbénító
parkolási káosz oka elsõsorban
ez. Óbudán nemrégiben önálló
közterület-felügyelet alakult, az
õ dolguk lenne, hogy a meglévõ
szabályokat betartassák. 

A frakcióvezetõ szerint meg-
fontolásra érdemes az az újlaki
városrehabilitációs elképzelés,
hogy ne fizetõssé tegyék, hanem
a városrész szûk utcáiban min-
denütt tiltsák meg a várakozást,
a meglévõ mélygarázsokba te-
relve a felszínen várakozókat. 

Bús Balázs kihátrálása saját
kezdeményezése mögül azt fogja
eredményezni, hogy a fideszes
vezetésû II. kerület fizetõssé tett
utcái helyett még több autós fog-
ja inkább a szomszédos Újlak
már most túlzsúfolt, de ingyenes
parkolóit elfoglalni. 

A lakótelepi parkolási gondok
a helyi lakók biztonságérzetével
is összefüggnek. A nagy óbudai
lakótelepeken volna még férõ-
hely az autóknak, csak a lakók a
kevésbé biztonságosnak gondolt,
rosszul kivilágított közterülete-
ken félnek otthagyni gépjármû-
vüket, inkább az ablakuk alá áll-
nak, akár szabálytalanul is, példá-

ul a zöldterületekre parkolva -
tette hozzá a frakcióvezetõ, aki
maga is a belsõ-óbudai lakótele-
pen lakik. 

Bihary szerint az jelenthet
megoldást, ha a kerület jobbolda-
li vezetése a lakótelepeken õrzött,
jól kivilágított parkolókat alakít-
tatna ki, „bár jóval könnyebb a
fõvárosra mutogatni, mint csinál-
ni is valamit”. 

Az MSZP támogatja,
hogy lépjenek fel a ke-
rületben szabálytalanul
parkoló autósok ellen,
ezért szavazták meg
elsõ körben azt a ren-
deletet, mely alapján a
jövõben a helyi közte-
rület-felügyelet elszál-
líttathatná a jogsértõk

autóit. A frakcióvezetõ szerint
„a kerület jobboldali vezetésé-
nek felelõssége, hogy az elszál-
lítást biztonságosan és az óbu-

daiak érdekében szervezze
meg, ne csak egy újabb magán-
céget gazdagítson”. 

Az MSZP-frakcióvezetõ a III.
kerületi képviselõ-testület által
nemrégiben elfogadott rendõrka-
pitánysági beszámolóval kapcso-
latban megjegyezte: örvendetes,
hogy javultak Óbuda-Békásme-
gyer egyes bûnügyi mutatói, de a
kerületben lakók szubjektív biz-
tonságérzete változatlanul rossz.
ABékásmegyeren felszerelt térfi-
gyelõ kameráknak köszönhetõen
az ottani lakótelep helyzete való-
ban javult, a bûnelkövetõk egy
része azonban emiatt a belsõ-ó-
budai paneltömböket vette célba. 

Az MSZP-frakció álláspontja a fizetõ parkolásról

„A lakótelepeken õrzött, jól kivilágított
parkolóhelyeket kell kialakítani”

Közlemény

A kerületi szocialisták továbbra is 
átláthatatlan fizetõ parkolást akarnak

Az Akác és a Szõlõ közben új parkolóhelyeket adott át áprilisban az önkormányzat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Fõpolgármester-helyettes Úr!
Sajtóközleményét, amely a kerületi fizetõ parkolásról megho-

zott döntésemet magyarázza áttekintettem és szükségesnek látom
több helyen pontosítani, illetve értelmezni.

Valószínûleg elkerülte a figyelmét az általam kiadott közlemény lé-
nyege, pedig hangsúlyosan volt szedve, idézem „Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere a jelenlegi körülmények és feltételek mel-
lett nem ért egyet a fizetõ parkolás kerületi bevezetésével”. A jelenlegi
körülmények azt jelentik, hogy a fõváros hibás városvezetési politiká-
ja miatt az elmúlt években több százezer volt budapesti lakos kiköltö-
zött az agglomerációba. A munkahelyeik és az ellátó intézményhálózat
azonban megmaradt a városhatáron belül, ezért nap, mint nap százez-
res nagyságrendû ingázó halad keresztül - jelentõs részük autóval - a
külsõ kerületeken, így Óbudán is. A fõváros nem hozott létre P+R par-
kolókat és tömegközlekedési rendszert, így más módon nem is tudnak
közlekedni. Óbudának több 100 millió forint pluszkiadást jelent az
agglomerációból bejövõk intézményi ellátása, melyhez a fõvárostól se-
gítséget nem kapunk.

Több olyan csúsztatást tartalmaznak állításai, amelyek értelmezésre
szorulnak. A lakosok számára ingyenes várakozási engedély díjmen-
tessége csak háztartásonként egy gépjármûre vonatozik, továbbira nem
is adható. Az átláthatóan és ésszerûen felhasznált parkolási díjbevétel
pedig csak jól hangzó kinyilatkoztatás. Az igazság ezzel szemben az,
hogy a pénzek fölötti rendelkezés lehetõsége, szinten teljes egészében
a fõváros kezébe kerül. Semmilyen garancia nincs arra, hogy a kerület-
ben befolyó parkolási díjakból itt valósulnának meg fejlesztések. An-
nak ellenére szavaztatta meg ezt Ön a közgyûléssel, hogy a Parkolási
Alappal kapcsolatos ellenvéleményünknek én és a kollégáim is több-
ször hangot adtunk, és ígéretet tettek arra, hogy ez nem is lesz része az
elõterjesztésnek. Valóban, a Parkolási Alap nem is lett része, átkeresz-
telték Parkolási Keretté, a tartalma érdemben nem változott.

Az említett 2000 férõhelynyi P+R parkoló építése kétségkívül ör-
vendetes azok számára, akik részesülnek belõle, azonban nagyon kí-
váncsi lennék arra, hogy ebbõl hány darab valósul meg nálunk Óbuda-
Békásmegyeren. Ismereteim szerint nulla. Kifelejtettek még egy mon-
datot beidézni a Blikk címû napilapból - mely sarcként jellemezte a
parkolási díjat - ami a következõképpen szólt: …de jobbnak látnám, ha
a fõváros P+R-t építene Óbudán.

Magam is osztom ellenérzését, ami a Bécsi út mentén kialakult köz-
lekedési helyzetbõl fakad. Nem véletlen, hogy levélben fordultam a fõ-
város vezetéséhez, a Bécsi út felújításához - ami a fõváros kötelezett-
sége lenne - biztosítsák a szükséges költségvetési forrást. Valamilyen
megmagyarázhatatlan logika mentén ugyanis 2009-2010-es útfelújítá-
si programból törölték a Bécsi utat a Szépvölgyi út és a Nagyszombat
utca közötti szakaszon. Történt ez annak ellenére, hogy a fõvárosi köz-
út állapota siralmas, valamint, hogy ezen a területen tudomásom sze-
rint 2010-ig megvalósul a 17-es villamos pályafelújítása a budai fonó-
dó névre keresztelt uniós támogatást is elnyerõ projekt, valamint az
Óbuda-Újlak közterület rendbetételét célzó kerületi beruházás.

Tisztelt Fõpolgármester-helyettes Úr!
Ön zarándoklatot megjárt emberként, bizonyára tisztában van

azzal, hogy a „pálfordulás” nem elítélendõ dolog, fõleg, hogyha
korábbi hibás döntés módosítása következik belõle. Továbbra is
azt gondolom, hogy a már részletezett feltételek teljesülése esetén
semmi nem áll útjában, hogy a kerület a fõvárossal megegyezve
létrehozza a parkolás-üzemeltetési rendszert Óbudán, de elõtte
építsen megfelelõ számú P+R parkolóhelyet, fejlessze a közössé-
gi közlekedést, és kapjunk garanciát, hogy az itt keletkezõ bevé-
tel 100 százalékban itt hasznosulna.

Végül, csak hogy teljes képet kapjon a bevezetni kívánt intéz-
kedési csomag fogadtatásáról, mellékelem a Gallup 1000 fõ meg-
kérdezésén alapuló 2009 áprilisában Óbudán készült közvéle-
mény kutatásának néhány tanulságos adattábláját.

A kerület vezetõjeként az a véleményem, hogy a dugódíj beve-
zetése a fõváros területén jó irány, amennyiben az övezethatár
megegyezik a város közigazgatási határával. Egyúttal sajnálatos-
nak tartom, hogy a legszennyezõbb gépjármûveket október 20-a
és március 20-a között behajtásukban csak a Hungária körúti gyû-
rûn belülre akadályozzák, az ezen kívül fekvõ területeket, így
Óbudát is továbbra is szennyezi.

Budapest, 2009. május 12.
Tisztelettel:
Bús Balázs

Bús Balázs levele Hagyó Miklós fõpolgármester-helyetteshez

Befejezés elõtt a körforgalmi csomópont a Kunigunda útja-Bojtár utca
keresztezõdésében

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Egészségolimpia keretén
belül szervezett és az ottani
pontozási rendszerben a
kötelezõ szûrések közé tar-
tozik az emlõvizsgálat is.

A z ingyenes mam-
mographias vizs-

gálat rendelés napja
minden héten csütörtö-
kön 15-tõl 18 óráig tör-
ténik a Vörösvári úti
rendelõintézetben. 

A vizsgálat az emlõ
daganatos betegségei-
nek ábrázolására alkal-
mas. Célja a jó- vagy
rosszindulatú elváltozá-
sok kimutatása. A rend-
szeres mammographiás
vizsgálat minden nõ
számára ajánlott, külö-
nösen 35 év felett.

Hogyan történik a
vizsgálat?

Az emlõk röntgen
vizsgálatát erre szakoso-
dott, tapasztalt szakem-
berek végzik. A vizsgá-
lat  különleges technikát
és berendezést tesz
szükségessé. Úgyneve-

zett lágy röntgensugár-
zást és speciális rönt-
genfilmet alkalmaznak,
követelmény a kis su-
gárterhelés. Minden al-
kalommal mindkét em-
lõt vizsgálják, függetle-
nül attól, hogy a beteg
vagy a vizsgáló orvos
csak az egyik emlõben
észlel kóros elváltozást. 

Mire való a vizsgálat
és mikor van erre
szükség?

Egészséges nõk szû-
rõvizsgálata céljából a
mammographia elvég-
zése a következõ esetek-
ben indokolt: az emlõ-
ben tapintott elváltozás
természetének a lehetõ
legpontosabb tisztázása;
az emlõpanaszok oká-
nak felderítése; ismeret-
len eredetû hónalji vagy
kulcscsont feletti nyi-
rokcsomók, tüdõ-, csont
áttétek forrásának kere-
sése; ha az emlõbõl
spontán vagy nyomásra
savós vagy véres vála-
dék ürül; az emlõbimbó

vagy az emlõ bõrének
behúzódása. 

Mi a teendõ a vizsgá-
lat után?

A mammographia
után a szokásos napi te-
vékenység folytatható,
kíméletre nincs szükség. 

Milyen veszélyei van-
nak a vizsgálatnak?

A vizsgálat gyakorlati-
lag szövõdménymentes.
Ellenjavallt: a terhesség
és a menstruáció alatt.

Jelentkezni lehet mun-
kanapokon 8-tól 14 óráig
a következõ telefonszá-
mokon: 388-7760 vagy
388-8384, a Vörösvári úti
szakrendelõintézetben, a
Vörösvári út 88-96. szám
alatt.

Ha egy éven belül volt
szûrésen, akkor nem in-
dokolt a vizsgálat.

Kérjük, a vizsgálatra
hozza magával a régi
filmeket, leleteket, ha
már van ilyen.

Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi 

Szolgáltató Kht.

HANGVILLÁVAL MÉRT SZÖVÕDMÉNY. A cukorbetegség le-
hetséges szövõdményeit érzõ idegek állapotát mérték
szakorvosok a vizsgálatra jelentkezõk lábán, úgyneve-
zett kalibrált hangvillával a Csillaghegy Egészségházban
május 22-én

A korai emlõrák kimutatása 
mammographia-val

Hihetetlen bátorsággal, lelki erõvel viselt
hosszú szenvedés után 68. évében, virágva-
sárnap elhunyt dr. Földvári Árpád.
A SOTE Általános Orvosi Karán summa cum
laude eredménnyel 1968-ban végzett. A Já-
nos Kórház urológiai osztályán dolgozott
1968-tól 1984-ig. Az osztály, a mûtõ, szakren-
delõ munkájában egyaránt részt vett. Késõbb
az osztály narcosis feladataiból is részt vállalt.
A Margit Kórház rendelõintézetében dolgozott
1984 óta, a szakrendelõ illetve a kórház bete-
geinek ellátásában. Az urológiai mûtéteket a kórház sebészeti osztályán végez-
te. Számos közleménye jelent meg, elõadásokat tartott.
A több évtizeden keresztül végzett munkája, kifogástalan szakmai tudása, pél-
daértékû orvosi tevékenysége, a gyógyítás területén sok betegnek nyújtott se-
gítséget.
Kiemelkedõ orvos volt, aki alázattal és becsülettel, felelõsségteljesen végezte
munkáját. Megismerhettük példás önzetlenségét és szakmai elhivatottságát.
Szeretett mozogni, kedvenc hobbija a teniszezés volt, ezen kívül síelt és búvár-
kodott.
Betegsége ellenére folyamatosan gyógyított. Kiváló, széles látókörû kollégát ve-
szítettünk el.

Elhunyt dr. Földvári Árpád urológus fõorvos 

Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. Csobánka téri rende-
lõjében is mûködik ortopéd
járóbeteg szakrendelés,
ahol a magas szintû szak-
orvosi tevékenység minden
feltétele biztosított. 

Aszakrendelés idõpont-
ja: dr. Imre Mária

kedden, szerdán és csütör-
tökön  7.30-tól 12.30 óráig
rendel. * Dr. Gáspárdy Gé-
za hétfõn és szerdán 14-tõl
20 óráig rendel.

A betegeket házior-
vosi beutalóval tudjuk
fogadni, elõzetes idõ-
pont-egyeztetés alapján.
A beutaló érvényessége
egy hónap, mely betart-
ható, hiszen gyakorlati-
lag nincs várakozási idõ.

Saját szakrendelésünk
ambuláns lapjával - há-
rom hónapon belül - kü-
lön beutaló nélkül fogad-
juk korábbi betegeinket
kontroll vizsgálatra.

Felnõtt ortopédia: a
szakrendelés tevékeny-
sége a mozgásszervi be-
tegségek, szûrõvizsgá-
latok, a mûtétre várók
kivizsgálása. 

Gyermek ortopédia:
a veleszületett és a gyer-
mekkorban kialakuló
mozgásszervi betegsé-
gek vizsgálatával és ke-
zelésével foglalkozik.

Szakrendelésünkön
csecsemõk, kisgyerme-
kek, óvodások és iskolá-

sok széleskörû vizsgálatát
végezzük. A mozgásszer-
vi betegségek korai felis-
merése és kezelése bizto-
sítja jó eredményeinket.

* * *
A Vörösvári úti rende-

lõben gyermek ortopéd
szakrendelés indult.

A szakrendelés idõ-
pontja: dr. Varga Marcell
szerdán 14-tõl 20 óráig
fogadja a betegeket.

A rendelés profilja: a
csecsemõk leggyako-
ribb veleszületett beteg-
ségeinek (csípõficam,
csípõizületi dysplasia,
dongaláb); a kisgyerme-
kek leggyakoribb orto-
pédiai betegségeinek
(gerincelváltozások,
lúdtalp); az iskoláskorú-
ak mozgásszervi szûrõ-
vizsgálata (gerincferdü-
lés, egyéb növekedéssel
kapcsolatos deformitá-
sok) és kezelése.

Csecsemõ ultrahang
vizsgálatra is lehetõség
van a Vörösvári úti ren-
delõben. 

Az ultrahang rendelés
idõpontja: kedden 17-tõl
20 óráig.

A vizsgálat térítési
díj ellenében történik.

A korábban már az
óbudai és a környéken la-
kók által  jól megismert
ortopéd rendeléseinken is
várjuk pácienseinket.

Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi 

Szolgáltató Kht.

Ortopédiai  szakrendelés  
a Csobánka téri rendelõben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A z Egészséghíd
Összefogás Egye-

sület „Összefogás zok-
ni” címmel promóciós
rendezvényt tartott az
Interspar Áruház Bécsi

úti üzletében május 15-
én. Az eseményen Pus-
kás Péter, egészség-
ügyért felelõs alpolgár-
mester is részt vett az
önkormányzatot képvi-

selve, és az emble-
matikus ruhadarab
megvásárlásával támo-
gatta a mellrákszûrés
fontosságára felhívó
kampányt. 

Kampánnyal népszerûsítik
a mellrákszûrést

Puskás Péter alpolgármester mellett Ungár Anikó bûvész, Galambos Erzsébet színmû-
vésznõ, Körtvélyes Éva, az Elite Magazin fõszerkesztõje és Laber Zsuzsanna, az
Interspar Áruház kommunikációs igazgatója

Az Angolna Alapítvány nem
mindennapi segítséget jelent
a sérült gyermekeknek, illet-
ve szüleiknek. Számos szol-
gáltatást nyújtanak a kicsik
gyógyulása érdekében. Most
azonban a szervezet szorul
némi támogatásra, mivel el-
lopták az alapítvány mikro-
buszát. Ezért elsõsorban re-
likviák felajánlását várják.

Az Angolna Úszó-
Gyógyúszó Iskola

Oktatási és Rehabilitációs
Alapítványt 1998-ban hoz-
ták létre azzal a céllal,
hogy a fogyatékos embe-
reket támogassák. Elsõdle-
ges céljuk a születési káro-
sodott csecsemõk víziterá-
piás korai fejlesztése. Na-
gyobb gyermekeknél a sé-
rülés mértékétõl függõ
specifikus úszásoktatás,
mûtétek utáni vízi rehabili-

táció, valamint integrált
nyári úszótábor mûködte-
tése. Óbuda-Békásme-
gyerhez legközelebb esõ
terápiás helyszínek: a XII.
kerületi Agro Hotel Pano-
ráma, illetve az I. kerületi
Krisztina Wellness Club
uszodája. 

Az alapítvány támoga-
tási kérelmének több szo-
morú apropója is van.
Több, a terápiás fejleszté-
sen résztvevõ gyermek
mûtétre, õssejt-beültetésre
vár. A szülõk képtelenek
önállóan kifizetni a hatal-
mas összegeket, ezért a
szervezettõl várnak segít-
séget. További nehézséget
jelent, hogy egy évvel ez-
elõtt ismeretlen tettesek el-
lopták a sérült gyermeke-

ket szállító mikrobuszt.
Ezért az alapítvány a véd-
nökeik által felajánlott re-
likviákat kínálják megvá-
sárlásra. Többek közt Er-
dei „Madár” Zsolt Uni-
versum bevonuló mezét,
egy pár világbajnoki
bokszkesztyûjét, egy, a há-
romszoros olimpiai baj-
nok vízilabdacsapat által
dedikált vízilabdát, egy
darab pekingi cserezász-
lót, az alapítvány védnöke,
Kozmann György által fel-
ajánlott, Pekingben viselt
kenus mezét, valamint

Czene Attila, olimpiai baj-
nok úszó 1996-ban hor-
dott melegítõjét. Amen-
nyiben ezeket a relikviákat
akár cég, akár magánsze-
mély megvásárolná, úgy
felajánlásukat telefonon,
illetve bankszámlára uta-
lással is megtehetik. A
megvásárolt relikviákat az
alapítvány patrónus spor-
tolói személyesen adják át. 

(Az alapítvány elérhetõ-
sége: XI., Tûzkõ utca 6.
Tel.: 06-30-281-3536.
Web: www.angolna.hu E-
mail: info@angolna.hu) 

Az Óbudai Egészségolimpia
fõdíja, egy Suzuki Splash
gépkocsi áll a Vörösvári úti
járóbeteg-szakrendelõinté-
zet elõterében. Mostantól az
egészségük megtartásán túl,
ez is ösztönzi a résztvevõket
a versengésben.

Az ünnepélyes kulcsát-
adáson, május 14-én

dr. Várszegi József, a ren-
delõintézet ügyvezetõ-
igazgatója azt hangsúlyoz-
ta, hogy bár az Egészség-
olimpia résztvevõi elsõsor-
ban önmagukkal verse-
nyeznek, s az gyõz, aki a
legtöbb pozitív változást

mutatja fel, azért az ösztön-
zés jól jöhet. Igaz már az-
zal mindenki nyer, ha mos-
tantól több figyelmet fordít
az étkezésre, többet mo-
zog, mégis jár a plusz juta-
lom, mert ehhez az élet-
mód változtatáshoz bizony
szükség van önfegyelem-
re, lemondásra is. 

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
is arra buzdított mindenkit
ezúttal is, hogy minél töb-
ben csatlakozzanak, száll-
janak versenybe, s profitál-
janak abból, amit célul tûz-
tek ki, hogy a III. kerület
lakói legyenek a városban,
sõt az országban is a leg-
egészségesebbek. 

A nemes cél, a gazdasá-
gi válság idején is arra ösz-
tönözte Ormos Istvánt, a
Duna Autó Zrt. vezérigaz-
gatóját, hogy cége egy au-
tóval támogassa a mozgal-
mat. Az ünnepélyes kulcs-
átadás ezúttal még csak jel-
képes volt, hiszen igazi

gazdája majd csak az
Egészségolimpia ered-
ményhirdetésekor veheti
át. Ám addig is sokaknak
jelent a látvány plusz moti-
vációt ahhoz, hogy köny-
nyebben hagyják el rossz
szokásaikat, káros szenve-
délyeiket, hogy hosszabbá
váljon életük. V. M.

Az Egészségolimpia fõdíja
egy Suzuki Splash

Sportrelikviákat adnának el

Úszással gyógyulnak a sérült gyerekek

Kedvezményezett: Angolna Alapítvány. Számlaszám:
11711034-20851561. Adószám: 18233566-1-43. Cég-
bejegyzés száma: 7167. Számlavezetõ fiók: 1117 Bu-
dapest, Karinthy Frigyes út 116. Országos Takarék-
pénztár és Kereskedelmi Bank Rt., Budai Régió fiókja.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Ormos István, dr. Várszegi József és Bús Balázs a kulcs-
átadáson

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szavazás június 7-én

Mint arról már hírt adtunk, a
közelgõ európai parlamenti
képviselõ választást szem
elõtt tartva, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere javas-
latot tett arra, hogy a pártok
és jelölõ szervezetek a kam-
pányban önkorlátozó módon,
csak az arra kijelölt helyekre
ragasszák fel plakátjaikat.
Az indítványt a képviselõ-
testület frakciói elfogadták.

Akonszenzusos döntés
nem csupán városké-

pi szempontból jelent elõ-
relépést, hanem a kultu-
rált, a környezetre figyelõ
politizálás felé is irányt
mutat. A fák és oszlopok
köré épített háromoldalú
plakáthelyeket a városrész
forgalmas pontjain helyez-
ték ki, így a Szentendrei és
a Bécsi úton, a Szentlélek,
a Flórián valamint a
Csobánka téren, a Nagy-
szombat utcában.

A képviselõ-testület
100 plakáthelyre közel 2

millió forintot különített
el. Amennyiben ez kevés-
nek bizonyul, további
„oszlopokat” telepítenek,
ha azt megszavazza a tes-
tület. Az önkormányzat a
használatért nem számít
fel díjat, de kizárólag vá-
lasztási plakátokat lehet
ide elhelyezni. 

Választási plakátok háromoldalú oszlopokon

Összefogás a tisztább Óbudáért

Tisztelt Kerületi Lakosok, Tisztelt Állampolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke, Sólyom László 2009. június 7-re írta ki az
európai parlamenti választásokat.
Ennek értelmében minden magyar és az Európai Unió tagállamának állampol-
gára élhet választójogával és dönthet arról, mely listaállító szervezet jelöltjét,
jelöltjeit bízza meg hazánk brüsszeli képviseletével. Az erõs felhatalmazáson
nyugvó népképviselet közös ügyünk! 
Ezért tisztelettel kérem a kerület lakosait, hogy éljenek állampolgári jogukkal és
menjenek el választani június 7-én.

Bús Balázs 
polgármester

Éljenek választójogukkal!

M agyarország 2004.
május 1-je óta tag-

ja az Európai Uniónak.
Hazánk közel háromszor
annyi bevételhez jut, mint
amennyit az uniónak be-

fizet a statisztikák szerint.
GDP-arányosan évi 5,6
százalékot kap, míg 1
százalékot fizet be az EU-
költségvetésbe 2007 és
2013 között. 

A június 7-ei európai
parlamenti (EP)

képviselõ választáson a
szavazólapon az elsõ he-
lyen a Fidesz-KDNP kö-
zös lista szerepel majd,
ezt az SZDSZ, az MCF
Roma Összefogás Párt,
a Magyar Kommunista

Munkáspárt (Munkás-
párt), az MSZP, a Jobbik
Magyarországért Moz-
galom, a Lehet a Más a
Politika és a Humanista
Párt (LMP-HP) közös
listája követi, és az
MDF listája zárja. Errõl
az Országos Választási
Bizottság május 14-én
sorsolással döntött. 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Bp., III.
ker. Tímár utca 16. és a Bp., III. ker. Szõlõ utca 9-11.
szám alatt mûködõ szavazókörök - intézmény-összevo-
nás miatt - megszûntek.
Az érintett választópolgárok a Bp., III. ker. Tímár 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. Nagyszombat utca
19. szám alatt mûködõ Árpád Gimnáziumban élhetnek vá-
lasztójogukkal.
A választási eljárásokról szóló 1997. évi C. törvény 10.§ (1)
bekezdése kimondja, hogy a szavazókörök területi beosz-
tását úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörre mintegy
hatszáz, legfeljebb ezerkétszáz választópolgár jusson.
A fenti jogszabályra figyelemmel a szavazókörök 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 utca, a Seregély
köz, valamint a Szépvölgyi út 7-33. lakcímek szavazó-
köre.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy szavazási szándékukat megelõzõen - az említett cí-
mektõl függetlenül - gyõzõdjenek meg arról, hogy a lakó-
helyük szerinti szavazókör címében történt-e változás.

A Helyi Választási Iroda vezetõje

Módosult szavazóköri címek 

Öt éve az EU-ban

Pártlista

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A III. kerületben, a teljes-
ség igénye nélkül, az aláb-
bi változtatások lépnek
életbe.

Várhatóan 
június 6-tól:

A 109-es autóbusz
már nem csak hétvégén,
hanem munkanap 19 óra
körüli idõponttól közle-
kedik, ezért az útja ré-
szét képezõ 206-os és 9-
es autóbuszok 18.45 óra
körül indulnak utoljára. 

A 143-as, 186-os és
243-as autóbuszvonalon
midik helyett szóló jár-
mûvek járnak.

Az éjszakai 923-as túl-
zsúfoltsága miatt, egész
évben a Nyugati tértõl Bé-
kásmegyerre betétjáratok
közlekednek négy alka-
lommal. (0.04-kor, 0.34-
kor, 1.04-kor és 1.34-kor.)
A járatok a Pesterzsébet
felõl érkezõ autóbuszok
elõtt 10 perccel közleked-
nek. 

Várhatóan 
augusztus 22-tõl:

A 29-es autóbusz útvo-
nalát mindkét irányban
meghosszabbítják az Ár-
pád híd HÉV-állomástól
(Szentlélek tértõl) a
Kolosy téren át a Kele-
men László utcáig, majd
a Hûvösvölgyi úton Hû-
vösvölgyig. (A Széher úti
körforgalmat a Moszkva
tér felõl az új 129-es
busz fogja bejárni.) 111-
es jelzéssel munkanap,

csúcsidõszakban (12
percenként) a Kolosy
tértõl a Csatárkáig a 29-
essel, míg onnan a

Batthyány térig a 11-es-
sel közös útvonalon in-
dul új autóbuszjárat, így
kis rágyaloglással a
Szépvölgyi út térségébõl
is el lehet majd átszállás
nélkül jutni a metróig.

Az 1-es villamos nap-
közben  6-7 helyett egy-
ségesen 6 percenként
közlekedik, míg az 1A
péntekenként a délutáni
idõszakban, a jelenlegi-
hez képest egy órával
korábban indul és szin-
tén annyival hamarabb
áll le. 

A 34-es és 106-os au-
tóbuszok vonalán hétvé-

gén nem csak nyáron,
hanem egész évben
csuklós jármûvek közle-
kednek majd. 

A 134-es autóbusz a
vártnál nagyobb kihasz-
náltsága miatt a délutáni
idõszakban, a tanítási
napokon 12 helyett 10,
míg az iskolaszüneti na-
pokon 15 helyett 12 per-
cenként jár. 

A 118-as autóbusz az
ott létesülõ intézmények
miatt, késõ este és hét-
végén hajnalban is köz-
lekedik, általában 30
percenként. 

Kertész István

Van új BKV Paraméterkönyv

Közvetlen járat Óbudáról Hûvösvölgybe 

Az egyes járatokon azért cseréli le a midibuszokat a BKV Zrt. mert máshová job-
ban kellenek. Az igen gyakran meghibásodó jármûveket azokra a vonalakra kí-
vánják összpontosítani, ahol helyszûke vagy súlykorlátozás miatt csak ilyenek
közlekedhetnek. De a 16-os vonalcsaládra, a 27-es és a 237-es vonalra olyan so-
kat kell beosztani, hogy így sem marad elég. Van olyan alkalom, hogy a Moszkva
téren vagy a Móricz Zsigmond körtéren négy-öt elromlott kocsi is vesztegel, mi-
közben a még futni képesekre nem férnek fel az emberek. Így lehet, hogy a BKV-
nak elõször a kisbuszokra kell majd közbeszerzési eljárást leghamarabb kiírnia.

Miért cserélik le a midibuszokat?

T öbb elképzelés szü-
letett az esztergomi

vasútvonal fejlesztésére:
az Újpesti híd kivételével
a második vágány lefek-

tetése Pilisvörösvárig, il-
letve a Teranovánál,
Pilisszentiván elnevezés-
sel egy új kitérõvel is ren-
delkezõ megálló építése.

Az üzemmódtól is függ
majd, hogy a térség jobb
utaskiszolgálása érdeké-
ben hol kell majd újabb
megállóhelyeket  létesíte-
ni, azok milyen sûrûn le-
hetnek egymástól. Elkép-
zelés van arra, hogy a Gá-
bor Dénes Fõiskolánál, a

Bécsi út keresztezõdésé-
nél, a Római-partnál, a
vasúti híd budai felén,
Solymáron, a PEMÛ la-
kótelep alatt, Pilisvörös-
váron a volt Blokkháznál,
az egykori pilisszentiváni
iparvágány kiágazásnál,
továbbá a Magdolna-

völgynél, a Kesztölci át-
járónál és Esztergom-
Tábornál is létesüljenek
megállóhelyek. Így a vas-
út a jelenleginél sokkal
több utast tudna közvet-
len úti céljáig/tól eljuttat-
ni, és ezzel nõne verseny-
képessége a közúttal
szemben.

K. I.

Tesco expressz üzlet nyílik, várhatóan július közepén a Mátyás király úton, a HÉV csil-
laghegyi megállója közelében

Tervek az esztergomi vasútvonal fejlesztésére

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Alakásép í t é shez ,  
-vásárláshoz adott

szocpol eltörlésének híré-
re, több mint 50 százalék-
kal nõtt a jegyzõi igazolást
kérõk aránya, mely csupán
egyetlen mozzanata a
„nagy cséplõgép” munká-
ja okozta pániknak -
hangsúlyozta Bús Balázs
polgármester. 

- Szociális-szolgáltató
fõosztályunk alig bírja a
lakhatási támogatásért,
szociális segélyért folya-
modók beadványözönét. A
gyógyszertámogatási
igény 721 százalékkal ha-
ladta meg az egy évvel ko-
rábbi szintet, de jelentõsen
emelkedett az elõzõ évhez
képest a lakbértámogatás
iránt (63 százalékkal), a
rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatásért (74 száza-
lékkal), a rendszeres szoci-
ális segélyért folyamodók
aránya (66 százalékkal).
Nap mint nap látjuk, hogy
az emberek utolsó ments-
várként tekintenek az ön-
kormányzatra. Nekünk pe-
dig, úgy érezem kötelessé-
günk biztonságot nyújta-
nunk. Évekkel korábban
kidolgoztunk egy olyan
szociális koncepciót, mely
a gyakorlatban is bizonyí-
totta már, hogy képes az
országos trendek ellenére
jelentõsen csökkenteni a
szociális kiszolgáltatottsá-
got. 

Ebben igen nagy szere-
pe volt annak a felismerés-
nek, hogy a felmerülõ
problémákat a lehetõ legal-
só szinten oldjuk meg,
ezért nem féltünk szövet-
séget kötni a civil szférá-
val. Azt tapasztaltuk, hogy
a helyi önszervezõdések
számos olyan egyénre sza-
bott megoldási javaslatot

ismernek és használnak,
melyek a hierarchikus út-
vesztõkben elkallódnak.
Kerületünkben egyre több
a civil szervezet, melyek
nem csak segítõ munkát
végeznek, hanem igazi kö-
zösséget is formálnak. 

Tarlós István, a fõváro-
si Fidesz-KDNP frakció-
szövetség elnöke ironiku-
san úgy kezdte felszólalá-
sát, hogy elmondta: talán
nem véletlen, hogy útban a
rendezvény felé autójában
épp a Beatles „Nyomor”
címû száma szólt. Mint
mondta, megelégelte a ki-

alakult helyzetet, a hibás
kormányzati döntések
nyomán az emberek ilye-
tén mértékû elszegényedé-
sét, életük ellehetetleníté-
sét, ezért elvbarátaival úgy
döntött, létrehoz egy szer-

vezetet a legelesettebbek
megsegítésére, Polgári
Szociális Bázis néven. 

Tarlós István többek
közt arról beszélt, hogy sú-
lyos állapotok uralkodnak
az országban a foglalkoz-
tatottság, a reálkeresetek, a
munkanélküliség, az élet-
színvonal, az ipari terme-
lés, az építõipar és a turisz-
tika területén egyaránt.
Míg 2002-ben hazánk a
29. volt az országok rang-
sorában, addig tavaly már
csak a 62. helyen állt. Az I.
negyedévben az államadó-
ság megközelítõleg 22
ezer milliárd forintot tett
ki, a GDP 82,7 százalékát.
Ide jutottunk a szocialista-
szabaddemokrata kor-
mány regnálásának kö-
szönhetõen - foglalta össze
tömören a lesújtó tényeket
a frakciószövetség elnöke.
Most már ott tartunk, hogy
a hitel visszafizetése érde-

kében egyes „fejekben”
még az ország vízkészleté-
nek eladása is felmerült.

A továbbiakban szólt a
családokat súlyosan, mind
gyakrabban visszafordít-
hatatlanul érintõ megszorí-

tásokról, a gyes és a gyed
igénybevételének nehezí-
tésérõl, az országosan jel-
lemzõ minimális bölcsõ-
dei, óvodai férõhelyekrõl,
a felsõoktatásba való beju-
tás romló esélyeirõl, a
munkahelyek drasztikus
csökkenésérõl, a 13. havi
nyugdíj és a közszférában
a 13. havi fizetés méltány-
talan eltörlésérõl. 

Orbán Viktor, a Fidesz
elnöke elismeréssel szólt
Bús Balázs polgármester-
nek a városrész vezetõje-
ként végzett munkájáról,
hivatásából adódó szociá-
lis érzékenységérõl. Kez-
deményezésére a helyi
képviselõ-testület egy sor,
az elesetteket segítõ dön-
tést hoz. Erre az érzékeny-
ségre ma különösen nagy
szükség van, hiszen ma
Magyarországon 3,5 mil-
lió kiszolgáltatott ember él
a létminimum alatt, köztük
850 ezer gyermek és 650
ezer nyugdíjas. 

- Atársadalom legeleset-
tebb csoportjait tehát a bal-
oldaltól kell félteni - jelen-
tette ki, majd hozzátette:
hamis az a közvélekedés,
hogy a baloldal szociálisan
érzékeny. Ezt a számok, a
tények is alátámasztják.
Legutóbb pedig, az elmúlt
évek rossz kormányzati
politikájának szimbóluma,
az ingatlanadó lett. 

Elfogadhatatlannak ne-
vezte, hogy az adózott jö-
vedelembõl vett ingatla-
nokra, melyek után illeté-

ket kell fizetni, pénzért en-
gedélyeket, terveket és áfá-
val növelt építõanyagot be-
szerezni, még egy további
terhet tegyenek. 

Június 7-én az EP-
választáskor nemcsak eu-
rópai képviselõkrõl, ha-
nem az ingatlanadó jövõjé-
rõl is érdemes szavaznunk.
Érdemes tehát elmenni
voksolni. A pécsi polgár-
mester választást hozta fel
példának, ahol az emberek
pártszimpátiától függetle-
nül is a változásra voksol-
tak, mivel elegük van a
személyes életük elleni
merényletekbõl. Hozzátet-
te: az ingatlanadót nem is
érdemes a kormánynak be-
vezetnie, mert a Fidesz bi-
zonyosan el fogja törölni.
Ez olyan biztos, mint hogy
itt állok - fogalmazott a
pártelnök. 

A Polgári Szociális Bá-
zis létrehozásáról szólva
kifejtette: a szervezet elsõ-
sorban nem politikai céllal
jött létre, hanem a legel-
esettebbek megsegítése ér-
dekében. Az állami, ebbõl
adódóan az önkormányza-
ti és a karitatív intézmé-
nyek nem tudják hatéko-
nyan kezelni a szociális
válságot, ezért szükség van
a Fidesz országos szerve-
zetére, mely a 3200 hely-
hatóság mindegyikében ott
van. Ezzel a lehetõséggel
élve erkölcsi kötelesség-
nek nevezte az emberek
szociális támogatását. 

Szeberényi Csilla 

Létrehoztunk egy szervezetet a legelesettebbek megsegí-
tésére, Polgári Szociális Bázis néven - mondta Tarlós István

Óbudán tartották a Polgári
Szociális Bázis rendezvényét

A magyar emberek a népszavazás után két évvel még mindig
reménytelen helyzetben vannak, sõt a válság és a szociálisan
érzéketlen kormányzat miatt egyre több nehézséggel kell
megküzdeniük. A Polgári Szociális Bázis feladata, ahogy ak-
kor, úgy most is az, hogy megvédje az embereket és csökkent-
se kiszolgáltatottságukat. Az országnak ma különösen nagy
szüksége van a polgári szolidaritás és összefogás segítõ ere-
jére - hangzott el a Polgári Szociális Bázis Vasarely Múzeum-
ban május 16-án tartott rendezvényén. 

Eltöröljük az ingatlanadót, ez olyan biztos, mint hogy itt
állok - hangsúlyozta Orbán Viktor a rendezvényen

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Iskoláink – Oktatás

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnázium
(volt Martos Flóra Gimná-
zium; Szent Lujza Inté-
zet; Cselka Intézet) nem-
zedéki találkozóra várja
június 5-én 16 órától volt
tanárait, tanítványait.
(Cím: Szentlélek tér 10.)

Természetvédelembõl
jelest kaptak

Mezõtúron rendezték
május harmadik hétvé-
géjén az Országos Kaán
Károly Természetvédelmi
Versenyt. A Fodros utcai
Általános Iskola diákjai
igen jól szerepeltek. Süle
Katalin az 5.-es tanulók
közül az I. helyezést érte
el. Holpert Anna IV., míg
Holczer Sára VI. lett a
megmérettetésen.

Tanévzáró
hangverseny

Az Aelia Sabina Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Is-
kola tanévzáró hangver-
senye június 5-én 18
órakor kezdõdik az Óbu-
dai Társaskörben. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Két új Öko óvoda
Tavaly a Gyermekvilág
Óvoda (Kanóc-Vitorla
utca-Arató Emil tér) nyer-
te el az Öko óvoda címet.
Idén az Almáskert Óvoda
(Szérûskert utca 37.) és a
Mókus Óvoda (Mókus ut-
ca 1.) lett Öko óvoda.

A magas színvonalú
elméleti és gyakor-

lati oktatás több szakmai
terület ellátására és veze-
tõi pozíció betöltésére is
felkészíti a hallgatókat,
mellyel növekednek el-
helyezkedésük esélyei. A
tiszta, barátságos épület,
a legmodernebb eszkö-
zökkel felszerelt tanter-
mek már a belépésnél
szimpátiát keltenek a lá-
togatókban. A bemutató-
kon pedig az is kiderült,
hogy itt divatszakmákat
sajátíthatnak el a diákok. 

Nappali tagozaton ki-
advány- és médiaszer-
kesztést, tipográfiát, ügy-
viteli, idegen nyelvi titká-
ri ismereteket oktatnak
kétéves képzésben, mar-
keting és reklám ügyinté-
zõi ismereteket, illetve
kereskedelmi ügyintézést
egy év alatt. Az idegen-
forgalmi szakterületen
pedig idegenvezetõ, uta-
zás- vagy protokoll ügy-
intézõ képzésen vehetnek

részt. S akinek megjön az
„étvágya” a tanuláshoz,
az számtalan kombináci-
óban bõvítheti még a
megszerzett szakmák és
oklevelek számát, a kö-

zös modulok beszámítá-
sával akár ugyanazon
képzési idõ alatt, és még
a tankönyveket is ingyen
kapják a hallgatók.

A magas színvonalú
elméleti és gyakorlati
oktatás XXI. századi
technikai felszereltségû
oktatótermekben kiváló,
elismert szaktanárok
közremûködésével zaj-
lik, büszkélkedik joggal
az intézmény igazgató-
ja, Holló Tamásné.

- Képzéseink kiscsopor-
tos gyakorlati oktatásának
színtere a gyakorlócég, sa-
ját tanirodánkban. Jogilag

és gazdaságilag is önálló
vállalkozásként mûködik
a gyakorlócég, valós
pénz- és árumozgások
nélkül. Annak érdekében,
hogy a gyakorlatorientált
képzés teljesen életszerû
legyen, a tanirodai köz-
pont mûködteti, szimulál-
ja a külsõ gazdasági kap-
csolatokat, mint például
cégbíróság, vállalati ta-
nácsadás, bank, adóható-
ság, tb., posta, statisztika,
szállítás, vámhatóság.

Cégszolgálati közpon-
tunk képviseli Magyaror-
szágot az európai gyakor-
lócégek nemzetközi szö-
vetségében. A kiadvány-
szerkesztõi szakma ma-
gas szintû naprakész elsa-
játítása iskolánkban
a Magyarországon
egyedülállónak szá-
mító, gyakorlati
helyszínként szol-
gáló Apple Stúdió-
ban történik. Szak-
képzéseink EU-

konformitása a bizonyít-
ványok kölcsönös elisme-
résében nyilvánul meg.
Emellett Magyarországon
egyedülállóan Európa-
szerte elismert kétnyelvû
oklevelet is kiállítunk, ki-
váló és jó átlageredményt
elért diákjaink számára,
mely az EUROPASS
szakmai útlevél részét ké-
pezi. A bizonyítvány ki-
egészítõ információkat
tartalmaz a megszerzett

szakképzésrõl, az elsajátí-
tott szakmákról, így az
uniós országokban szer-
zett szakképesítések átlát-
hatóvá válnak.

Az iskola szellemisé-
ge, a szakmai képzés és
nevelés következetessé-
ge a biztosítéka annak,
hogy a GtB Szakképzõ
Iskola sikeres szakem-
bereket bocsát ki falai
közül, akik szakmájuk-
ban elismerést vívnak ki
maguknak és iskolájuk-
nak.

(Cím: 1039 Budapest,
Pais Dezsõ utca 1-3. Tele-
fon: 243-2007, 243-2033.
E-mail: gtb@gtbbp.hu
Web: www.gtbbp.hu)

Vincze Mara

Iskola az iskolában • Kincset rejt a régi épület

Divatszakmákat oktatnak a GtB-ben

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Hangszercsaládonként tartottak felvételi vizsgát május 4-tõl 6-ig az Aelia Sabina
Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában

Nyílt napot tartott nemrégiben a Német-Magyar Képzõ
Központ és a GtB Szakképzõ Iskola Békásmegyeren. Még
az évtizedek óta itt élõk közül is kevesen ismerik a Pais
iskola egyik szárnyában mûködõ intézményt, pedig 1998
óta mûködik azzal a céllal, hogy hallgatói az európai és
a hazai munkaerõ piaci elvárásoknak megfelelõen ver-
senyképes tudást, szakmai oklevelet szerezzenek. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A jubileumra fergeteges születés-
napi bulit szerveztünk május 11-
én. Valamennyi évfolyam külön-
bözõ színû pólót viselt a jeles na-
pon. Tanulóinkat reggel hõlég-
ballon várta az iskola melletti
tisztáson. Aki elég bátorságot ér-
zett magában, levegõbe emel-
kedhetett vele.

A megnyitón megjelent Ta-
más Ilona, az oktatási és

kulturális fõosztály vezetõje.
Átadtuk az elõzetesen meghir-
detett pályázatok díjait.

Ezt követõen számos prog-
ram várta a gyerekeket: iskola-
történeti kiállítás, aszfaltrajz
verseny, ügyességi játékok,
sportversenyek, kerékpáros
ügyességi játékok, tréfás fel-
adatok, sakkverseny, látványos
kísérletek, lufi hajtogatás, aero-
bik, ping-pong verseny.

Rövid szünet és tízórai után
híres emberekkel érdekes be-
szélgetéseken vehettek részt a
diákok. Megtisztelt bennünket
többek között Csukás István
író, Liszi László autóversenyzõ,
Schirilla György sportoló, Pát-
kai Máté labdarúgó, Balogh Ju-
dit tv-riporter, Pártai Lucia me-
teorológus, Csók László hõlég-
ballon pilóta, Ozsvár András
judo edzõ, Antal János ejtõer-
nyõs, Szentgyörgyi György
Boing utasszállító repülõgép-
kapitány.

A gyerekek nagy örömére ta-
nulóink és tanáraik is össze-
mérhették erejüket; a „höl-
gyek” röplabdáztak, az „urak”
fociztak. Lelkes szurkolótábor
buzdította mindkét csapatot.

Dél körül gulyáslevessel eny-
hítettük éhségünket. Aztán kö-
vetkezett a meglepetés: igazi
szülinaphoz illõen, egy tûzijá-
tékkal díszített emeletes torta.

A Márton Áron Kollégium
Színháztermében kezdõdött a
színes gálamûsorunk. Ennek fé-
nyét emelte a Szent István Király
Zeneiskola Ütõ- és Tömegzene-
kara Mericske Zoltán vezetésé-
vel. Ezt követte régi és jelenlegi
tanulóink szereplése. Számos
mûfajban mutatták meg tehetsé-
güket: lufihajtogatás, jazzchant,
vers, verseny-aerobic, rapp, ak-
robatikus rock and roll, ritmikus
sportgimnasztika, modern tánc.
Zenében is színes volt a paletta:
zongora, gitár és ének, melyet a
tanárok kórusa zárt.

Krúdy Gyula
Általános Iskola

Sokéves hagyomány, hogy az
édesanyákat és nagymamákat
koncerten köszöntik az intézmény
tanulói. A Hegyvidéki Mûvelõdési
Központban tartott, telt házas,
óriási sikert aratott programon
felléptek az Andor Ilona Ének-
Zenei Általános és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola hangszeres növen-
dékei, kórusai és néptánccso-
portjai. 

N éhány nappal késõbb, a
diákönkormányzat szer-

vezésében rendezték a hagyo-
mányos fordított napot a Mó-
kus utcai iskolában. Már a di-
ákigazgató választása is nagy
izgalommal töltötte el a tanuló-

kat. Az idei programok a sok-
sok játék, szellemi- és sportve-
télkedõ mellett több újdonsá-
got is hoztak. 

Három téma köré szervezték
a napot: a III. kerületi Rendõr-
kapitányság és az „Iskola rend-
õre” közremûködésével a ke-

rékpáros közlekedés szabályait
sajátíthatták el a gyerekek a
gyakorlatban is az udvaron fel-
épített akadálypályán. Nagy ér-
deklõdésre tartott számot az
elsõsegélynyújtási gyakorlat,
melyet orvosok segítségével
bonyolítottak le. Az Ökoisko-
lában nemcsak a környezet
kultúrájával, a szelektív hulla-
dékgyûjtéssel, hanem az egész-
séges életmódra neveléssel is
folyamatosan foglalkoznak.
Ezen a napon a korszerû táplál-
kozás került a középpontba,
különbözõ bioételeket ismer-
hettek meg a diákok.

A kicsik számára akadálypá-
lyát építettek fel, nem kis

ügyesség kellett a kalandos fel-
adatok végrehajtásához. A fel-
sõs röplabda-válogatottat csak
nehezen gyõzték le a tanárok. 

Élményekben és fontos új is-
meretekben gazdag napot „ve-
zényelt” le a 8. osztályosokból
álló „tanári kar”.

20 éves a Krúdy Gyula Általános Iskola

Hírességek a születésnapi bulin
„Diákuralom” az Andorban

Ügyességi játékok, sportversenyek színesítették az intézmény jubileumi
rendezvényét

Fennállásának 35. év-
fordulóját ünnepelték
május 22-én a Szivár-
vány Óvodában.

Amegnyitót kö-
vetõen óvoda-

történeti és gyer-
mekrajz kiállítás
nyílt, majd a zene-
ovisok adtak mû-
sort. A kutyabemu-
tató nagy sikert ara-
tott a gyerekek kö-
rében. Ebéd után
minden csoportban
tortát vágtak fel.
Délután Gryllus Vil-
mos zenélt, a napot
zsákbamacska és
horgászat zárta.

35 éves a Szivárvány Óvoda

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Helytörténet

„Növények és kultúra Eu-
rópa történelmében” cím-
mel idõszaki kiállítást nyi-
tott meg dr. Persányi Mik-
lós, a Fõvárosi Állat- és
Növénykert fõigazgatója
május 21-én az Aquincumi
Múzeum régészeti parkjá-
ban.

A z új idõszaki kiállí-
tás római kori nö-

vények maradványain,
ábrázolásain, leírásain
keresztül mutatja be a
Budapest ókori város-
elõdjére jellemzõ nö-
vényvilágot.

A régészeti feltárások
archeobotanikai, den-
drokronológiai vagy
pollen-vizsgálatai mind
olyan információval
szolgálnak a kutatók

számára, mely alapján a
korabeli - településen
belüli és kívüli - környe-
zet, valamint annak ter-
mészeti változásai
könnyebben rekonstru-
álhatók. Míg az elsõ
szakmai kifejezés a ré-
gészeti növénytani ana-
lízist, a második a fama-
radványok faj- és kor-
meghatározását jelenti,
addig a harmadik az ása-
tásokon begyûjtött föld-
mintákból nyert virág-
por vizsgálata. Mind-
ezek hozzásegítenek ah-
hoz, hogy bepillantást
nyerjünk az aquincumi
mindennapok egy szele-
tébe: az antik ember és a
flóra kapcsolatába. A ki-
állítás a növények ókori
hasznosításának külön-
bözõ területeit mutatja
be ételként, használati
tárgyként, vagy csak
egyszerûen díszítés-
ként, magába foglalva
az Aquincumi Múzeum
hangulatos zöld szige-
tét, római stílusú kertje-
it is. 

A 20. évfordulóját ün-
neplõ aquincumi Flora-
lia, Tavaszünnep alkal-
mából nyílt kiállítás ok-
tóber 31-ig látogatható.
(Cím: bejárat a Szent-
endrei út 135. felõl.)

Az Aquincumi Múzeum régészeti parkjában

Növények kultúrája - kultúrák növényei

Felhívjuk az érdeklõ-
dõk figyelmét, hogy

a gázgyári lakótelepek és
a volt óbudai Gázgyár
megtekintésére szervezett
sétánk programja kicsit
módosul a gázgyár terü-
letén folyó kármentesítési
munkálatok miatt.

A gyár te-
rülete je-
lenleg nem
látogatha-
tó, ezért a sé-
ta során a belsõ
lakótelepet, a Duna-part-
ján húzódó védett fasort, a
Graphisoft parkot és a kül-
sõ lakótelepet tudjuk meg-
tekinteni. AGázgyárat csu-
pán a kerítésen keresztül
tudjuk megnézni.

A „felfedezõ úton”
Gyimesi László, költõ és
„majdnem õslakos”, vala-
mint Szathmári Károly, az
egykori gyár mérnöke me-
sél a látnivalókról.

Találkozó: június 6-án
(szombaton) 9.45 órakor,
az Auchan Áruház parko-
lójában, a Záhony utca -
Jégtörõ utca sarkán.

A teljes út körülbelül 4
kilométer hosszú. A kirán-
duláson mindenki saját fe-
lelõsségére vehet részt!

Minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak a szervezõk:
a Gázgyári Lakótelepi
Egyesület és Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
ta. (Információ: 437-8891.)

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

Módosul a gázgyári
séta programja

A különbözõ helyi idõsek
klubját képviselõ hölgyek és
urak vettek részt a Békásme-
gyeri Közösségi Házban, az
Óbudai Gondozási Központ
szervezésében rendezett ke-
rületi Idõsek Szellemi Vetél-
kedõjének döntõjén.

Aharminc kérdés Ka-
zinczy Ferenc életét

és munkásságát ölelte fel.
Atizenegy, ötfõs csapatnak

negyvenöt perc állt rendel-
kezésére a válaszok meg-
adására. Végül egy hibával
a Harang utcai klub ver-
senyzõi (Juhász Sándorné,
Fülöp Istvánné, Bíró
Imréné, Lendér Magdolna,
Buglos János) nyertek. Az
elsõ három helyezett csa-
pat egy-egy tortát kapott, a
gyõztes serleget is, vala-
mennyi résztvevõ emlékla-
pot vehetett át.

Szépkorúak vetélkedõje

Krúdy Gyula halálának 76.
évfordulóján, a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör május 14-én ko-
szorúzással kezdte az ünnepi
megemlékezést. 

AKrúdy-emlékháznál
Kanizsa József mon-

dott beszédet, majd felkér-
te a Krúdy Körbõl az Óbu-
dán élõ Zászlós Levente és
Lelkes Péter köri tagokat
(képünkön), hogy helyez-
zék el az emlékezés ko-
szorúját. Rabóczki Lász-
lóné, a Magyar Kultúra
Lovagja, aki Nyíregyhá-
zát, Krúdy szülõvárosát
képviselte és Csikósné
Mányi Júlia önkormány-
zati képviselõ is koszorú-
zott. A Krúdy-szobornál

koszorúzott még a
„Braunhaxler” Egyesület
nevében Tauner Tibor el-
nök, a Tabán Társaságtól
Kún István, Tóth József és

Sebestyén László, az
Óbudai Társaskör ne-
vében Harsányi Má-
ria igazgató. 

Az idén 110 éves
Kéhli Vendéglõ Krú-
dy szalonjában az
emléktáblánál Cecei-
Horváth Gergely he-
lyezte el az emléke-
zés koszorúját, majd
Pekár István, a Duna
TV egykori elnöke,
közíró mondott be-
szédet. 

Kanizsa József és
Király Lajos átadták a

Krúdy-emlékplakettet
Györgypál Katalinnak és
Stancsics Erzsébetnek.
Kanizsa József Krúdy tag-
sági igazolványt nyújtott

át Dömök Eliznek, tiszte-
letbeli tagsági igazolványt
Cecei-Horváth Gergely-
nek és Lator Lászlónak
(aki egy másik irodalmi
esten volt), Györke Sere
Klárának pedig pártoló
tagsági igazolványt.

Az est második felében
a 82 éves Szántai Sándor
tizenhat kötetes írót, köl-
tõt, a Magyar Kultúra Lo-
vagját mutatta be és eddigi
értékes irodalmi tevékeny-
ségét méltatta Tárkányi
Imre és Zászlós Levente.
A verseket elmondta:
Stancsics Erzsébet, Kani-
zsa József, Király Lajos és
a szerzõ. Közremûködött
még az éppen itthon tar-
tózkodó Tálas Ernõ, a
Stockholmi Királyi Opera
tenorja. 

Krúdyra emlékeztek a 110 éves Kéhliben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kihirdették a Fõvárosi Önkor-
mányzat és a Lengyel Köztár-
saság által a Katinyban ki-
végzett lengyel áldozatok
emlékmûvére kiírt nemzet-
közi pályázat eredményét
május 22-én a Lajos utcai
Budapest Galéria Kiállítóhá-
zában. Az óbudai Árpád Gim-
náziummal szemben helyet
kapó alkotás a katyni mártí-
rok elsõ, Lengyelországon kí-
vül felállított emlékmûve.

Zsigmond Attila, a Bu-
dapest Galéria fõigaz-

gatója, a bíráló bizottság
tagja a sajtótájékoztatón el-
mondta: a tavaly szeptem-
berben meghirdetett pályá-
zat „kivételesen nagy ér-
deklõdést” keltett nem csu-
pán a magyar, de a lengyel,
a német és a norvég alko-
tók körében is. A2009. áp-
rilis 24-ei határidõig 64 pá-
lyamû érkezett.

A Fõvárosi Önkor-
mányzat és a lengyel kor-
mány által közösen finan-
szírozott Katyni-emlékmû
a bíráló bizottság döntése
alapján Széri-Varga Géza
és Széri-Varga Zoltán ter-
vei alapján valósulhat
meg (képünkön). A má-
sodik díjat Szemenyei-
Nagy Tibor kapta, míg a
harmadik helyezést Stre-
meny Géza, Vincze László
és Kápolnás Gergely kon-
cepciója érte el.

A gyõztes terv a zsûri
megfogalmazása szerint
„egy hatalmas fekete grá-
nitkockát magába foglaló,
áttört felületének rajzola-
tával erdõt imitáló, meg-
billent rozsdás vas kubus,
a valóság egyszerû, vilá-
gos, közérthetõ, didakti-

kus átirata”. A bírálat
hangsúlyozza, hogy a
koncepciót a bizottság
tagjainak többsége, a len-
gyel szakértõk pedig egy-
értelmûen az emlékmû
céljaira leginkább alkal-
mas tervnek ítélték.

A bíráló bizottság mun-
kájában Czeslaw Bielecki
építész és Jerzy Mierza
szobrász a Lengyel Köz-
társaság, Ducki Krzysztof
az Országos Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat,
Rajk László építész a Fõ-
városi Önkormányzat,
Farkas Ádám szobrász, a
zsûri elnöke a Képzõmû-
vészeti Egyetem, Gábor
Éva Mária szobrász a Ma-
gyar Képzõ- és Iparmûvé-
szek Szövetsége, Eleõd
Ákos építész a Magyar
Építõmûvész Szövetség,
Csejdy Júlia mûvészettör-
ténész a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal, Bús
Balázs polgármester a III.
kerületi Önkormányzat,

Szöllõssy Ágnes mûvészet-
történész és Zsigmond At-
tila a Budapest Galéria
képviseletében vett részt.

Az eredményhirdetés
után felszólaló Demszky
Gábor fõpolgármester
hangsúlyozta: Lengyelor-
szág határain kívül még
nem állítottak emlékmû-
vet a katyni áldozatoknak.
- Nekünk, magyaroknak
is fontos Katyn emléké-
nek felidézése, az egyik
totalitárius rendszer egyik
legnagyobb gaztettének
hazai megörökítése - fo-
galmazott.

A városvezetõ emlékez-
tetett arra, hogy 1939 szep-
temberében a náci Német-
ország után nem sokkal a
sztálini Szovjetunió is

megtámadta Lengyelor-
szágot. A szovjet hatósá-
gok 1940 áprilisában és
májusában mintegy 22
ezer fogva tartott lengyel
katonatisztet, hivatalnokot
és birtokost „gyilkoltak
meg hidegvérrel”. Ezzel a
tettükkel nemcsak a len-
gyel hadsereget, de az ér-
telmiséget is tudatosan le-
fejezték, családtagjaikat
deportálták, Lengyelor-
szágban azonban a téma a
szocializmus évtizedei
alatt tabunak számított -
tette hozzá.

Tarlós István, a fõvárosi
Fidesz-KDNP frakciószö-
vetség elnöke felidézte: a
Fõvárosi Közgyûlés vala-
mennyi képviselõcsoportja
és Demszky Gábor a kez-
detektõl egyöntetûen tá-
mogatta az emlékmû ter-
vét. Mint hozzátette, a szo-
borállítás egyrészt a ma-
gyar és a lengyel nép év-
százados barátsága miatt,
másfelõl azért fontos, hogy
„az egyik legcsúfabb törté-
nelemhamisítási kísérlet-
nek” nyoma maradjon.

Akorábban a III. kerüle-
tet vezetõ politikus megje-
gyezte: számára külön
öröm, hogy az eredetileg
Ferencvárosba elképzelt
emlékmû végül Óbudára
került, a katonavárosi am-
fiteátrum és az Árpád
Gimnázium mellett kiala-
kítandó katyni mártírok
parkjába.

Ábránd a hajóhoz
A fenti címmel nyílt idõ-
szaki kiállítás a Kiscelli
Múzeum Oratóriumá-
ban. Megtekinthetõ júni-
us 7-ig, hétfõ kivételé-
vel 10-tõl 18 óráig.
(Cím: Kiscelli utca 108.
www.btmfk.iif.hu)

Pályamûvek 
a Kaptárban

A Rajz és Vizuális Kultúra
Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny pá-
lyamûveibõl látható kiállí-
tás, „Zenepavilon, avagy
Haydn emlékezete” cím-
mel június 12-ig az Aquin-
cum Általános Iskolában
lévõ Kaptár Mûhelyarchí-
vumban. (Megtekinthetõ:
munkanapokon 11-tõl 17
óráig, az Arató Emil tér 1.
szám alatt.)

Festmények
Radványi Kata és Ja-
kab Tünde mûveit lát-
hatják a mûvészetked-
velõk a Kiskorona utca
3. szám alatti Gondozá-
si Központban. Festmé-
nyeik június végéig hét-
fõtõl-péntekig 8-tól 16
óráig tekinthetõk meg.
(A belépés díjtalan.)

Pontosítás
A május 18-án megjelent,
10. lapszámunk kulturális
mellékletében tévesen je-
lent meg a Platán Könyv-
tár „Fordítva” címû prog-
ramjának június 11-ei idõ-
pontja. A programot má-
jus 26-án rendezték.

Cserny Tímea grafikus, „Manga Deput” címû kiállítása június 22-ig látható az Óbudai Mú-
zeum és Könyvtár Platán Könyvtárában. (Cím: Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utca felõl) 

Emlékmû a katyni mártíroknak Óbudán

„Van nekem egy csodalámpám, gyerekek …” címmel,
Benedek Elek születésének 150. évfordulójára emlékez-
ve, diafilmrajzoló pályázatot hirdetnek a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár budai bibliotékái és a Diafilmgyártó Kft.
A gyerekeket arra kérik, rajzoljanak 20x20 centiméteres
„diakockákra”, melyeket felirattal is ellátnak! A kockákat
fûzzék össze, és augusztus 30-ig juttassák el egy budai
Szabó Ervin könyvtárba! A mesék minimum 8, maximum
15 kockából kell hogy álljanak. A Magyar Népmese Nap-
ján, szeptember 30-án az elkészült mûvek kiállításával, a
legjobbak díjazásával és vetítésével tisztelegnek majd a
nagy mesemondó, Benedek Elek emléke elõtt.

Diafilmrajzoló pályázat gyerekeknek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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�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 nyugdí-
jas gyorsan, minden témában segít, áramütést
okozó helyeket dokumentál, javít, villanycse-
répkályhát, hõtárolót, bojlert.. Tel.: 337-03-
38, 06-70-259-00-89
�Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, 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 Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
�Tv-videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 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
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-
gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap 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 áthúzása, javítása. In-
gyenes 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 olcsóbban! Ingyenes
dobozokkal! Garanciával! Hétvégén is! 06-
30-944-37-17; wwww.bauerteher.hu

�Klímaforgalmazás, telepítés, karbantartás.
Hétvégén is! Budai Klímatechnikai Kft. Tel.:
06-30-912-96-47
�Víz-gáz, fûtésszerelõ mester vállal lakás-
felújítást, javítást, komplett. Tel.: 314-11-11,
06-30-343-33-90

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

� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettale-
rakást, parkettacsiszolást, parkettajavítást,
víz-gáz gipszkartonszerelést, csempézést vál-
lal kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
�Házépítés-lakásfelújítás-kertépítés! Csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, szobafestés,
gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettás-
munkák, villanyszerelés, vízszerelés, terep-
rendezés, medenceépítés! Anyagbeszerzéssel,
határidõre, garanciával! Tel.: 06-30-960-4525
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Duguláselhárítás non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
�Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
�Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom, garanciával. Felmérés díj-
talan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
�Burkolás Design. Lakások, házak burkolá-
sa 10 év garanciával! www.buildeu-burko-
las.5 mp.eu. Tel.: 06(70)402-3466
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Garancia, biztonság, gondoskodás! Érdekli
Önt a nyugdíjas éveinek anyagi biztonsága? In-
gyen tájékoztatom! Telefon: 06(70)506-4883
� 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
� Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes

körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513
� Vízszerelés-gyorsszolgálat! Duguláselhá-
rítás, csõtörések, mûszeres keresése, javítása,
WC-k, csapok szerelése, hétvégén is. Tel.:
06(30)200-9905,
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Dugulás-
elhárítás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.:
233-2478; 06(20)943-7075
� Lakatosmunkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat.
Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés, bojler
vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075, 06(30)251-8862
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elõtti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3448; 06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Épületburkoló és kõmûves kisebb-na-
gyobb munkát vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Rácsosajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� 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
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538

� Fogyasztó alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782

� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Belgyógyászat, allergológia  holisztikus
szemlélettel. Homeopátiás tanácsadás.
Fülakupunktúra.Klinikai háttér biztosított.
III. ker. Tavasz u. 7.  Bejelentkezés:
06(20)481-4646; www.bormarta.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Duna Medical. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508
Sz.e. háznál is kezel.
� 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
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos

� Dajka, kisgyermekgondozó-, gyógypeda-
gógiai, -pedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)

� Kállay Autósiskola. Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy egyé-
ni foglalkozások bármely idõpontban. Jogosítvá-
nyosoknak gyakorlóórák. www.kallayautosisko-
la.hu Tel.: 388-1533, 06-30-933-3619.

� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Német nyelvoktatás, korrepetálás, érettsé-
gi elõkészítés, nyelvvizsgára felkészítés. Gaz-
dasági német. Tel.: 06(20)920-4569
� Matematika-fizika oktatás, felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Francia magánórák a Rómain, felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután. Nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(70)342-2538
� Németnyelv tanítását vállalom, külkeres-
kedelmi szaknyelvet is. Rómaifürdõn. Tel.:
06(30)481-6240
� Kémia, biológiatanítás gyakorlott közép-
iskolai tanárnál. Tel.: 06(30)264-5648

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

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,
nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 06(30)461-
0855

Oktatás

� 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

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos megnyitotta magánrende-
lését a III. ker. Bécsi út 217-ben (Euro-
Centerrel szemben). Gyermek-felnõtt bõr-
gyógyászat, számítógépes anyajegyszûrés.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

Egészség

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� Redõny-, reluxa-, szúnyogháló-, napel-
lenzõ szerelése, két év garanciával. Kiszál-
lás ingyenes. Tel.: 06(70)341-9489

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

� Bútorgyártás, házgyári konyhák fel-
újítása és egyedi bútorok készítése ingye-
nes felméréssel. Tel.: 250-5518,
06(20)318-8409

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� Társasházkezelés, közös képviselet biz-
tos alapokon. Cégünk teljes jogi és mûszaki
háttérrel, valamint többéves szakmai tapasz-
talattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu
Tel.: 302-32-57, 06-70-338-67-23

� 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
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� Eladó-kiadó panel- vagy téglalakást, csa-
ládi házat keresünk. Tel.: 06(70)521-0342
� Békásmegyer hegy felõli oldalán, 4 eme-
letes házban 1 szobás bútorozatlan lakás ki-
adó. Tel.: 06(30)203-4722

� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� 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
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494 E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Iroda szuperolcsón kiadó, 15 m2 a Flórián-
nál, jó parkolás. Tel.: 06(20)943-9619
� Eladó két panorámás összevonható építési
telek Budakalász Rózsadombján. Víz van,
egyéb közmûvek, gáz az utcában, csatorna ha-
marosan. Egyik: 890 m2, 19 millió Ft, másik
1075 m2 22,5 millió Ft. Érd: 06 (30)222-1986
� 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
� Teljeskörû, gyors hitelügyintézés, ingye-
nesen Óbudán! Hiteltanácsadás, hitelkiváltás,
biztosítás, befektetés. Tel.: 06(70)385-2243
� Óbudán 52 nm-es kétszobás, erkélyes pa-
nellakás sürgõsen eladó. Ir.ár: 8.500.000. Tel.:
06(70)385-2243
� III. ker. San Marco utcában lévõ önkor-
mányzati, 78 nm-es, 3 szobás, téglaépítésû,
gázfûtéses, csendes, napos lakásomat kisseb-
bre cserélném a környéken értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06(30)244-9115

� Pomázon, Szelistye lakópark mellett, kö-
zel a HÉV-hez, 580 m2 sík nyeles építési telek
eladó. Irányára: 13 MFt. Tel.: 06(30)263-
6183
� Pomáz és környékén kis- és nagyértékû
ingatlanok esetenként kedvezõ áron eladók.
Tel.: 06(30)263-6183
� Pomázon 60 m2 helyiség elsõsorban irodá-
nak, raktárnak vagy csendes tevékenységre
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)263-6183

� Óbudán kiadó 53 nm-es zöldövezeti,
komfortos lakás 60.000,- Ft+rezsiért. Tel.:
06(70)217-2158
� Teljes körûen felújított, földszintes lakás
kiadó. Zárt, õsfás kertben, csendes helyen.
Tel.: 06(20)920-4569
� Raktárt keresek a Huszti út vége
közelében biciklik, szerszámok tárolására kb.
8 m2-t, hosszabb távra. Tel.: 06(30)964-5331
lilapont@t-online.hu
� Szolid fiatalnak, takaros, külön bejáratú
szoba, 35.000 bruttóért kiadó. Tel.: 388-2056
� Óbudán, a Kerék utcában VI. emeleti,
könyvelésre berendezett (13 nm+mellék-
helyiség) iroda kiadó. Tel.: 06(30)597-
3602
� Kiadó ház Csillaghegyen. Háromszintes,
szintenként 56 m2. Ár:150 eFt/hó. Tel.:
06(30)964-5331 E-mail: lilapont@t-
online.hu
� Bécsi út 130 sz. alatt, a Margit Kórház mel-
lett társasházi teremgarázsban gépkocsi beál-
ló hosszú távra is kiadó. Tel.: 06(70)325-
6993, 326-7459

� „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
� Római-parti szálloda gyakorlott szobaasz-
szonyt keres. Tel.: 06(20)554-9696;
� III.. kerületi szálloda felvesz szakácsot,
azonnali belépéssel. Érdeklõdni a 243-0949-
es telefonszámon lehet Vizi Lászlónál.
� Elégedetlen, váltani szeretne? Igyenes
átképzés, fizetés 200.000 Ft/hó. Elõny felsõ-
fokú képzettség. Tel.: 06(30)820-5184
� Óbudán alapítványi óvoda óvodapedagó-
gust és takarító dajka jelentkezését várja. Tel.:
367-3620; 06(20)262-2430

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Óbuda Antikvárium készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeket, képeslapo-
kat. 16 éve az óbudai közönség szolgálatában.
Tel.: 388-7332
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp., Vörös-
vári út 15. Tel.: 367-4126
� Kárpótlási jegy végsõ vásárlása legmaga-
sabb áron most. Tel.: 06(70)248-4524. Hívjon
bizalommal.
� Vas és színesfém hulladékát és rossz aku-
mulátorát jó pénzért megvásárolnám. Tel.:
06(30)682-1016; 242-0335

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

� Gellért Katalin vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, varrógépet,
könyveket, hagyatékot. Tel.: 06-70-651-19-10
� 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
� Neves és ismeretlen festményeket, rajzo-
kat, akvarelleket, képkereteket, festõi hagya-
tékot vásárolok! Nagy Ernõ. Tel.: 325-6881,
06(20)965-9048
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Régiség felvásárlás a Déli Pu.-nál. Azon-
nali készpénzfizetés. Díjtalan kiszállás. Üzlet:
XII. ker. Alkotás út 7/a. Tel.: 202-5584

� Kaszásdûlõn, HÉV-megállónál 38 m2-es
üzlethelyiség bérleti joga 1,7 MFt átadó vagy
kiadó, 80 eFt/hó. Tel.: 06(20)442-4409

� Icecenter-Aquaworld gyerek sporttáborok
egész nyáron! Jég- és Görkori közönségkor-
csolyázás minden nap 13-14.50! www.ice-
center.hu

� Adjon esélyt önmagának, tegyen érte!
Társvarázsló Óbudán. Megbízhatóság, disz-
kréció. (Legnagyobb országos fényképes
adatbázis!) 06(20)518-7404

Társkeresõ

Tábor

Üzlet

Régiség

� Gépelést vállalok rövid határidõvel!
Leveleket, könyveket, dip. munkákat,
költségvetéseket, kézíratokat számítógé-
pen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

Számítógép

Elad-vesz

� Idõsebb hölgy magányát enyhítené 8
éves gyermekével csillaghegyi házukban
lakó édesanya, általában a telefonhívásra is
kért délelõtti órákban. Tel.: 06(30)250-
7080, Orsolya

Állás

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

� A III. ker. Szellõ u. 2-10. társasházban
bérbeadó 2 db, kétbeállásos garázs. A bérleti
díj bruttó 23.000 Ft/hó gépkocsi. Érdeklõd-
ni lehet a 250-1460-as telefonszámon.

Kiadó

� Kizárólag III. kerületi lakások, házak,
házrészek, építési telkek adás-vételével
foglalkozom.Tel.: 06(30)550-5953

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

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

� 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

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

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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Májusban a nyárfák fehér pihékkel
küldik szét termésüket a széllel.
Akiknek ilyenkor erõs allergiás tü-
neteik vannak, azt gondolják, hogy
panaszaikat ezek a piheszõrök
okozzák, pedig a nyárfa termése
nem okoz allergiát. 

Anyárfatermést üres, levegõ-
vel telt, allergén fehérjéket

nem tartalmazó megnyúlt növé-
nyi sejtek, vagyis szöszök borít-
ják, mely a növény szél általi ter-
jedését szolgálja. Az allergén re-
akciókat, a nyárfák termésszórá-
sával egybeesõ pázsitfûfélék vi-
rágzása okozza.

Az ötvenes években nagyon
sok nyárfát telepítettek városa-
inkba, mert igénytelenek, megle-
hetõsen gyorsan nõnek, dús
lombjuk kellemes árnyékot ad, és
mert eltûrik a sok más fa számá-
ra elviselhetetlen nagyvárosi kö-
rülményeket.

A III. kerület Budapest legzöl-
debb kerületei közé tartozik,
melyet többek között az igen je-
lentõs faállományának köszön-
het. Ezen faállomány szerves ré-
szét képezik jelenleg a nyárfák
is, melyeket pusztán a termés-

szórásukért nem áll módunkban
lecserélni. A kerületünkben lévõ
nyárfaállomány olyan jelentõs,
hogy eltûnésük, kivágásuk
azonnal nem pótolható. Jelen ál-
lomány egy menetben történõ
lecserélésének bekerülési költ-
sége, annak mértéke erõsen
meghaladná önkormányzatunk
anyagi lehetõségeit. Az elörege-
dett, kiszáradt fákat kivágjuk,
melyek helyére a fatelepítések
során már más fajú fa kerül. Így
lassan, fokozatosan cserélõdik
le az állomány. Nyárfát már nem
ültetünk közterületre.

Érdekességként: a nyárfaszösz
évente egy-két hétig okoz csak
némi kellemetlenséget, míg egy
lombköbméter levélfelület éven-
te 440 gramm oxigént termel,
590 gramm szén-dioxidot képes
feldolgozni és 4500 gramm
szennyezõ anyagot szûr ki a leve-
gõbõl. Egy körülbelül 50 éves fa
405 kilogramm szennyezést tud
kiszûrni a levegõbõl egy év alatt.
Erre is gondoljunk, amikor a
nyárfára haragszunk, vélt allergi-
ás tüneteink miatt.

Klug Lajos,
a mûszaki ügyosztály vezetõje

A piheszõrök nem okoznak allergiát

A nyárfák védelmében

A III. kerületi bölcsõdékben aktívan segítenek a szülõk a kertrendezés-
ben. Így például a Víziorgona utca 1. szám alatti, az Arató Emil téri, a
Váradi utcai intézményben. (Képünkön a Solymár utcai bölcsõde kert-
jét szépítik a szülõk) 

Sokan kertjüket maguk gondozzák.
Nem csak füvet nyírnak, hanem kü-
lönféle módon védekeznek a nö-
vénykárosítókkal szemben. Számuk-
ra szeretnénk segítséget nyújtani.
Tájékoztatjuk a várható fertõzések-
rõl, és javaslatot teszünk leküzdé-
sükre. Kérjük olvassák el, és ha kér-
désük van tegyék fel a honlapon ta-
lálható fórumon. Válaszolunk.

Évek óta gondot okoz hegyi
lakótársainknak a kerti káro-

sítók elleni védekezés. Atkák
szívják, hernyók rágják, gombák
lepik el növényeinket. Mióta
megszûntek a kertbarát klubok -
ilyen a Táborhegyi Népházban is
mûködött - és elmaradtak az álla-
mi felhívások, a hobbikertesek
magukra maradtak. A permetsze-
rek egyre drágábbak, és kínálatuk
is évrõl évre csökken. Nem mind-
egy tehát, hogy milyen kártevõ
ellen, milyen szerrel és fõleg mi-
kor permetezünk. Hatékony vé-

dekezés csak megfelelõ idõpont-
ban lehetséges. 

A Toronya utcában elõrejelzõ
mûszereket állítottam fel, melyek
segítségével észlelni lehet a kárte-
võk megjelenését, követni tudjuk
rajzásukat, és pontosítható a vé-
dekezés idõpontja és módja. A
mûszereket április közepétõl ok-
tóber végéig mûködtetem.

A mérések alapján hetente fel-
hívásokat teszünk közzé a
www.ohegy.hu weblapunkon,
szöveges és táblázatos formában.
Ezekben tájékoztatjuk az érdeklõ-
dõket a várható fertõzésekrõl, és
javaslatot teszünk leküzdésükre.

Figyelem! A táblázatokban kö-
zölt adatok elsõsorban a Remete-
hegy, a Tábor-hegy, a Testvér-
hegy és a Csúcshegy kertjeire al-
kalmazhatók.

Zsigó György
okleveles agrármérnök,

növényvédelmi 
és talajtani szakmérnök 

Növényvédelmi tanácsok a weblapon

Mivel és mikor permetezzünk?

Kedvezményes árú virágpalántákat kínáltak a Csillaghegyi Díszfaisko-
la munkatársai április 25-én a Csillaghegyi Közösségi Ház udvarán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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

Barkács osztály 
a TIC áruház pinceszintjén

Elosztók 480,-Ft-tól
Dugvillák 250,-Ft-tól
Szigetelõszalagok 110,-Ft/db
Hosszabbítók 1.520,-Ft-tól
Vezetékek MCU 1x 1,5 /100m 2.500,-Ft

MCU 1x 2,5/100m 4.500,-Ft
MT 3 x 1,5/100m 12.000,-Ft
MBCU 3 x 1,5/100m 10.700,-Ft

Reisser csavarok 30-50%-os kedvezménnyel 
(doboz vásárlása esetén /
Szúnyoghálók nagy választékban 450,-Ft-tól/m
Vágókorongok 380,-Ft-tól
Csiszolóvásznak 165,-Ft-tól
Zárak , lakatok nagy választékban
Hitachi gépek 10-20%-os kedvezménnyel
Fein Multimester gépek és kiegészítõk 
Budapesten egyedi választékban 59.900,-Ft-tól

Háztartási és festékbolt a TIC áruház parkolójában
Akciók:
HÉRA falfesték 16 L-es 5350,-Ft helyett 4620,-Ft
POLI FARBE falfesték 14 L-es 3500,-Ft helyett 3190,-Ft

Tapétaragasztó (METYLAN)
Normál 990,-Ft helyett 790,-Ft
Speciál 1560,-Ft helyett 1310,-Ft

PROBY purhab 1140,-Ft helyett 890,-Ft
Alu élvédõ 2,5 méter 195,-Ft

OMO mosószer 7 kg-os por 5150,-Ft 
7,5 literes folyékony 7550,-Ft

CIF folyékony súroló 2 literes 1750,-Ft
Számítógépes színkeverés: több, mint 1000 féle szín!
Szupralux festékek falra, fára, fémre.

Magyar Demokrata Fórum
Budapest, III. kerületi Szervezete
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.

Bejelentés MDF tagságom szüneteltetésérõl
1988. december 5-tõl vagyok az
MDF tagja, tagsági sorszámom:
4807. Negyedik választási ciklus-
ban (15 éve) vállalok a lakosság
által megválasztott területi képvi-
selõként közfeladatot Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatában.
Az utóbbi években Dávid Ibolya
elnök asszony olyan mértékben
viszi a pártot a baloldal felé, hogy
az számomra már elfogadhatatlan.
Nem értek egyet az MDF alapítói-
nak és Almássy Kornélnak a kizá-
rásával sem. Én is úgy gondolom,
hogy „az elnök asszonyban valami
megbomlott”, amikor Bokros La-

jost és Habsburg Györgyöt erõltette Európai parlamenti listaveze-
tõknek.
Tagságomat felfüggesztem az országos gyûlésig, azt remélve,
hogy akkor egy jobboldali szövetségre hajlandó és képes új elnök
kerül az MDF élére, aki visszaállítja a pártot a nemzeti, keresz-
tény, konzervatív jobbközép útra.
Számomra fontos a jobboldali szövetség 2/3-os többsége, és az
EP-ben a nagy létszámú jobboldali jelenlét! A jobboldali elkötele-
zettségemet én nem kívánom feladni! 
Budapest, 2009. május 18. 

Tisztelettel:
15. vk. területi képviselõje  

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Csontváry  
Rejtvényünkben a festõzseni két alkotásának címét
olvashatják. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõle-
ges 33. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Az elsõ mû (zárt betûk: L. D. Z.).
14. Eltérés. 15. Boszorkánynak van. 16. Zene párja. 17.
Európai határfolyó. 19. Pista. 20. Kevert tor! 21. Belül
tarol! 22. Névelõs rámoló. 24. Kiejtett mássalhangzó.
25. Tantál vegyjele. 26. Rágcsáló. 27. Török méltóság
volt. 28. Olasz, svéd és magyar autók jele. 29. Fejfedõ.
31. Szájban van. 32. Kis Oszkár, fordítva. 34. Bírósági
ügy. 35. Ilyen. 36. Színésznõnk, Éva. 37. Tempó. 39. B.
N. I. 40. Messzirõl jelzett. 42. Sereg. 43. Fordított láng.
44. Lop. 45. Sáfrányban van! 47. Annyi, mint. 48. Vonu-
ló csoport. 50. TeleSport. 51. Én. 52. Erõsen megintem.
54. Maga. 56. Névelõs kemence rész. 57. A szerves
vegyipar fontos alapanyaga. 59. Ruhát javító. 

FÜGGÕLEGES: 1. Az egyik gabonát. 2. Felsõruha. 3.
Hibát ejt. 4. Belül támad! 5. N. Á. 6. Pereld vissza! 7.
Idegen olaj. 8. Cukorgyáras helység. 9. Ács Viktor szig-
nója. 10. Fejfedõ. 11. Névelõs csatornánk. 12. Szén és
ozmium vegyjele. 13. Tedd érthetõvé. 18. Nemes fém.
21. Erdõ alján van. 23. Fejben tartjuk. 26. Panel. 28. Orrocska, for-
dítva. 30. Csökken. 31. Nõi becenév. 32. Helyeslés. 33. A máso-
dik mû (zárt betûk: V. N. R.). 35. Kézzel jelzek. 36. Zamatos. 38.
Nõi név. 39. Vétek. 40. Hangszer. 41. Világegyetem egyik elkép-
zelése. 43. Fordítva hímez! 46. A fény alkotója. 48. Ruhaevõ. 49.
Lélek mellett van. 51. Einsteinium, oxigén és ittrium vegyjele. 53.
Budapesti színház. 55. Visszaont! 56. A. P. G. 58. Idegen nem. 60.
Babaköszönés.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon június 9-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben ve-
hetnek át. A május 18-án megjelent, „Fogások, kalóriák” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: „Csirkemelles rakottkarfiol;
Tatárbifsztek; Szalontüdõ zsemlegombóccal”.
Könyvet nyertek: Bottlik Károlyné 1034 Budapest, Nagyszombat
utca 27.; Vaszkó Ferenc 1032 Budapest, Zápor utca 67.; Inczédy
Krisztián 1032 Budapest, Bécsi út 175.

A mai gazdasági helyzet-
ben az emberek többsége
legalább kétszer is átgon-
dolja: feltétlenül szüksé-
ge van-e mostanában jo-
gosítványt szereznie? A
kérdés eldöntését nagy-
ban megkönnyíti, ha egy
autósiskola rendkívül
kedvezõ tanfolyam árral
és további jó feltételekkel
szolgál. A Bécsi úton ta-
lálható Pest Buda Autósis-
kola éppen ilyen.

Atanfolyam díja, mi-
nõsége, közelsége,

az oktatók türelmes ter-
mészete mind olyan kívá-
nalom, melyeknek így
együtt, nem sok iskola fe-
lel meg. A Pest Buda Au-
tósiskola békásmegyeri
oktatóközpontjáról más-
fél évvel ezelõtt írtunk.
(Olvasható a
www.obuda.hu honla-
pon. Óbuda Újság XIII.
évfolyam 23. szám 2007.

december 3.). Tendl Kár-
oly és Pálosi György több
évtizedes szakmai gya-
korlattal a „hátuk mö-
gött” döntöttek jó hírnév-
re szert tett iskolájuk to-
vábbi bõvítésérõl. Igaz,
Pilisvörösváron is oktat-
nak, a városrészben élõk-

nek azonban könnyebben
elérhetõ az új, óbudai
részleg. A Margit kórház
közelében, a Bécsi úti
nagy barkácsáruházzal
kötött szerzõdés alapján,
az üzlet parkolójában ala-
kítottak ki tanpályát ápri-
lisban. Az elméleti órákat

az út túloldalán lévõ iro-
dacentrumban tartják. 

A leendõ tanulóveze-
tõknek tehát a beiratko-
zástól a jogosítvány át-
vételéig ki sem kell moz-
dulniuk Belsõ-Óbudáról.
És hogy mi „teheti föl az
i-re a pontot” a leendõ

tanulóvezetõk számára?
A 30, kötelezõ gyakorla-
ti óra ára 75 ezer helyett
39 ezer forintba kerül! 

(A Pest Buda Autósis-
kola óbudai címe: Bécsi út
136. Személyesen a tan-
pályán található faházban
lehet érdeklõdni, jelent-
kezni. További információ
kérhetõ a 06-70-613-
0329-es telefonszámon.
Elektronikus elérhetõség:
pestbuda@citromail.hu;
weblap: www.pest-buda.hu)

Sz. Cs.

Pest Buda Autósiskola – már Belsõ-Óbudán is

Minõségi oktatás rendkívül kedvezõ áron

A fenti címmel láthatók
Lunczer Anna és Né-
meth András grafikái
valamint festményei a
Fodros Általános Iskola
galériájában. (Megte-
kinthetõ június 20-ig,
hétköznaponként 8-tól
20 óráig a Fodros utca
38-40. szám alatt.)

Az szépségrül
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sportdíj
Volper László mester-
edzõnek, aki 22 évig a
Magyar Asztalitenisz Szö-
vetség férfi szakágvezetõ-
je volt, a Magyar Sportért
Életmûdíjat adományozta
és jutalomban részesítette
az önkormányzati minisz-
ter. A Csillaghegyen élõ
sportember május 6-án, a
Magyar Sport Napján vet-
te át az elismerést.

Zónás siker
A rallycross OB II. futa-
mát a PS. Racing Center
(A) pályáján együtt ren-
dezték május 17-én a
Közép-Európai Zóna fu-
tammal. Bánkuti Gábor
óbudai versenyzõ Peuge-
ot 205-ösével, folyama-
tos technikai hibákkal
küszködve végül meg-
nyerte a magyar futamot.
A zónában géposztályá-
ban második, abszolút-
ban pedig harmadik lett.
(www.nyiradcross.hu)

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

Itt te is lehetsz
bajnok!

Sportsikerek, szép kör-
nyezet, jó társaság vár.Je-
lentkezz kajakozni, kenuz-
ni! A BKV Elõre Kajak-
Kenu Szakosztálya vár
minden sportolni szeretõ
és úszni tudó fiatalt. (Je-
lentkezés: Kluka Rita 06-
30-347-8944, Selmeczi
Gábor 06-30-285-2096.
www.bkveloresc.hu)

A „nordic walking” szó sze-
rinti fordítása: északi gyalog-
lás. Miért pont északi? Ez a
kifejezés az északi sísportok
(sífutás és síugrás) elneve-
zésbõl ered, mely sportokat
az Észak-európai kultúráktól
kaptuk ajándékba. 

A sífutásból átvett két
bot használata gya-

loglás közben elõször ta-
lán megmosolyogtató,
de az új sport rövid pá-
lyafutása során meglepõ-
en sok pozitív tulajdon-
sággal lepte meg a kétke-
dõket. A nordic wal-
kingot ajánljuk mind-
azoknak, akik kevés
anyagi ráfordítással egy
gyakorlatilag veszélyte-
len, de ugyanakkor haté-
kony és egészséges moz-
gást szeretnének megis-
merni. Íme néhány meg-
gyõzõ érv, hogy miért ér-
demes ezt a sportot ki-
próbálni:

• bárki, bármikor el-
kezdheti;

• északi gyaloglás köz-
ben nemcsak a lábak, ha-
nem a felsõtest is intenzí-
ven bekapcsolódik a mun-
kába, így testünk izmainak
mintegy 90 százalékát
mozgatjuk át;

• kíméli ízületeinket, mi-

vel teljes testsúlyunk nem
„zuhan” a láb ízületeire
mint futás közben;

• a szívre és tüdõre kí-
méletes mozgás meglepõ-
en hatékony zsírégetõ, va-
gyis a bot nélküli sétához
képest, akár 20-46 száza-
lékkal is nõhet a kalóriafel-
használás;

• sportolás közben gyö-
nyörködhetünk a termé-
szetben, az erdõben, va-
gyis az elképzelhetõ leg-
szebb „tornateremben”;

• és nem utolsósorban
gyaloglás közben jókat le-
het beszélgetni a sporttár-
sakkal.

A nordic walking alap-
vetõen egy fitnesz sport,
vagyis rendszeresen, már
heti két-, háromszori, al-
kalmanként egy-másfél
órás mozgással is jelentõs
élettani elõnyök érhetõk el. 

A Bozsik Sífutóiskola
(www.sifutas.hu) nordic
walking programjaiban
megtalálhatóak az állandó,

heti három alkalommal
tartott oktatások/edzések, a
„Vasárnapi túrák” és a
három-, négynapos táboro-
zások is. Magyarországon
egyedülállóan a Bozsik Sí-
futóiskola valamennyi fog-
lalkozásán egyszerre több
csoportban - tudásszint, il-
letve gyorsaság szerinti
felosztásban - folyik az ok-
tatás/edzés. Oktatóink va-
lamennyien képzett és ta-
pasztalt sportszakemberek.
(További információ a
www.sifutas.hu honlapon.)

A Bozsik Sífutóiskola
1999-ben kezdte mûkö-
dését sífutás-oktatással.
Az iskola 2006 óta fog-
lalkozik nordic walking
oktatással is.

Kapcsolat: Bozsik Anna
sífutó szakedzõ, nordic
walking oktató, testneve-
lõtanár, háromszoros olim-
pikon (1992 Albertville,
1994 Lillahammer és 1998
Nagano) többszörös orszá-
gos bajnok sífutó és biat-
lonos.

(Mobil: 06-30-274
9113, telefon: 413-3546,
e-mail: bozsik@sifutas.hu,
honlap: www.sifutas.hu)

Mi az a nordic walking?

A Rokon Sportszerbolt ajánlásával

A hétvégenként a
Pethe Ferenc téri

klubban pingpongozók,
az „Éjfélisek” és barátaik
adtak egymásnak rande-
vút május 23-án a téren
abból az alkalomból,
h o g y

másfél évtizede mûködik
az Éjféli sportbajnokság
program Óbudán.

Délután asztalitenisz-,
csocsó- és biliárdverse-
nyek kezdõdtek, eljött a
Momentán színtársulat,

sztárvendégek, olimpikon
pingpongosok látogattak el
a kaszásdûlõi eseményre.
A gyerekeket kézmûves és
logikai játékok várták, volt
karate- és táncbemutató,
valamint karaoke is.

15 éves az Éjféli sportbajnokság

Lányok a pályán
A III. kerületi TUE nõi lab-
darúgó-csapata füves és
mûfüves pályákkal, szép
környezetben, jó hangu-
lattal várja lányok és höl-
gyek jelentkezését. Edzé-
sek: hétfõn, szerdán, pén-
teken 15.30 órától a Kerü-
let pályán, Kalap utca 1.
(Érdeklõdni Pintér Patrik
edzõnél lehet a 06-70-
866-7817-es telefonszá-
mon.)

Gyertek focizni
a Kerületbe!

Az utánpótlás-nevelõ
szakosztály állandó felvé-
telt hirdet a 2002-ben szü-
letett, labdát és mozgást
szeretõ gyerekek részére.
A szabadtéri idény április
elején kezdõdik, addig a
Váradi utcai iskola torna-
termében tartja a játékos
foglalkozásokat Lilik Jó-
zsef edzõ. Az edzések
ideje: kedden és pénteken
16-tól 17 óráig. (Érdeklõ-
dés, jelentkezés a Kalap
utcai sportirodán: 454-
1260, vagy Lilik Józsefnél:
06(70)866-7812.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_11.qxd  5/28/2009  6:13 PM  Page 28



2009/11. szám Sport
29

Telt ház volt a Kalap utcai
TUE mûfüves pályáján ápri-
lis 24-én. Az „I. Óbudai Fitt
Családi Percek” egyórás
mûsorára már jóval a kezdés
elõtt megérkeztek a mozog-
ni, szórakozni vágyók, majd
a megnyitó után elkezdõdött
a sportprogram. 

Bevezetésül Kozma
Zsuzsanna fitnesz-

edzõ tartott bemelegítést,
melyen a gyerekek és a
szülõk közösen hangolód-
tak a további feladatokra.
Megkapó látványt nyúj-
tott a kerület 22 óvodájá-
ban betanított tornagya-
korlatok bemutatója. A
pöttöm gyerekek mozgá-
sán látszott az igyekezet,
lépéshibáikat és a sok
ütemtévesztést az edzõ és
a szülõk ezúttal elnézõen
fogadták. 

Amûfüves pályán eddig
még soha nem látott tömeg
élvezte a mozgás örömét.

Acsaládi játékokban anyu-
kák, apukák, nagyszülõk
együtt mozogtak a gyere-
kekkel. A jól szervezett,
hangulatos eseményen fel-
léptek az Óbu-
dai Wellness
és Diáksport
Egyesület aer-
obik és hip-
hop csapatai.
A látványos
b e m u t a t ó
Sipos Mónika
és Bolla Mari-
ann edzõk
munkáját di-
cséri. A fitt
családi percek
végén tovább
fokozódott a
jókedv, az
Izgõ-Mozgó
Egyesülettel
közösen vég-
zett torna már
szinte karne-
váli hangulatot
idézett. 

A rendezvény kitalá-
lója, motorja Kozma
Zsuzsanna két gyereké-
vel a színpadon fergete-
ges tempót diktált, az

ovisok még bírták az ira-
mot, a felnõttek mozgá-
sán viszont kiütköztek a
fáradtság jelei.

A „Jöjjenek és tornáz-
zunk együtt gyermeke-
inkkel” jelmondat érvé-
nyesült az „I. Óbudai
Fitt Családi Percek”
programjában. A közös

családi mozgás jó minta
lehet a gyerekeknek,
ilyen élmények után ko-
moly esély kínálkozik
arra, hogy kialakuljon
bennük a mozgás szere-
tete, késõbb pedig a
rendszeres sportolás
iránti igény.

L. A.

Együtt tornáztak gyerekek és felnõttek

Fitt családi percek

Kapósak lettek a Folyon-
dár utcai röplabda mû-
helyben tevékenykedõ nõi
csapatok. Elõször az NB I-
es felnõtteket karolta fel
a Duna Autó Zrt., most pe-
dig a serdülõ, ifjúsági és
junior csapatra mosoly-
gott a szerencse. 

A korosztályos válo-
gatottak sokaságát

kinevelõ utánpótlás
részleg a Hofeka Kft jó-
voltából került biztos

anyagi alapokra, az ed-
dig is segítõ cég ezután
névadó szponzorként je-
lentõs összeget áldoz a
fiatalok sportjára. 

Hoffman Iván önkor-
mányzati képviselõt, a
világítástechnikában hí-
ressé vált családi vállal-
kozás ügyvezetõ-igaz-
gatóját rövid ünnepsé-
gen mutatták be a fiata-
loknak.

- Hat éve kerültem
kapcsolatba a röplabdás

lányokkal. Fördõs Lász-
ló szakosztály elnök ad-
dig agitált, míg meg-
gyõzött arról, hogy ez a
rendkívül lelkes és te-
hetséges kollektíva
megérdemli a támoga-
tást. Mivel kedvelem a
sportot, szeretem a fia-
talokat, szinte kötelessé-
gemnek éreztem, hogy
többnyire az adófizetõk
megrendeléseibõl profi-
táló cégem valamit visz-
szafizessen a közjót

szolgáló területekre,
többek között a sportra.
Mostani döntésünkkel
vállaljuk a névhasznála-
tot és segítünk abban,
hogy még több fiatal
kapcsolódjon be a rend-
szeres sportolásba és a
jövõben tovább emel-
kedjen a szakmai munka
színvonala - mondta.

A Folyondár utcában
eddig sem lehetett pa-
nasz a csapatok felké-
szítésére, a többszörös

magyar bajnok és kupa-
gyõztes felnõtt gárda
évek óta erõs hátország-
ból építkezik. A junio-
rok közül Milovits Júlia,
Porubek Lilla és Farkas
Anett már bemutatko-
zott az elsõ csapatban,
mögöttük ugrásra ké-
szen áll a tehetségek so-
kasága: Dékány Berna-
dett, Soós Ivett, Horváth
Gabriella, Lutter Liza
és Lombos Lívia. 

Lovas A.

Világítástechnikai cég szponzorálja a Vasas utánpótlás csapatait

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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 június 17-én) 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 június 11-én, majd június 25-én
18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos beje-
lentkezés 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 június 18-án) 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

1. A Fõvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
megalakította az Új Híd Munkaerõközvetítõ Non-
profit Kft.-t, mely lehetõséget ad a III. kerületben élõ
munkanélküli cigány és hátrányos helyzetûek meg-
segítésére, munkalehetõséget és képzést biztosít.
(Érdeklõdni lehet a III. kerületi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökénél, Bodrogvölgyi Sándornál.
Tel.: 439-0621, délelõttönként 8-tól 12 óráig vagy
06-30-597-1772.)
2. Családi nyári kirándulások, gyerekek nyári tábo-
roztatása a Fõvárosi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat és a III. kerületi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat szervezésében júniustól szeptemberig.
(Érdeklõdni és jelentkezni Bodrogvölgyi Sándornál
lehet a fenti telefonszámokon.)

Munkalehetõség, képzés, táborozás

A Magyar Szocialista Párt
Budapesti Tanácsa május
20-án nagy többséggel
Bihary Gábort, a III. kerü-
leti szocialista frakció ve-
zetõjét jelölte a Kivágó
Iván Györgyné lemondása
miatt megüresedett fõvá-
rosi képviselõi helyre.

B ihary Gábor jelölé-
sével egy régi óbu-

dai családból származó,
európai gondolkodású, a
III. kerület lakosai iránt
elkötelezett politikus ke-
rül a Fõvárosi Városhá-
zára.

Bihary Gábor 1994-
2006 között fõvárosi
képviselõként fontos
szerepet játszott Buda-
pest Uniós képviseleté-
nek megteremtésében,
és a III. kerületet érintõ
fõvárosi fejlesztések
elõremozdításában. A
városfejlesztési és vá-
rosképvédelmi bizottság
tagjaként, Budapesti lo-
kálpatriótaként Buda-
pest klasszikus építésze-
ti emlékeinek védelmé-
ért száll síkra.

Az MSZP III. kerületi
Szervezete üdvözli az
MSZP Budapesti Taná-
csának döntését. A kö-
zelmúlt közgyûlési fej-
leményeinek tükrében,

kérjük a fõvárosi ellen-
zéki pártokat, hogy a je-
lölt vitathatatlan demok-
ratikus elkötelezettsé-
gét, Budapest és Óbuda
érdekében végzett eddi-
gi tevékenységét figye-
lembe véve, a budapes-
tiek, valamint a III. ke-
rület lakosainak érdekeit
szem elõtt tartva ne aka-
dályozzák Bihary Gábor
képviselõvé választását.

Az MSZP
III. kerületi Szervezete

Az Óbudai Konzervatív Klub meghívására nagy sikerû elõ-
adást tartott Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnö-
ke, az MDF európai parlamenti képviselõ-jelöltje „Hazánk
és az Európai Unió” címmel, május 21-én a kaszásdûlõi kö-
zösségi házban. Házigazdaként Szegner László elnök és a
klub nyugdíjas tánckara köszöntötte a vendéget. (Az ese-
ményrõl készült összefoglaló az Óbuda Televízióban május
30-tól naponta megtekinthetõ 19.30 órakor)

Teljes a Fõvárosi Közgyûlés szocialista frakciója

A Lakóközösségek Élet-
minõsége Javításáért
Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) in-
gyenes tanácsadást bizto-
sít, melyen gyakorló társas-
házi és lakásszövetkezeti
tisztségviselõk válaszolnak
kérdéseire.

Helyszín és idõpont:
1. Békásmegyer, június 15-
én 17-tõl 19 óráig a
Csobánka tér 5. szám alatti
közösségi házban. 
2. Belsõ-Óbuda, június 30-
án 17-tõl 19 óráig a
Szentendrei út 17. szám
alatti lakásszövetkezeti iro-
dában. (Elõzetes bejelent-
kezés: 367-1326.)

Tanácsadó
szolgáltatás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_11.qxd  5/28/2009  6:13 PM  Page 30



2009/11. szám Közérdekû – Hirdetés
31

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179.
Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Ügyelet: minden szombaton 9-15 óráig

Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

10 ÉVESEK LETTÜNK, ezért július 4-ig 
a következõ KEDVEZMÉNNYEL ÜNNEPELÜNK ÖNÖKKEL!

- fogszabályzó orvosi felmérése 50%-os kedvezmény
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény
- minden régi páciensünket változatlanul INGYENES kontrollra

várjuk vissza!
MEDINET – HITEL, fogászati ellátáshoz
Helyszíni hitelbírálat!
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medici-
na, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Év-
gyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér, ADOSZT,
Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu

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

A ViDaNet Zrt. Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó 
ÁSZF közleménye

Tájékoztatjuk Tisztelt Elõfizetõinket, hogy bizonyos analóg csatornák elosztásá-
nak változása miatt a ViDaNet Zrt. Általános Szerzõdési Feltételeinek (további-
akban ÁSZF) kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó részei 2009. június 1-tõl az
alábbiak szerint változnak:
A kábeltelevízió ÁSZF 6. számú melléklete az alábbiak szerint változik:
A Budapest III. kerületi analóg I. programcsomagban az S9 frekvencián teljes
mûsoridõben az Óbuda TV mûsora fogható.
A ViDaNet Zrt. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy az ÁSZF vonatkozó pontjának
(kábeltelevízió ÁSZF 7.3 illetve 7.3.1 pontja) értelmében az elõfizetõ jogosult a
fenti módosítás tárgyában megküldött értesítést követõ 8 napon belül a szerzõdés
azonnali hatályú felmondására, illetve amennyiben a szerzõdésmódosítás az elõ-
fizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az értesítéstõl számított 15
napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elõfizetõi
szerzõdést.
A ViDaNet Zrt. Általános Szerzõdési Feltételei teljes szövege megtekinthetõ
ügyfélszolgálati irodáinkban és a www.vidanet.hu weboldalon. 

A PROF. DR. KOVÁTS ISTVÁN ALAPÍTVÁNY budapesti illetõségû súlyos mozgáskor-
látozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet, mely tanulmányok folytatásához, közle-
kedéshez, lakhatási, illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi
eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ. Az alapítványtól pályázható összeg
nem lehet több a pályázati cél költségének 25 százalékánál, de legfeljebb 45 ezer forint.Pá-
lyázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos moz-
gáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élõk
2008. évi jövedelemnyilatkozatait. A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat
a Prof. Dr. Kováts István Alapítvány, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre kérik meg-
küldeni augusztus 31-ig. Minden pályázó október 31-ig kap értesítést a kuratórium dönté-
sérõl.A díjakat a nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja fõvárosi rendezvényen vehetik át.
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E lmulasztotta kedvenc
filmjét? Ismét meg szeret-

ne nézni egy mûsort? Megtehe-
ti a NAVA (Nemzeti Audiovizu-
ális Archívum) segítségével. A
békásmegyeri Szabó Ervin
Könyvtárban visszakereshetõk
az országos televíziók 2006.

január 1-je óta vetített (M1,
M2, Duna TV, RTL Klub,
TV2) és a rádió mûsorai. Több
száz magyar játékfilm is meg-
tekinthetõ. Keresse az erre ki-
jelölt számítógépet és használ-
ja ingyenesen! (Cím: Füst Mi-
lán utca 26.)

NAVA-pont a békásmegyeri könyvtárban

Visszakereshetõ mûsorok

„Sógort Jupiternek!, avagy Égi áldás, csõstül” címmel mutatták be
Gyimesi László vígjátékát az „erényrõl”, május 23-án és 24-én az
Aquincumi Múzeum romterületének színpadán, a Florália ünnepén

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Bár sok minden változott  a vi-
lágban az elmúlt nyár óta, egy
biztos: a T-Home Gyerek Szi-
get ingyenes programsoroza-
ta idén is élménygazdag hét-
végékkel várja június 6-tól jú-
lius 4-ig a gyerekeket, szülõ-
ket, barátokat a Hajógyári-szi-
get nagyrétjén.

(www.gyereksziget.hu) 

T-Home Gyerek Sziget 
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