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

Felröppent, hogy eladják a pünkösdfürdõi
strand területét, azonban kacsa a hír. Idén
is kinyit Budapest legolcsóbb strandja.

Tovább bõvül a helyben történõ szelektív
hulladékgyûjtés: a PET-palackokat és a fém
italos dobozokat is gyûjtik a társasházakban.5 11

Ügyfélbarát nyitva tartás Bõvül a szelektív hulladékgyûjtés

6
Idén is kinyit a pünki

XV. évfolyam 12. szám                  Megjelenik kéthetente               2009. június 16. 

A Fidesz 14, az MSZP 4, a Jobbik 3, az MDF 1 képviselõt küldhet az európai parlamentbe a június 7-ei választás eredmé-
nyeként. Az SZDSZ a rendszerváltozás óta elsõ ízben nem tudta teljesíteni az ötszázalékos szintet, így egyetlen mandá-

tumot sem szerzett. VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK A 3. OLDALON

Európai parlamenti választás

Fölényes Fidesz gyõzelem

Arany, gyémánt, vas és rubin diplomákat, kitüntetéseket adott át Bús Balázs polgármester a június 9-ei pedagógus-
napi ünnepségen, az Óbudai Kulturális Központban. (Képünkön: a Kincsõ Néptáncegyüttes mûsora színesítette a
pedagógusnapot)                                                                                                                       FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Jubileumi diplomák, 
kitüntetések pedagógusnapon

Hírösszefoglaló: a
Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. által kiírt pályázat
határideje június 2-án
lejárt, melyen az állami

kezelésben lévõ Sport-
létesítmények Zrt. helyett
új gazdát keresnek több
ingatlannak a Római-par-
ton. RÉSZLETEK A 6. OLDALON

Árulják a csónakházakat

A z immár hagyomá-
nyos és népszerû

Óbudai Búcsút június
27-én és 28-án tartja a
Fõ téren a „Braunhaxler”
Egyesület.

PROGRAMAJÁNLÓ A 26. OLDALON

Óbudai Búcsú
a Fõ téren

H írösszefoglaló: alá-
írták az úgyneve-

zett budai fonódó villa-
moshálózat kialakításá-
ról szóló támogatási
szerzõdést; egyelõre
azonban még nem biz-
tos, hogy megvalósul a
naponta mintegy száz-
ezer ember közlekedését
megkönnyítõ fejlesztés. 

BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Veszélyben a budai 
villamosfejlesztés?

MEGJELENÉSÜNK. Követ-
kezõ számunk július 1-
jén, szerdán jelenik meg!
Újságunk olvasható a
www.obuda.hu honlapon.

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zat Sport Közalapítvány
pályázatot ír ki a jól ta-
nuló és jól sportoló ta-

nulók 2009-2010. tanév-
ben történõ támogatásá-
ra. A cél ezzel, segíteni
azokat a diákokat, akik a
tanulás és az egészséges

életmód, sportolás össz-
hangját fontosnak tart-
ják, így példaképpé vál-
hatnak iskolatársaik
elõtt. PÁLYÁZAT A 25. OLDALON

Támogatják a jól tanuló, jól sportoló diákokat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Lapzártakor érkezett: idén
harmadik alkalommal ren-
dezték a kerületi pedagó-
gusnapot június 9-én az
Óbudai Kulturális Központ-
ban. Bús Balázs polgármes-
ter köszöntõjében méltatta
a pedagógusok áldozatos
munkáját. A kiemelkedõ
munkát végzõ pedagógu-
soknak és oktatást segítõ
dolgozóknak kitüntetéseket
adott át. A több évvel ez-
elõtt végzett óvónõk és taní-
tók arany, gyémánt, vas, ru-
bin diplomában részesültek. 

50 évvel ezelõtt kapott
óvónõi, vagy tanítói

oklevelet és most jubileu-
mi arany diplomát vehetett
át: Berki Istvánné, Bubán
Sándorné, Csatár Lajosné,
Kétyiné Fodor Mária, Ma-
joros Endréné, dr. Németh
Ervinné, Ollári Jánosné,
Orbán Ilona, Pálfy Mária
Szeréna, Szedmák Gézáné,
Vajda Istvánné. • 60 éve
kapott okleveléért gyé-
mánt diplomában része-
sült: Almási Károlyné,
Csonka Istvánné, Dobszaí
Sándorné, dr. Horánszky
Andrásné, Koszta Imréné,
Kovács Lászlóné, dr. Makó
Józsefné, Medgyesi Sán-
dorné, Nagy Mihályné, dr.
Szabados Pálné. • 65 éve
végezte el a képzõt és most
vas diplomát vehetett át:

Ács Jánosné, Benkõ Ká-
roly, Bíró Józsefné, Hor-
váth Ferencné, Kelényi Ist-
vánné, Nyíriné Baltás Má-
ria, Somlyai Konrádné,
Williger Józsefné. • 70 év-
vel ezelõtt kapta oklevelét
és rubin diplomában része-
sült: Lengyel Ferencné, Vil-
lányi Antalné. • 74 éve kap-
ta tanítói oklevelét és ki-
emelkedõ munkájáért a
Tanítóképzõ Fõiskola elis-
merõ oklevelében része-
sült: Ágoston István Lász-
ló. • Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete címzetes
óvodavezetõi címet ado-
mányozott: Besskó Ist-
vánnénak, a Szín-Kör-
Játék Óvoda vezetõjének,
Kenderesi Noéminek, az

Óbudai Csicsergõ Óvoda
vezetõjének, Rodriguezné
Káró Erzsébetnek, a Hét-
színvirág Mûvészeti Óvo-
da vezetõjének. • Címze-
tes igazgatói címet ado-
mányozott: Sípos József-
nének, a Medgyessy Fe-
renc utcai Általános Iskola
igazgatójának, Szabó Ist-
vánnak, a Pais Dezsõ Álta-
lános Iskola igazgatójának.
• Az oktatási bizottság
Elismerõ Oklevelét kap-
ta: Birinyi Lajosné, az Elsõ
Óbudai Általános Iskola
gazdasági vezetõje, Fe-
rencz Józsefné, a Bárczi
Óvoda dajkája. • Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete által alapított Pe-
dagógiai Érdemekért

kitüntetésben részesült:
Bozókiné Havas Katalin, a
Fodros Általános Iskola
földrajz-biológia szakos
tanára, dr. Csepi Lajosné, a
Veres Péter Gimnázium
francia-történelem szakos
tanára, dr. Kiss Gyuláné, az
Aquincum Általános Isko-
la igazgatóhelyettese, dr.
Magyar Istvánné, a Mese-
erdõ Óvoda vezetõje, Gráf
Bernátné az Aelia Sabina
Zene-, Képzõ- és Táncmû-
vészeti Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény zongoratanára, Hor-
váth Bors Rudolfné, a
Zipernowsky Károly Álta-
lános Iskola igazgatója,
Horváthné Láposi Éva, a
Bárczi Géza Általános Is-
kola magyar szakos tanára,

Jakab Csongor, az Óbudai
Népzenei Alapfokú Mû-
vészetoktatási Iskola cite-
ra-furulya tanára, Keleti
Ágota, a Csillaghegyi Ál-
talános Iskola igazgató-
helyettese, Molnárné Vá-
mos Katalin, az Árpád
Gimnázium magyar-
orosz-angol szakos tanára,
Sikonya Ferencné, a Ke-
rék Általános Iskola és
Gimnázium tanítója, So-
mogyi Józsefné, a Keve-
Kiserdei Általános Iskola
igazgató-helyettese, mate-
matika-fizika szakos taná-
ra. • Sok évtizedes munká-
jáért és nyugdíjba vonulá-
sa alkalmából Szolgálati
Emlékérmet kapott: dr.
Magyar Istvánné, a Mese-
erdõ Óvoda vezetõje,
Papp Károlyné, a Száz-
szorszép Óvoda vezetõje,
Rodriguezné Káró Erzsé-
bet, a Hétszínvirág Mûvé-
szeti Óvoda vezetõje, Sí-
pos Józsefné, a Medgyessy
Ferenc utcai Általános Is-
kola igazgatója, Szabó Ist-
ván, a Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola igazgatója. • Az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által adomá-
nyozható Arany Katedra
emlékplakett kitüntetés-
ben részesült Vicze
Miklósné, 51 éves peda-
gógusi pályafutása alatt
végzett igényes és lelkiis-
meretes munkájáért. 

Jubileumi diplomák, kitüntetések pedagógusnapon

A gyermeknap alkalmából
Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere a
Családok és Gyermekek
Átmeneti Otthonát kereste
fel május 28-án. 

Apolgármester játé-
kokat adott át a gye-

rekeknek, akik miután
megkapták, rögtön kipró-
bálták azokat. Az otthon
munkatársai különbözõ
játékokkal vidították fel a
gyerekeket, akik lelkesen
vettek részt mindenben.
A kerületbõl két cukrász-
da (a Cziniel és a Cserfal-
vi) segített abban, hogy a
lurkók jól érezzék magu-
kat ezen a napon. 

A polgármester köszö-
netet mondott az otthon
vezetõinek és munkatársa-
inak kitartó munkájukért,
sok erõt kívánt nekik, hogy
ezt a szívet gyakran meg-
dobogtató munkát még so-

káig tudják végezni a kerü-
leti családok és gyermekek
érdekében. 

Az otthonban élõ gyer-
mekek saját maguk által
készített képet adtak át
Bús Balázsnak.

Játékokkal köszöntötték a gyerekeket

Bús Balázs polgármester köszöntötte a pedagógusnapi ünnepségen megjelenteket

Vicze Miklósné kapta idén az Arany Katedra emlékplakettet
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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AFidesz a KDNP-vel
közös listája a vok-

sok 56,37, az MSZP-é
17,37 százalékát kapta, a
Jobbikra 14,77, az MDF-
re 5,3 százalék jutott. A
Lehet Más a Politika 2,6
százalékkal megverte a
2,16 százalékot szerzõ
SZDSZ-t. A Magyar
Kommunista Munkáspár-
tot 1, illetve az MCF Ro-
ma Összefogást a szava-
zók kevesebb, mint fél
százaléka támogatta.

A36,28 százalékos rész-
vételi arány - ez a több
mint nyolcmillió szavazás-
ra jogosultból mintegy 2,5
milliót jelent - a térségben

viszonylag jónak mondha-
tó, ám elmaradt mind az öt
évvel ezelõtti 38,5 száza-
léktól, mind a 43 százalék
körüli európai átlagtól, és
végkép kevesebb, mint a
hazai parlamenti választá-
sokon megszokott 65-70
százalékos részvétel. 

Az MSZPés az SZDSZ
a részvételi arányt tekint-
ve a hagyományosan bal-
oldali településeken is tért
vesztett. Például Buda-
pesten egyes budai kerü-
letek polgárai csaknem 20
százalékkal nagyobb
arányban szavaztak, mint
a „balos” pesti kerületek
lakossága. 

Európai parlamenti választás

Fölényes Fidesz gyõzelem

Az alapvetõen baloldali elkötele-
zettségû III. kerületben a Fidesz
23 százalékkal bizonyult jobbnak
a szocialistáknál. Öt éve csak
1,53 százalék volt a két párt kö-
zötti különbség.

Ö römteli tény, hogy a Fi-
desz országosan kilenc

százalékot javított a 2004-es
eredményén, a III. kerületben
pedig nyolc százalékkal növe-
kedett a támogatottságunk. A

III. kerületi Fidesz vezetése ér-
tékelve az eredményeket, azt is
közölte, hogy a baloldal egyik
budapesti fészkében 46 száza-
lékos gyõzelmet aratni nagy
fegyvertény. A siker nagyságát
jól mutatja, hogy a kerület 129
szavazókörébõl, mindössze há-
romban, ott is csak három  il-
letve egy-egy szavazatnyi kü-
lönbséggel végeztek elsõ he-
lyen a szocialisták. 

A kerületi Fidesz vezetése
köszöni minden helyi aktivistá-
jának a közös munkát, melynek
köszönhetõen a III. kerület be-
bizonyította, hogy a városrész
polgárai a nemzeti-polgári ér-
tékeknek szavaznak bizalmat.
Óbuda-Békásmegyeren folyta-
tódhat a békés, polgári érték-
renden alapuló városépítõ
munka - hangsúlyozta a Fidesz
helyi vezetése.

A jobboldal történelmi sikere Óbuda-Békásmegyeren az EU-választáson

EU-választás 2009 2004
FIDESZ 46,39 % 38,38 %
MSZP 23,39 % 36,85 %
Jobbik 13,08 % MIÉP 2,87 %
MDF 6,78 % 5,86 %
LMP 5,16 % MNSZ 1,02 %
SZDSZ 4,1 % 12,93 %
Munkáspárt 0,94 % 1,71 %
MCF 0,16 %

A listát állító Megszerzett

párt(ok) neve szavazat % mandátum

FIDESZ-KDNP 1 630 482 56,37 % 14

MSZP 502 607 17,38 % 4

JOBBIK 427 213 14,77 % 3

MDF 153 402 5,30 % 1

LMP-HP 75 200 2,60 % (5 % alatti lista)

SZDSZ 62 419 2,16 % (5 % alatti lista)

MUNKÁSPÁRT 27 829 0,96 % (5 % alatti lista)

MCF ROMA Ö. 13 440 0,46 % (5 % alatti lista)

Tájékoztató adatok az európai parlamenti
választás összesített eredményérõl

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Óbuda-Békásmegyer Képviselõ-testülete szá-
mos jogszabályt módosított és alkotott június
4-ei ülésén. Többek közt elfogadták a jármû-
vek közterületrõl történõ elszállításáról szóló
rendeletet, elutasították a fizetõparkolás ke-
rületi bevezetését, valamint módosították az
iskolai osztályok tanulói létszámát.

E lsõként az önkormányzat 2009. évi
költségvetésérõl szóló rendeletet mó-

dosították egy ponton. 
Aképviselõk megvitatták, majd elfogadták a

jármûvek közterületrõl történõ elszállítását sza-
bályozó rendele-
tet. A részletekrõl
tárgyalva Bihary
Gábor (MSZP)
frakcióvezetõ el-
mondta: azért tá-
mogatják a rende-
letet, mert úgy ta-
pasztalták, hogy
például a lakóte-
lepeken közel
sincs olyan mér-
tékû parkolóhely-
hiány, mint ahány
autós szabályt
sértve zöldfelületre parkol. Aparkolóhelyek va-
lódi hiánya csupán egy-egy utcára „lebontva”
igaz ezeken a területeken. Gyakran az õrzött
parkoló kialakítása sem megoldás, mivel leg-
többen minél közelebb szeretnének megállni
lakásuk ajtajához, melyet a lakosok egy része
vagyonféltésbõl tesz, míg másokat kényelmi
szempontok vezetnek. 

Parkolási gondok 
Belsõ-Óbudán

Bús Balázs
polgármester ar-
ra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy
komoly parko-
lási gondok
fõleg Belsõ-
Óbudán vannak.
A probléma el-
sõsorban nem a
helyi lakosok
parkolási szoká-
saiból adódik,
hanem abból,
hogy az agglo-
merációból érkezõk a fõbb közlekedési
csomópontokban állítják le autóikat. A
megoldást az jelentené, ha a fõváros P+R
parkolókat alakítana ki az áldatlan állapo-
tok felszámolása érdekében. Hozzátette: a
szabályozás célja nem a lakosok „megsar-
colása”, hanem a súlyosabb közlekedési-

szabálysértési kihágások visszaszorítása.
Például, ha valaki jármûvével a tömegköz-
lekedést, a forgalom menetét korlátozza,
ne tehesse következmények nélkül. 

Berényi Attila, Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyeletének igazgatója
hangsúlyozta: a rendelet végrehajtása nem
öncélú, maximálisan szakmai szempontok
alapján alkották a szakemberek. Példaként
említette, hogy a gyalogosoknak akár ba-
bakocsit tolnak, akár az idõs embereknek,
gyerekeknek és bárkinek, gyakran a szá-
guldó autók között kell közlekednie, mert
az autósok szinte a házfalig állnak jármû-
veikkel. Ez a hozzáállás sem tolerálható.

A rendelkezés - melyet egyhangú dön-
téssel fogadott el a testület - szerint a
KRESZ vonatkozó pontjai alapján augusz-
tus 1-jétõl Óbuda-Békásmegyer Közterü-
let-felügyelete közremûködõ bevonásával
elszállíttathatja a szabálytalanul várakozó
gépkocsikat, jegyzõkönyv felvételét köve-
tõen. A jármûvet a szállítási díj kifizetése
után veheti át az üzembentartó. 

Nem közvet-
lenül e napiren-
det követõen,
azonban a par-
kolás témakö-
réhez kapcsoló-
dóan vélemé-
nyezték a Fõvá-
rosi Önkor-
mányzat új par-
kolási rendjét.
Páll Attila
(SZDSZ) frak-
cióvezetõ úgy
vélte, addig

nincs garancia hogy a befolyó parkolási dí-
jak a megfelelõ helyre kerülnek, míg a III.
kerület saját parkolási társaságot nem hoz
létre. 

Bihary Gábor (MSZP) arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a helyi önkormányzat erõs
kifejezéssel együttmûködésre kényszerül a
fõvárossal, emellett az elõterjesztés véle-
ményük szerint nem határozza meg, hogy
milyen feltételek mellett lenne hajlandó
konszenzusos megoldást találni a kérdésre,
ezért nem támogatta a döntést. 

Átláthatatlan a parkolási
társulások mûködése

Bús Balázs polgármester válaszában ki-
fejtette, hogy a kerület hónapokkal koráb-
ban kezdeményezte a Fõvárosi Közgyûlés-
nél a várakozási övezetek kijelölését, a fõ-
város azonban idõközben újra kívánta al-
kotni parkolási rendeletét. Éppen ezért, a
várakozási övezet terület kijelölése, illetve
díjzóna módosítása nem kerülhetett be a
rendeletbe. A jelenlegi körülmények és fel-
tételek mellett Óbuda vezetése nem értett
egyet a fizetõparkolás kerületi bevezetésé-
vel, mivel a Fõvárosi Önkormányzat nem
épített kellõ számú P+R parkolót, mely a
napi szinten érzékelhetõ közlekedési ká-
oszt megoldhatta volna. Több képviselõvel
egyetemben azt is kifogásolta, hogy a je-
lenlegi parkolási társulások mûködése át-
láthatatlan, és nem biztosítható, hogy a ke-
rületben beszedett parkolási díjakból a vá-
rosrészben valósulnának meg a közleke-
dés-fejlesztési beruházások. 

Az útépítési és közmûvesítési hozzájáru-
lásról szóló helyi rendelet módosítására az

A közlekedési káosz egyik oka: a fõváros nem épített elegendõ P+R parkolót

A képviselõ-testület elutasította
a fizetõparkolás kerületi bevezetését

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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épített környezet átalakításáról és védel-
mérõl szóló törvény változása miatt volt
szükség. A rendelkezés szerint, ha a kiszol-
gáló utat, illetve közmûvet a települési ön-
kormányzat megvalósította, annak költsé-
gét részben, de legfeljebb a költségek 90
százalékáig az érintett ingatlanok tulajdo-
nosaira háríthatja át. 

Kevesebb létszámmal 
is indulhatnak osztályok
Az általános iskolai tanulócsoportok

2009/2010-es tanévi indításának keretszá-
mait is meghatározta és elfogadta a testü-
let. A maximális osztálylétszámot, mely 26
fõ, öt iskola lépte át, mivel a körzetes gyer-
mekek felvétele kötelezõ. Az iskolai osz-
tály létszámának kialakításánál két tanuló-
ként kell számításba venni azt a gyerme-
ket, aki beszéd- és enyhe fokban értelmi
fogyatékos, pszichés fejlõdés zavara miatt
a nevelési, tanulási folyamatban tartósan
akadályozott. Az elõírások szerint három
fõként kell számításba venni azt a tanulót,
aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, vagy autista. Ebbõl adódóan
26 fõnél kevesebb létszámmal is indulhat-
nak osztályok. 

Támogatott ECDL-vizsgát tehetnek az
önkormányzati fenntartású iskolák diákjai.
A szülõknek mindössze a vizsgadíjat kell
majd kifizetnie. Menczer Erzsébet (Pol-
gári-frakció) az
oktatási bizott-
ság elnöke el-
mondta: kiváló
kezdeménye-
zésnek tartják,
hogy a kerület
tanulói piacké-
pes tudáshoz
juthatnak a jö-
võben. Egyúttal
reményét fejez-
te ki, hogy mi-
nél több diák él
majd a lehetõ-
séggel. (Cikk „Piacképes tudás kerületi
diákoknak” címmel a 15. oldalon.)

Középpontban a civil 
szervezetek támogatása
A 2008. évi költségvetési soron, illetve a bi-

zottsági célalapból támogatott civil szerveze-
tek pénzügyi és szakmai beszámolójáról szóló
napirendi pont tárgyalásánál Csikósné Mányi
Júlia (Polgári-frakció), a civil és kisebbségi bi-
zottság elnöke kérdésre válaszolva elmondta: a
szervezetek elszámolását az önkormányzat
pénzügyi osztá-
lya ellenõrzi. A
2009. évre vonat-
kozó, civil mûkö-
dési pályázatra
beérkezett pályá-
zatokkal kapcso-
latban arról tájé-
koztatott, hogy
elsõdleges célnak
a civil társadalom
erõsítését, a szer-
vezetek társadal-
mi szerepvállalá-
sának segítését
tekintik. A támogatásra rendelkezésre álló ke-
retösszeg idén 15 millió forint, a pályázaton el-
nyerhetõ maximális összeg 1 millió 500 ezer
forint. A civil szervezetek összesen 104 pályá-
zatot nyújtottak be. Ebbõl a bizottság formai
okok, illetve forráshiány miatt 37-et elutasított,
67-et pedig támogatásra javasolt. 

Mihalik Zoltán, az MSZDP-frakció veze-
tõje kijelentette: nem tartja jónak a jelenlegi
civil pályázati
rendszert. Töb-
bek közt azért,
mert állítása sze-
rint nem mindig
derül fény egy-
egy szervezet III.
kerületi kötõdésé-
re, nem minden
esetben indokolt
az egyes szerve-
zeteknek nyújtott
támogatás mérté-
ke. Mint mondta,
a szakbizottság
ülésén javaslatot tesznek a pályázati rendszer
módosítására. Szeberényi Csilla

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

A kerületben élõ polgárok
napi idõbeosztásához jobban
igazodva, hétfõnként 19 órá-
ig fogadják az ügyfeleket a
polgármesteri hivatalban. 

A polgármesteri hiva-
tal általános ügy-

félfogadási rendje:
Hétfõn: 14-19 óráig.
Kedden: nincs.
Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-12 óráig.
Pénteken: nincs.
Az igazgatási fõosztály
okmányiroda és ügyfél-

szolgálati osztály ügy-
félfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iro-
da (az útlevél és parko-
lási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek kivé-
telével) nyitva tartása:
Hétfõn: 9-19 óráig.
Kedden: 8-18 óráig.
Szerdán: 8-18 óráig.
Csütörtökön: 8-18 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.
Az okmányiroda és a bé-
kásmegyeri okmányiroda,
valamint az útlevéllel és
parkolási igazolványokkal

kapcsolatos ügyek ügyfél-
fogadási rendje:
Hétfõn: 10-19 óráig.
Kedden: 8-14 óráig.
Szerdán: 8-14 óráig.
Csütörtökön: 8-14 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató
fõosztály ügyfélszolgá-
lati irodájának ügyfélfo-
gadási rendje:
Hétfõn: 9-19 óráig.
Kedden: 8-16 óráig.
Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-16 óráig.
Pénteken: 8-12.30 óráig.

Ügyfélbarát nyitva tartás

Öt évre, 2014. június 31-ig nevezett ki iskola-
igazgatókat, óvodavezetõket, vagy hosszab-
bított meg vezetõi tisztségeket a képviselõ-
testület június 4-ei ülésén.

APais Dezsõ Általános Iskola igazgatói
tisztét Eördöghné Árvai Ildikó nyerte el,

dr. Bertókné Daróczi Marianna lett a Med-
gyessy Ferenc utcai Általános Iskola igazgató-
ja. Baginé Kovács Klára tovább vezetheti az
Aquincum Általános Iskolát. A Gyermeksziget
Montessori Óvoda vezetõje Stefán Marianna
lett, a Pedagógiai Szolgáltató Intézet vezetõi
megbízását Muhari Árpád kapta. Az Almáskert
Óvodát Kiss Róbertné vezetheti tovább. 

Dr. Perlaki Árpádot, a III. kerületi ÁNTSZ
nyugalmazott tisztifõorvosát tartották ér-
demesnek az Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díjra a döntéshozók.

Díj a harmadik kerületiek egészségéért

Vezetõi megbízatások
iskolákban, óvodákban

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levele-
zõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ civil
szervezetek számára. Az önkormányzat által
végzett napi pályázatfigyelés keretén belül fel-
ajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékozta-
tást nyújtunk elektronikus levelezõrendsze-
rünkön keresztül a különbözõ pályázati lehe-
tõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ
egyéb hasznos információkról. Ha igénylik az
önkormányzat szolgáltatását, ezt jelezni szí-
veskedjenek Tófejy Éva csoportvezetõnek, a
tofejy.eva@obuda.hu email címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ke-
rületi vállalkozók részére elektronikus le-

velezési listát mûködtet, melyen keresztül e-
mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális
országos pályázatokról. Amennyiben szeretne
rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályá-
zati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail
címre: kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8596.

Értesülés friss pályázatokról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés – Közérdekû

Hírösszefoglaló: a Sportlétesítmé-
nyek Zrt. többek között tulajdono-
sa a Délibáb, a Bíbic, a Csillag, a
Béke, a Hattyú csónakházaknak
és több száz üdülõszobának. Ha-
marosan kiderül, hogy az új tulaj-
donosnak szándékában áll-e meg-
õrizni õket? 

A z eladás elkerülhetetlen,
mert mint a zrt. közzétette:

a társaság az elmúlt években tíz-
milliós veszteséggel mûködött.

Kezelésükben többségében le-
romlott infrastruktúrájú üdülõ-
telepek, csónakházak vannak,
melyek állagmegõrzése, felújí-
tása igen sok pénzbe kerülne.
Közpénzekbõl pedig nem lehet
tovább finanszírozni a mûkö-
dést. A vagyontörvény eredmé-
nyes gazdálkodást ír elõ, de a
társaság nem tudta így üzemel-
tetni. Egy új tulajdonossal eset-
leg nyereségessé lehet tenni ezt
a területet. 

A csillaghegyi uszodáról rég lekerült
a téli sátor, a Római május közepe
óta várja a vendégeket, a pünkösd-
fürdõi strand pedig már június 1-jén
megnyitotta volna kapuit, ha kedve-
zett volna az idõjárás. 

Acsillaghegyi uszoda télen-
nyáron üzemel, a Római-

fürdõ május közepén nyitott,
egyedül a pünkösdfürdõi strand
(ahogyan sokan nevezik, a pünki)
sorsa volt kérdéses. Utóbbit hat
évvel ezelõtt felújították, majd azt
követõen nem sokkal három évre

bezárták. A Budapest Gyógyfür-
dõi és Hévizei Zrt. vezetése arra
hivatkozott, hogy kevesen látogat-
ták, így kevés volt a bevétel. Ta-
valy nyáron azonban úgy döntöt-
tek, csökkentik a belépõk árát, ez-
zel a pünkösdfürdõi a fõváros leg-
olcsóbb strandja lett. Az ötlet si-
kert hozott, a befogadóképesség
elérte határát. Abevétel rövid idõn
belül behozta a beüzemelés költ-
ségét. 

A társaság egyúttal strandváró
programot indított, így a fürdõk-
ben a hét egy-egy napján más-más
strandra mehettek be féláron a
vendégek. Ezeken a napokon há-
rom-négyszeres volt a forgalom-
növekedés. Az akció idén is foly-
tatódik. A Római strandon csütör-
tökönként, a csillaghegyin pénte-
kenként várják féláron az érdeklõ-
dõket. A pünkösdfürdõin mérsé-
kelt áremelésre lehet számítani,
200 forinttal lesznek drágábbak a
jegyek. Ezzel változatlanul a leg-
olcsóbb fõvárosi strand marad. 

Korábban többen tudni vélték,
hogy a pünkösdfürdõi strand terü-
letét eladják, helyére lakóparkot
akarnak építeni. A zrt. vezetõi cá-
folták a szóbeszédet, kijelentették:
Pünkösdfürdõt a jövõben is
strandként kívánják üzemeltetni. 

Árulják a csónakházakat

Hírösszefoglaló: mint már megírtuk,
a budai fejlesztés révén összeköt-
nék a 17-es villamos vonalát a
nagykörúti sínpályával. Az egyik
irányban a Török utcán, a másik
irányban a Frankel Leó úton keresz-
tül, így Óbudáról a Moszkva téren át
a Móricz Zsigmond körtérig átszál-
lás nélkül lehetne eljutni.

Amost a Margit híd budai
hídfõjénél véget érõ 17-es

villamosvonal egy másik irányba
is meghosszabbodna: a híd alatt
futnának tovább a sínek egészen
a Batthyány térig, összeköttetést
teremtve a Kelenföldig járó 19-es
és a Kamaraerdõig közlekedõ
41-es vonalával.

A budai villamosok összeköté-
se 6,5 milliárd forintba kerülne,
melybõl 1,1 milliárd önrészt biz-
tosít a beruházó BKV. A beruhá-
zást 2010 tavaszán kezdenék, és
az év végére fejeznék be. Ám a
villamosvonalak összekötésének
legkritikusabb pontja a Margit
híd alatt átvezetõ szakasz. Itt ösz-
szesen öt sávot használnak jelen-
leg az autósok. A 17-es vonalá-

nak meghosszabbítása miatt egy
sávot a villamos foglalna el, a
hídfõt ugyanis nem lehet szélesí-
teni. A két sínpályát egymásra
tolnák, a váltakozó forgalmat
lámpa irányítaná. Erre hivatkoz-
va vétózná meg a beruházást
szakhatóságként engedélyezõ II.
kerület, mert a villamos-összekö-
téssel nem maradna elég hely az
autósoknak, csökkenne a parko-
lók száma, nehezebb volna gép-
kocsival megközelíteni a Lukács
fürdõt. Véleményük szerint, mi-
vel nem értenek egyet a tervvel, a
támogatási szerzõdést sem írhat-
ták volna alá.

A beruházó BKV szerint vi-
szont igen, az összes engedélyt
ugyanis ráérnek 2010 februárjáig
beszerezni. Tavaly tavasz óta
egyeztetnek a II. kerülettel, figye-
lembe vették a kéréseket, együtt
adták be a terveket engedélyezés-
re a közlekedési hatósághoz. A
tulajdonosi és a vasúthatósági en-
gedélyeket végül a II. kerületnek
kell megadnia, a BKV bízik ab-
ban, hogy sikerül a vitás kérdé-
sekben megegyezniük.

Veszélyben a budai
villamosfejlesztés?

Idén is kinyit a pünki

A villamosvonalak összekötésének legkritikusabb pontja a Margit híd
alatt átvezetõ szakasz

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A képviselõ-testület többségét
adó Polgári-frakció a 2009-es
költségvetés tervezésekor, majd
elfogadásakor kezdeményezte a
korábban jól bevált és mûködõ ci-
vil támogatási rendszer megvál-
toztatását. Ennek indoka a pénz-
ügyi/gazdasági válságból Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatát is
sújtó gazdasági recesszió volt. 

A korábbi rend-
szerben a képvi-

selõ-testület önálló
költségvetési sorra
emelt, ezáltal közvet-
len támogatást nyúj-
tott 30 civil szervezet-
nek, melyek mind-
egyike együttmûködé-
si megállapodásban áll
az önkormányzattal. Ezen kívül
az egyes szakbizottságok külön
célalapjaikból, az általuk fel-
ügyelt területen pályázatokat
írtak ki és bíráltak el minden
évben. 2008-ban az önkor-
mányzat által civil szervezetek
támogatására, finanszírozására
fordított összeg - beleértve a
kötelezõ feladatokat is ellátó
civil szervezeteket - 107 millió
forint volt.

Az idei évben a képviselõ-
testület megszüntette a bizott-
sági célalapok, a bizottságok
által kiírt pályázatok rendsze-
rét, valamint minimalizálta a
soron támogatott civil szerve-
zet számát. Csak példaként em-
líteném, hogy a korábban soron
támogatott 13 sportszervezet
közül, melyek tavaly összesen
37 millió forint kaptak, idén

mindössze kettõ részesül(t) tá-
mogatásban, melynek összege
13-13 millió forint. 

A 2009-es költségvetésben
30 millió forintot különített el a
képviselõ-testület civil szerve-
zetek támogatására, melynek
elsõ 15 millió forintjáról a leg-
utóbbi ülésén 19 igen szavazat-
tal, 5 nem és 7 tartózkodás mel-
lett döntött. A pályázatok elbí-

rálása során sajnos
egyetlen módosító ja-
vaslatunkat sem fo-
gadták el. A nyertes
pályázatok közül túl-
zónak tartottuk az 1
millió forint feletti tá-
mogatásokat, és nem
értettük, ezért nem is
támogattuk azt az ere-

deti javaslatot, melyben a kerü-
let kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó szervezeteit a megítélt
támogatási sorban méltatlanul
hátra sorolták. 

Úgy ítéljük meg, hogy már a
pályázati kiírással is félrevezet-
te az önkormányzat a civil szer-
vezeteket, amikor - csökkentõ
javaslatunk ellenére - 1,5 millió
forintban maximalizálta a pá-
lyázható összeget. Az elbírált,
támogatásban részesült 67 pá-
lyázó közül mindössze kettõ
részesült 1 millió forintnál na-
gyobb összegben, míg a többi-
ek sokkal kevesebbel kell beér-
jék. Sajnos vannak köztük
olyanok is, akiknek tevékeny-
ségével eddig soha nem talál-
koztunk a kerületben.

Mihalik Zoltán,
az MSZDP-frakció vezetõje

„Sikertelen és igazságtalan a civil 
szervezetek támogatásának új rendszere”

Az Óbuda Adventure Park Kft.
megbízásából a PreCont/Frei-
mann Iroda a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környe-
zet használati engedélyezési eljá-
rásról szóló rendelet szerinti elõ-
zetes vizsgálati dokumentációt
nyújtott be a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõségre.

A tanulmányt átvizsgálva
megállapítottam, hogy az

teljesíti a vonatkozó rendelet
szerinti elõzetes vizsgálati ta-

nulmány tartalmi követelmé-
nyeit, így az eljárást megindí-
tottam.

A közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános
szabályai értelmében az ügyrõl
az alábbi tájékoztatást adom:

• a kérelmezõ: Óbuda
Adventure Park Kft.

• az ügy tárgya: Budapest III.
ker. Óbuda Park (Budapest, III.
ker., hrsz: 16300/16) létesítésé-
nek elõzetes vizsgálati eljárása.

• iktatási száma: KTVF:
10194/2009.

Tájékoztatásul közlöm, hogy
az elõzetes vizsgálati szakasz
lezárásaképpen a felügyelõség
KTVF: 10 194-20/2009. szá-
mon határozatot hozott, mely-
ben megállapította, hogy a ter-
vezett tevékenység megvalósí-
tásából nem származnak jelen-
tõs környezeti hatások.

Felhívom az érintettek figyel-
mét, hogy a KTVF: 10 194-
20/2009. számú határozatot a
Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és

Vízügyi Felügyelõség (1072 Bu-
dapest, Nagydiófa utca 10-12.)
Zöld-Pont Irodájában ügyfélfo-
gadási idõben, a felügyelõség
honlapján http://kdvktvf.zold-
hatosag.hu), illetve a Budapest,
III. kerület Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatalában tekinthetik meg.

A határozat elleni fellebbezé-
si lehetõségrõl a Ket. 98. és 99.
§-a rendelkezik.

Gyapjas József 
igazgató

Kerületünkben jelenleg körülbelül
150 civil szervezet mûködik. Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata,
mint ahogy a múltban, ugyanúgy a
jelenben és a jövõben is elismeri
és megbecsüli a civil szervezetek-
nek a helyi közügyek és közszol-
gáltatások területén végzett mun-
káját. Ennek jegyében - konzultál-
va a civil szervezetek képviselõivel
- megalkottuk a civil rendeletet,
mely a civil társadalom és az ön-
kormányzat még szorosabb együtt-
mûködését szolgálja.

Továbbra is kiemelten támo-
gatjuk a kötelezõ önkor-

mányzati feladatot átvállaló
szervezeteket, ezen
felül pedig létrehoz-
tunk egy 30 millió fo-
rintos pályázati alapot.
Az új pályázati forma
tanulságait levonjuk, az
õszi pályázati kiírásnál
változtatni fogunk.
Idén mind a hibás kor-
mányzati döntések,
mind pedig a gazdasági válság
következtében önkormányza-
tunknak kevesebb anyagi forrás
áll rendelkezésére, így sajnos
kevesebb jutott a civil szerveze-
tek segítésére is. Ezért más típu-
sú támogatási formák lehetõsé-
gét is kerestük.

A polgármesteri hivatal civil
és turisztikai szolgáltató irodájá-
ban ingyenes nyomtatási, fény-
másolási, faxolási és internet-
hozzáférési lehetõséget biztosí-
tunk, jogi és könyvelési taná-
csokkal látjuk el az érdeklõdõ-
ket. Létrehoztunk egy civil leve-
lezõlistát, ingyenes megjelenést
biztosítunk az önkormányzat ki-
adványaiban. Év elején jelentet-
tük meg a „Közel egymáshoz”
címû kötetünket, melyben 136
kerületi civil szervezet élt a be-

mutatkozás lehetõségével. Ter-
veink között szerepel egy önálló
civil internetes oldal létrehozása
is. Havonta civil fórumokat
szervezünk, melyek iránt olyan
nagy az érdeklõdés, hogy nem-
csak Óbudáról, de a fõváros más
kerületeibõl is szívesen jönnek a
civilek képviselõi.

A civil élet nagyobb nyilvá-
nosságát igyekszünk szolgálni
azzal, hogy az Óbuda Újság
rendszeresen beszámol tevé-
kenységükrõl. Az Óbuda Napja
rendezvénysorozat keretében
megszerveztük a Zichy-kastély-
ban a Civil Udvart, ahol a kerü-
let apraja-nagyja betekintést

nyerhetett ezen szerve-
zetek munkájába.

Idén második alka-
lommal rendezzük
meg a Civil és Kisebb-
ségi Napot, melynek
célja, hogy egy kultu-
rális programon bemu-
tatkozhassanak nem-
csak a civil szerveze-

tek, de a kerületben élõ kisebb-
ségek is. A tavalyi Civil Nap si-
kerén felbuzdulva idén szakmai
konferenciát is tervezünk, neves
elõadókkal.

A jelenlegi támogatási forma
több problémát is felvetett, ezért
ezt haladéktalanul felülvizsgál-
juk, és megváltoztatjuk.

Célunk, hogy erõsödjön a civil
társadalom és az önkormányzat
kapcsolata. Ebbõl a válságból
csak összefogással, egymásra tá-
maszkodva tudunk kilábalni,
mert, ahogy Széchenyi István fo-
galmazott: „egy magányos em-
ber semmi, s csak egyesületnek
van hosszú élete, s igazi súlya”.

Csikósné Mányi Júlia,
a civil és kisebbségi 

bizottság elnöke
(Polgári-frakció)

„Felülvizsgáljuk a civil támogatási rendszert”

Összefogással a kerületért

Közlemény

Elõzetes környezeti hatásvizsgálat 
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Szájsebészeti
rendelés 

A Vörösvári úti szakrende-
lõ szájsebészeti osztályán
június 8-tól a következõk
szerint rendelnek az orvo-
sok. Hétfõn: dr.Tausz Ág-
nes 7. 30-tól 13.30 óráig.
Kedden: dr. Solymosi Pál
7.30-tól 13.30 óráig. Dr.
Tausz Ágnes 14-tõl 20
óráig. Szerdán: dr. Tausz
Ágnes 7.30-tól 13.30 órá-
ig. Dr. Solymosi Pál 14-tõl
20 óráig.Csütörtökön: dr.
Tausz Ágnes 7. 30-tól
13.30 óráig. Pénteken:
dr. Tausz Ágnes 7.30-tól
13.30 óráig.

Mammographias
vizsgálat

Minden héten csütörtö-
kön 15-tõl 18 óráig mam-
mographiás vizsgálatra
jelentkezhetnek a Vörös-
vári úti rendelõintézetben.
(Jelentkezni lehet munka-
napokon 8-tól 14 óráig a
következõ telefonszám-
okon: 388-7760, 388-
8384.) A mammogra-
phiás szûrés ajánlott min-
den nõ számára 35 év fe-
lett, ha egy éven belül tör-
tént a szûrés, akkor nem
indokolt a vizsgálat.

Természetgyógyászat 
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bástyai
Frigyes természetgyógy-
ász tart fórumot a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban (BKH).A „Beszélgetés
gyermekkel”címû elõadás-
ra június 30-án várja az ér-
deklõdõket.Vendégelõadó:
dr. Sohr György gyermek-
orvos, pszichoterapeuta.
(A belépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

ÓBUDAI EGÉSZSÉGOLIMPIA ÓBUDA NAPJÁN. Részletes tájékoztatást kaphattak az ér-
deklõdõk az Óbudai Egészségolimpia programjairól május 3-án, Óbuda Napján. Termé-
szetesen szûrõvizsgálatokat is végeztek és sokan keresték fel a tanácsadásokat

A következõ III. ke-
rületi rendelõkben

végeznek ilyen vizsgá-
latot: Vörösvári út 88-
96., Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi Szol-
gáltató Kht. Rendelési
idõ: kedden 15-tõl 20
óráig. * Vöröskereszt ut-
ca 9-11. Gyermek házi-
orvosi rendelõ. Rendelé-

si idõ: csütörtökön
15.30-tól 20 óráig.

Ultrahang vizsgálatok:
újszülött- és csecsemõ-
kori szûrõvizsgálatok,
melyek magában foglal-
ják a koponya, a teljes
has és a csípõ vizsgálatát
is; hasi- és kismedencei
(például gyermek nõ-
gyógyászat); lágyrész

(például pajzsmirigy);
ízületi.

A vizsgálatokat dr.
Várady Mária gyermek
radiológus fõorvos végzi.
Az ellátás térítésköteles!
A vizsgálatok elõjegyzés
alapján történnek. 

(Bejelentkezés: 06-30-
726-0170 vagy emailben:
elojegyzes@mobiluh.hu)

C élja a vérkeringés
javítása és a feszes,

kötött, fájdalmas testtá-
jékok fellazítása. A bõr
rugalmasságát helyreál-
lítja, a bõr alsó rétegeibe
lerakódott salakanyago-
kat eltávolítja, az izom-
zat keringését fokozva
annak teljesítõképessé-
gét növeli. A boldogság
igazából a bõrön kelet-
kezik, mivel itt található
a legtöbb endorfin-
receptor (boldogsághor-
mon). A gyengéd masz-
százsok nagyon jó
stresszoldó hatásúak, sti-
mulálják a vér- és nyi-

rokérkeringést, erõsítik
az immunrendszert és
relaxáló hatásuk révén
alvási zavarok esetén is
kiválóan alkalmazhatók.

Hétfõn és szerdán 8-
tól 14 óráig, pénteken 8-
tól 20 óráig lehet beje-
lentkezni a Vörösvári úti
rendelõintézet telefon-
számán: 388-7760 vagy
388-8384.

A masszázsterápia az
onkológiai gondozó
földszint 7. ajtónál talál-
ható. 

• A Tüdõgondozó Inté-
zet nyári rendelési ideje
a következõképpen mó-
dosul: júliusban és au-
gusztusban hétfõn és
szerdán csak délután,
kedden, csütörtökön és
pénteken délelõtt lesz
rendelés. A rendelés he-
lye:Tüdõgondozó Intézet,
Laktanya utca 4. A rende-
lés ideje: 8-tól 20 óráig.

Régebben a kórházi portások
és rendészek is rendet tud-
tak tartani az egészségügyi
intézményekben. Mára biz-
tonsági cégek szakosodtak
az egyre gyakrabban elõfor-
duló lopások megakadályo-
zására, a betegek, az orvo-
sok és ápolók védelmére,
hogy megakadályozzák a
bûncselekményeket.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi

Szolgáltató Kht.-hoz
több észrevétel érkezett a
közelmúltban azzal kap-
csolatban, való-e bizton-
sági õr egészségügyi in-
tézménybe. 

Tájékoztatjuk önöket,
hogy jogszabályi elõíráson
túl is szükségesnek és fon-
tosnak tartjuk biztonsági

ember jelenlétét intézmé-
nyünkben. A biztonsági õr
az önök, és dolgozóink ér-
dekeit szolgálja, részben
azzal, hogy nemkívánatos
esemény esetén képes köz-
belépni, de jelenléte meg-
elõzi a rossz szándékú sze-
mélyek kriminális cseleke-
deteit. A sajtóban többször
olvashatunk egészségügyi

dolgozókat ért támadásról,
garázda viselkedésrõl,
mely jelenségeket nem szí-
vesen látnánk Óbudán. 

Kérjük, tekintsék a biz-
tonsági õrt olyan személy-
nek, aki önökért van. 

Köszönettel: 
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Az allergia az immunrend-
szer túlzott reakciója. Az
allergiával küzdõ emberek
immunrendszere a nor-
málisnál erõsebb választ
ad egy vagy több, a kör-
nyezetben megtalálható
anyagra.Ezen anyag(ok) -
allergének - egészséges
emberben semmilyen re-
akciót nem váltanak ki, a
szervezet ártalmatlannak
tekinti õket. Az allergiás
szervezet ezzel szemben
ártalmas anyagként isme-
ri fel õket, és védekezõen
lép fel ellenük. Az allergiás
betegségek nagyon gya-
koriak. Az összlakosság
mintegy 10-15 százaléka
érintett.
A következõ allergiás vizs-
gálatokat végzik: széna-
nátha, asztma, ismeretlen
allergiás bõrkiütések, pol-
len és étel allergia 
Dr. Söjtöry Hajnalka
allergológus-klinikai im-
munológus szakorvos jú-
nius 11-én megkezdte
rendelését. Rendel: min-
den héten csütörtökön
14-tõl 18 óráig.
A bejelentkezés módja:
beutaló köteles, elõjegy-
zés alapján, az ügyfélszol-
gálaton személyesen 9-tõl
15 óráig vagy telefonon:
454-7506.

Gyermekek ultrahang vizsgálata

Miért vannak biztonsági õrök 
az egészségügyi intézményekben?

Allergia szakrendelés 

Gyógymasszázs 

A Magyar Vöröskereszt júniusban az alábbi idõpontok-
ban és helyszíneken szervez nyilvános véradásokat.
Júnus 19-én 14-tõl 18 óráig: Auchan Aquincumnál
(Szentendrei út 115.), a véradó kamionban. * Június 28-
ig (szombaton és vasárnap) 11-tõl 17 óráig a Hajógyá-
ri-szigeten, a véradó kamionban. Ha ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, nem töltötte be a 60.életévét (rendsze-
res véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud
a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

Szándékosan nem „csak”
a Római-part szerepel a
címben, hiszen a Duna-
part fõvárosi kezelésû,
ámde III. kerülethez tarto-
zó szakaszának védelmé-
ért szállt síkra több helyi
civil szervezet. Közös cél-
juk ismertetése, a lakosok
érdeklõdésének felkelté-
se érdekében június 6-án
egész napos rendezvényt
tartottak Pünkösdfürdõn
Bús Balázs polgármester
fõvédnökségével. 

C ivil összetartás a
Duna-parton, futás

a Dunáért, a Római-
partért címmel hirdették
meg az eseményt, mely-
nek fõszervezõje, ötlet-
gazdája Gyepes Lajos, a
Római SE elnöke, fia,
Gyepes Ádám és Rátkai

János Fehér Ágnessel, a
Rómaifürdõ SE vezetõi.
A programok alakításá-
ban részt vett Ujj Zol-
tán, a Zöldgömb Sport

Klub elnöke és a Csil-
laghegyi Polgári Kör is.

A szeszélyes idõjárás
ellenére több százan
voltak kíváncsiak a ren-

dezvényre, melyen a
Duna-part épített és ter-
mészeti értékeinek vé-
delmére kívánták felhív-
ni a figyelmet a résztve-

võk, változatos progra-
mok mellett. 

Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi Szol-
gáltató Kht. szûrõvizsgá-
latokkal, a sportegyesüle-
tek versenyekkel fogad-
ták az érdeklõdõket. A ki-
kapcsolódásra vágyókat
kulturális és sportbemu-
tatókkal, kirakodóvásár-
ral, sörsátorral, a gyere-
keket mini-vidámparkkal
várták. A színpadon ama-
tõr és profi csoportok lép-
tek fel, köztük nagy sikert
aratva a Zipernowsky
Károly Általános Iskola
pedagógusaiból alakult
country tánccsoport. Az
est fényfontjaként az
IceCream Blues Band ze-
nélt, elõttük pedig a
Custom Colors együttes
lépett fel.

Civil összefogás a Duna-parton

Olyan múzeumi prog-
ramokat alakítanak

ki, melyek a fogyatékkal
élõ emberek számára is
érthetõek és elérhetõek: a
múzeum területén célzott
sétákat, kézmûves foglal-
kozásokat, érdekes, tapint-
ható tárlatokat szerveznek.
A tapasztalatokat a speciá-
lis programok iránt érdek-
lõdõknek elérhetõ kiad-
ványban teszik közzé.

Korábban az „Érted-
Értem? - fogyatékosok a
múzeumban” címû soro-
zatban vettek részt a nap-
közi ellátottjai. Az aratás-
tól a kenyérsütésig követ-
ték a búza útját: csépeltek,
õröltek, szitáltak, dagasz-
tottak. Minden mûveletet
maguk végeztek, kipró-
bálva a hagyományos esz-
közöket, munkafolyama-
tokat. Ugyanilyen elvek

alapján a birka nyírásától
eljutottak a szövésig.
Megismerték a gyapjas
bárányt, a kendert, a lent, a
gyapjút, gerebeneztek,
fontak, gombolyítottak,
szõttek. A hagyományos
mesterségek és szerszá-
mok kipróbálásán túl népi
játékokkal, hagyomá-
nyokkal és szokásokkal is-
merkedhettek meg az egy

éven át tartó, tematikusan
felépített foglalkozásokon. 

Nagy élményt nyújt a
fiataloknak a szentendrei
Skanzen és az ÉNO által
közösen szervezett prog-
ramsorozat. A múzeum
tárgyait tapintva, használ-
va, mûködtetve, érzékle-
tesen tárult fel a természe-
tes, emberközeli életfor-
ma a fiatalok elõtt. Össze-

kötõdhetett számukra a
múlt és a jelen. Olyan
életformának a szemlélte-
tése volt a cél, ami azt su-
gallja, hogy a szorgalmas
emberi munkának, ami
akár küzdelmes és nehéz
is lehet, értelme és ered-
ménye van. Az életben
minden embernek, bár-
milyen képességû is le-
gyen, szerepe, feladata
van. És azt is megtanul-
ták, hogy a kenyér nem az
áruházak polcán „terem”. 

Skanzeni programok fogyatékkal élõknek

A gyors párválasztás
után a gyerekek új-

donsült pártfogoltjukkal
egymás kezét fogva jár-
ják végig a program kü-
lönbözõ állomásait.
Együtt készítenek agyag-
figurákat, festenek óriás-
plakátot, ugrálnak önfe-
ledten a twisteren, fõ-
zõcskéznek, közösen ül-
tetnek virágot az udvaron

a gesztenyefák árnyéká-
ban, kosaraznak a torna-
teremben, énekelnek és
kipróbálják a hangszere-
ket is. Egy fergeteges
néptáncbemutató az
egyik legnépszerûbb állo-
más, és az azt követõ
táncházban a közönség is
elsajátíthatja a tánclépé-
seket. Az óbudais diákok
óvják a vendéggyerekek

minden lépését, mozdula-
tát, segítik õket a bábjá-
tékok elkészítésében és
együtt nézik meg a nagy
gonddal elõkészített báb-
elõadást. A szeretet, gon-
doskodás, egymásra fi-
gyelés hatja át az iskolát.
A délelõttöt hangulatos
rock-koncert zárja, együtt
táncol és énekel a vidám
társaság, kis hetedikesek
által varrt ajándék-szívek
kerülnek a vendégek nya-
kába, és mindenki azt ér-
zi, ez a nap nagyon sok
embernek szerzett élet-
reszóló élményt. 

Dr. Füzesi Ottóné
szervezõ tanár

A gondozottak a szentendrei Skanzenbe látogattak május
27-én, ahol kipróbálták a nemrégiben átadott vasutat

Együttmûködési megállapodást kötött az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi-
otthona (ÉNO) a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal
(Skanzen). Annak érdekében végzik a közös szakmai munkát,
hogy az egész életen át tartó tanulást szolgáló múzeumi prog-
ramokon bárki, így a sérült emberek is részt tudjanak venni. 

Kapcsolda, a szeretet napja 
az Óbudai Gimnáziumban

Színes luficsokrok százai díszítik az iskolát, nagy a ké-
szülõdés, a vidám hangulatban feszült a várakozás. A
200 óbudais diák izgatottan várja a Down-kóros gyere-
keket, akik a Szalay Kriszta mûvésznõ által elindított és
országos mozgalommá váló „Kapcsolda” elnevezésû
programban érkeznek az iskolába. Egy fél napot tölte-
nek el egészséges gyerekek társaságában. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Jelentõs érdeklõdés mutat-
kozott idén is az önkormány-
zat zöldfelület-gondozási pá-
lyázata iránt. A kerület utcá-
in járva-kelve szembetûnõ,
hogy a házak között egyre
több parkosított terület, gon-
dozott zöldfelület, szép virá-
gos kis kert található. Az idei
kiírás részleteirõl Szabó
Magdolna (MSZDP) alpolgár-
mestert kérdeztük.

- Sok színvonalas pályá-
zat érkezett az idei zöldfe-
lület gondozási pályázatra.
A nyertes pályázatokra
hozzávetõlegesen 4,5 mil-
lió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást tudtunk
fordítani. A kiírásra jelent-
kezõknek természetesen el
kell számolniuk az elköl-
tött összeggel, melyet az
önkormányzat szakembe-
rei nyomon követnek. Úgy
tûnik, hogy a társasházak,
lakásszövetkezetek közös-
ségei élnek a zöldfelület-
gondozási pályázat adta le-
hetõséggel, és jól értelme-
zik az önkormányzat veze-
tésének környezetszépítési
szándékát. 

Aközterületek, nagyobb
parkok gondozása általá-
ban fõvárosi, vagy kerületi
feladat, az épületek köz-
vetlen környezetének, a
házak közötti zöldfelületek

rendben tartására azonban
már nem mindig marad
kapacitása és ereje az ön-
kormányzatnak.
Ezért az önkor-
mányzat a pályá-
zat lehetõségével
segíti azokat a la-
kóközösségeket,
akik saját munká-
jukkal is hozzájá-
rulva gondoskod-
nak közvetlen
környezetük szépítésérõl.
Az elmúlt évek tapasztala-
ta alapján elmondhatjuk,
hogy a helyi pályázat

szemmel láthatóan ösztön-
zõleg hat. Mind több ren-
dezett virágoskertet, örök-

zölddel körülvett
épületet találha-
tunk, legyen szó
Belsõ-Óbudáról
vagy a békásme-
gyeri lakótelep-
rõl. További jó
„hozadéka” a la-
kók közös mun-
kájának, hogy

parkosítás közben tartós
kisközösségek is formá-
lódnak.

Sz. Cs.

Szõlõ utca 25-29. 180000 forint. * Berend utca 1-7/A.
250000 forint. * Bebó Károly utca 2-7.135000 forint. * Õr-
lõ utca 2-10., Vízimolnár utca 15-19.180000 forint. * Kirá-
lyok útja 192-198. 130000 forint. * Vörösvári út 29-43.
250000 forint. * Róza köz 3. 200000 forint. * Zemplén
Gyõzõ utca 1-2. 250000 forint. * Füst Milán utca 2-8.
100000 forint. * Királyok útja 200-210. 200000 forint. *
Berend utca 2-12. 200000 forint. * Lajos utca 105-111.
250000 forint. * Apát utca 10-20., Búza utca 16-26., Apát
utca 22-28. 220000 forint. * Hollós Korvin Lajos utca 15-
18. 150000 forint. * Zápor utca 10/B. 150000 forint. * Luk-
ács György utca 6- 9. 150000 forint. * Lukács György ut-
ca 10-17.150000 forint. * Hollós Korvin Lajos utca 11-14.
150000 forint. * Lukács György utca 4-5. 150000 forint. *
Amfiteátrum utca 22-30., Kadosa utca 46-50. 100000 fo-
rint. * Vízimolnár utca 21-25., Örlõ utca 12-20.120000 fo-
rint. * Amfiteátrum utca 2-10, Kadosa utca 58-60.110000
forint. * Juhász Gyula utca 52-58. 120000 forint. * Zápor
utca 76-82. 250000 forint. * Gyenes utca 22. 250000 fo-
rint. * Tímár utca 17/B-19. 130000 forint.

A zöldfelület pályázat nyertesei

Népszerû a zöldfelület
-gondozási pályázat

A helyben történõ szelektív
hulladékgyûjtés beváltotta a
hozzáfûzött reményeket,
ezért az önkormányzat to-
vább bõvíti a hozzáférés le-
hetõségét. A cél az lenne,
hogy a kerületben minél több
társasház csatlakozzon a
programhoz. 

Atapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a próba-

képpen indított program-
hoz csatlakozó lakóközös-
ségek gyorsan megtanul-
ták a szelektív hulladék-
gyûjtõk használatát. Ked-
vezõ feltételek mellett
csatlakozhatnak a társas-
házak a PET-palack, illet-
ve fém italos doboz hely-
ben történõ szelektív gyûj-

téséhez. A környezet vé-
delme mellett további ér-
vek: a szelektív gyûjtés
helyben valósulhat meg és
tetemes költség takarítható
meg általa. 

- Bízunk abban, hogy az
említett program bõvítésé-
vel sikerül rendezni a köz-
területi szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek körüli ál-
datlan állapotokat is - tud-
tuk meg Szabó Magdolna
(MSZDP) környezetvéde-
lemért felelõs alpolgár-
mestertõl.

(Jelentkezni Szabó Mag-
dolna titkárságának 437-
8666-os telefonszámán,, il-
letve a szabom@obuda.hu
e-mail címen lehet.)

(sz. cs.)

Szelektív hulladékgyûjtés
még több háznál

- Amúlt század közepén
épült házunk 13 lakást és 4
üzlethelyiséget foglal ma-
gában - mondta Kiss Ildi-
kó, a társasház közös kép-
viselõje. - A lakók és a vál-
lalkozók többsége egy-
aránt gondosan ügyel az
épület környezetére, az el-
múlt egy évben pedig kü-
lönösen sokat tettünk azért,
hogy esztétikusabbá, élhe-
tõbbé és otthonosabbá va-

rázsoljuk életterünket. A
belsõkertet önerõbõl tették
rendbe a lakók. Ötletesen,
minden helyiségbõl, így a
légópincébõl is kihozták a
maximumot. Tornatermet
és más közösségi együtt-
létre alkalmas, hangulatos
teret alakítottak ki itt is. Az
önkormányzat idei zöldfe-
lület-gondozási pályázatá-
ra a házban lakó mérnök
házaspár által készített ter-

vekkel neveztek, és a siker
nem maradt el. Összesen
150 ezer forintot nyertek a
kiíráson, melybõl többek
közt örökzöldeket, muta-
tós „elefántfület” és szikla-
kerti növényeket vásárol-
tak. (szeberényi)

Szelektíven gyûjtik a PET-palackot és a fém italos dobozt
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiterjeszti a
helyben történõ, PET-palackra és fém italos dobozra
vonatkozó szelektív hulladékgyûjtés lehetõségét a III.
kerület egész területére.
A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítés-
mentes. 120 illetve 240 literes gyûjtõ edények kihelyezé-
sére van lehetõség, melyhez a lakóközösségnek egysze-
ri alkalommal úgynevezett telepítési díjjal kell hozzájárul-
nia. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a, 120 li-
teres gyûjtõ edény esetén 5600-5800 forint, 240 literes
gyûjtõedény esetén 6800-7000 forint.
A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a
társasházi, illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek
csatlakozhatnak, melyek vállalják, hogy megállapodást
kötnek az önkormányzattal; * megfizetik a gyûjtõ edény
telepítési díját; * zárt helyen - példul lépcsõház, kukatá-
roló - tárolják a gyûjtõ edényt; * csak a megjelölt hulladé-
kot gyûjtik a gyûjtõ edényben, kommunális hulladékot
nem. Azok a lakóközösségek, melyek csatlakozni sze-
retnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtés-
hez, jelentkezhetnek Szabó Magdolna alpolgármester
titkárságán, a 437-8583-as telefonszámon, vagy a
szabom@ obuda.hu e-mail címen. A jelentkezés folya-
matos, az önkormányzat számára rendelkezésre álló tá-
mogatási keret erejéig fogadják a jelentkezõket.

Felhívás a társasházakhoz és lakásszövetkezetekhez!

Zöld gyöngyszem Belsõ-Óbudán
Idõrõl idõre igyekszünk bemutatni azokat a lakóközösségeket,
melyeknek tagjai veszik a fáradságot, hogy rendbe tegyék
„saját házuk táját”. Vannak, akik önerõbõl, legtöbben azon-
ban az önkormányzat zöldfelület-gondozási pályázatán nyert
forrásból alakítanak ki üde, zöld „szigeteket” a szürke városi
falak között. Az egyik ilyen gyöngyszemre a Zápor utca 10/b és
a Tímár utca sarkán lévõ épület elõtt bukkantunk. Mint arra
fény derült, a ház további meglepetéseket tartogatott.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_12.qxd  6/12/2009  1:03 PM  Page 11



2009/12. szám12
Környezetünk

A tûzõ nap és a száraz idõjá-
rás idén is a hamarabb bekö-
szöntõ nyarat jelzi. Ilyenkor
sok munkánk van a kertben,
ezek során mindig figyeljünk
oda, hogy megfelelõen véde-
kezzünk a tûzõ nap ellen:
szalmakalap, naptej, és sok
folyadék szükséges, hogy a
kert szépségét ne az egész-
ségünk bánja. Az öntözés, és
az érlelõdõ gyümölcsök nö-
vényvédelme, szedése lesz-
nek ebben az idõszakban
legfontosabb feladataink.

Améhek hasznosak a
gyümölcsvirágok meg-

porzásában, segíthetjük õket
azzal, hogy lapos edényben
vizet teszünk ki számukra a
szabadban. A gyümölcsfáknál
megjelenõ levélsárgulásnak
leggyakrabban vashiány az
oka. Ezt vaskelát vagy vasgá-
lic tartalmú készítmények ta-
lajba juttatásával, illetve újabb
lombtrágyázással szüntethet-
jük meg. Ha a kórt a talaj ma-
gas mésztartalma idézte elõ, a
gyökérzet körüli talajcsere le-
het a megoldás. A fa törzsé-
ben vagy ágaiban megtelepe-
dõ farágó hernyót felismer-
hetjük a törzsnél vagy a meg-
felelõ ágnál talált fûrészpor-
szerû anyagról. A járatot töm-
ködjük meg benzinbe mártott
vattával. 

A kajszi- és az õszibarack
sok gyümölcsöt fejleszthet
kedvezõ virágzás után. Ez túl-
zott megterhelést jelent a fá-
nak: nem jut elegendõ táp-
anyag minden gyümölcsnek,
és nem marad elég energia a
következõ évi termõrügyek
kifejlesztéséhez. A gyümölcs-
ritkítás fontos munka, az a
megfelelõ állapot, ha minden
szomszédos gyümölcs között
elférne egy harmadik is. Sza-

kaszosan, 2-3 napos idõkö-
zökben egy-két ágról tisztítva
a gyümölcsöket, addig foly-
tathatjuk a munkát, amíg a
kajszi- és az õszibarack csont-
héja megkeményedik. 

Az almamoly ellen véde-
kezzünk almatermésû gyü-
mölcsfáinknál és a diófáknál.
Az almát a lisztharmat, a va-
rasodás, a takácsatkák és az
almamoly ellen permetezzük.
Ugyanezzel a permetlével ke-
zeljük a körtét a varasodás, az
almamoly, a birset a monília,
a barnafoltosság és az alma-
moly ellen, ezt külön liszthar-
mat elleni készítmény nélkül.
Az õszibarack legfontosabb
károsítói ellen is hatásos az
almafák védelmére kikevert
permetlé. Mindenképpen
védjük a most rajzó kaliforni-
ai pajzstetû lárvái fõ gazdanö-
vényeit: ezek az alma, körte,
birs, naspolya, köszméte, ri-
biszke, málna és cseresznye.

Szedjük folyamatosan az
érett cseresznyét. A cseresz-
nye szedésekor vigyázzunk,
hogy ne törjük le a kis ágré-
szeket, a fertõzött gyümölcsöt
pedig ne dobjuk a fa alá, ha-
nem minél elõbb gyûjtsük
össze és semmisítsük meg.
Fontos permetezni a cseresz-
nye- és meggyfákat cseresz-
nyelégy és monília ellen. Az
elvirágzott málnát vesszõfol-
tosságok és a vesszõszúnyog
ellen, a ribiszkebokrot még
legalább egyszer a szüret
elõtt, a levélfoltosságok fertõ-
zése, és az üvegszárnyú ri-
biszkelepke hernyói ellen per-
metezzük le.

Ha elsõ virágaik elhervad-
tak, metsszük meg ismét ró-
zsáinkat (a teahibrideket és a
folyton nyílókat is), ne túl rö-

vidre, hogy gyorsabban kifej-
lõdhessen a következõ virágot
hozó hajtás. Csípjük le a futó-
rózsák elnyílott virágait is.
Öntözzük rendszeresen õket,
és figyeljünk a tápanyag-
utánpótlásra, ez segíti a má-
sod-, illetve a folyamatos vi-
rágzást. Legfontosabb táp-
anyag a kálium, de vegyes
mûtrágyát is adhatunk. Vág-
juk le az elvirágzott cserjékrõl
az elhervadt bugákat, virágré-
szeket, elöregedett vesszõket,
és a károsítók által fertõzött
részeket (ezeket égessük el).
Védekezzünk a rózsáknál és a
díszcserjéknél a levéltetvek és
a levéldarazsak ellen is.

A virághagymákat nem
kell minden évben felszedni
a földbõl, a leszáradt növé-
nyek földben rejtve maradó

részeirõl azonban könnyen
elfeledkezhetünk. Érdemes
idõben megjelölni a hagy-
mák helyét. Szedjük ki és
semmisítsük meg a sárguló,
hervadó vagy a feketén csí-
kos gladiólusz töveket. Gla-
dióluszt még ültethetünk, ha
késõi, õsz eleji virágzásra ter-
vezünk, õsszel, szükség ese-
tén takarhatjuk fóliával.
Nagy gumókat ültessünk,
melyek hamar virágot fej-
lesztenek.

Figyeljünk, és védekez-
zünk a földibolhák ellen a nõ-
szirmon (Iris) és az egynyári
virágokon.   

Keresztes virágú dísznövé-
nyeinknél (díszkáposzta -
Brassica, daravirág - Draba,
tatárvirág - Iberis, ternye -
Alyssum) figyeljük a káposz-
tapoloskák megjelenését. A
sárgásvörös színû, fekete raj-
zolatú lárvák vagy a kifejlett
egyed ellen permetszerrel vé-
dekezhetünk. 

Még kiültethetjük erkélye-
ink virágait. Ha az éjszakai
hõmérséklet alacsony, a vi-
rágládákat takarjuk fóliával.
Figyeljünk az égtájakra: a
muskátli, petúnia nagyon sze-
reti a déli fekvést, a begónia
viszont nem érzi itt jól magát.
Folytassuk szobanövényeink
tavaszi átültetését, 15 Celsius-
fok fölött már kitehetjük õket
erkélyre, ablakba. Alágy vízû,
langyos esõt kimondottan
kedvelik.

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

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök

Irány a kert!

Kerti munkák júniusban

A III. kerületi Önkor-
mányzat és a Fitoland
Kft. kedvezményes vi-
rágföld vásárt rendez
a kerület lakosainak, a
Fitoland Bécsi út 387.
számú alatti dísznövény kertészetében. 30 %-os ked-
vezménnyel válogathat különbözõ minõségû virágföldek
közül, amennyiben a vásárlásnál bemutatja ezt a hirde-
tést! Tudnivalók: az akció 2009. június 30-ig, illetve a
készlet erejéig érvényes, a kedvezmény az Óbuda Új-
ságban megjelent hirdetés bemutatása mellett, egyszeri
alkalommal történõ vásárlásnál vehetõ igénybe. A ked-
vezmény pénzben nem váltható meg (A vásár helyszíne:
Fitoland Dísznövény Kertészet Bécsi út 387. Nyitva: hét-
köznap 8-tól 20 óráig, hétvégén 8-tól 18 óráig.)

Virágot ültetni nyár elején sem késõ

KÉT ÚJ ÖKO ÓVODA. Ebben az évben az Almáskert Óvoda (Szérûskert utca 37.) és a
Mókus Óvoda (Mókus utca 1., képünkön) nyerte el az Öko óvoda címet 
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

A régiósítás legfõbb elõ-
nye a gyors információ-
csere és kommunikáció,
ebbõl adódóan a hatéko-
nyabb bûnüldözés, a fel-
derítések arányának nö-
vekedése - összegezte
elöljáróban Feró Attila al-
ezredes, a III. kerületi
Rendõrkapitányság he-
lyettes vezetõje az elmúlt
három hónap tapasztala-
tait.

M int ismeretes,
március 1-jével

Budapesten öt, úgyne-
vezett bûnügyi régióba
tömörülve kezelik a ki-
emelt bûncselekménye-
ket. A III. kerületi rend-
õrök a II. és a
XII. kerületi
k a p i t á n y s á g
munkatársaival
m û k ö d n e k
együtt. A fel-
adat „leosztás”
szerint a III.
kerületi nyo-
mozók egy cso-
portja az autólopásokra,
valamint a gépjármû-
vekkel kapcsolatos bûn-
cselekményekre szako-
sodott saját régiójuk
egész területén. 

- Az elmúlt hónapok-
ban tapasztaltak alapján
elmondható, hogy a ré-
giósítás beváltotta a hoz-
záfûzött reményeket, hi-
szen jóval hatékonyabb
munkavégzést tesz lehe-
tõvé. Ez elsõsorban a
többletinformációkból
és a kommunikáció köz-
vetlenségébõl adódik,
mely a szorosabb
együttmûködés eredmé-
nye. Eddig jószerivel ri-
valizáltak egymással a
kapitányságok, a felderí-
tési rangsor és a minél
jobb statisztikai adatok
elérése érdekében. A

verseny azonban ezen a
területen nem feltétlenül
jó irányba befolyásolta a
nyomozások hatékony-
ságát. A három kiemelt
terület, így a betöréses
lopások, a rablások és a
gépjármûvekkel kapcso-
latos bûncselekmények
felderítésére önálló ak-
ciócsoportok szakosod-
tak, és már most is igen
komoly eredményekrõl
adhatunk számot. 

A III. kerületi nyomo-
zócsoportnak, a régió
kapitányságaival együtt-
mûködve csak az elmúlt
heteket nézve, már több
autótolvaj bandát sike-
rült elfognia. Igaz, a

m u n k a t á r s a k
rengeteg túlórát
vállalnak, de
lelkesek és
e redménye ik
tovább motivál-
ják õket. 

A nyomozó-
csoport bekap-
csolódott a Zsa-

ru Car nevû szervezet
május végén tartott egy-
napos akciójába is,
melyben két lopott ko-
csit sikerült megtalálni.
Hosszú távon a térfi-
gyelõkamera-rendszer
bõvítése hozhat jó ered-
ményeket, hiszen igen
erõs prevenciós hatással
bír. Békásmegyeren,
ahol 60 kamera mûkö-
dik, a múlt évben 48
százalékkal kevesebb
bûncselekmény történt.
A kerületrészben egyre
kevesebb az autólopás,
gépjármû feltörés. Az
önkormányzat jelentõs
anyagi és erkölcsi támo-
gatást nyújt a helyi
rendõrkapitányságnak.
Elfogadják a vélemé-
nyünket, és amennyiben
a késõbbiekben a költ-

ségvetés is megengedi,
remélhetõleg a város-
rész több pontja is meg-
figyelhetõvé válik - tette
hozzá Feró Attila. 

A grafika az elmúlt há-
rom hónapban tett felje-
lentések arányát mutatja,
melyek közül nem min-
den esetben indult eljá-

rás, vagy nem minden
esetben a feljelentésben
szereplõ bûncselekmény
kategóriában rendeltek el
nyomozást. (sz. cs.)

Három hónap tapasztalatai 

Hatékony a régiónkénti bûnüldözés

Régióban elrendelt bûncselekmények megoszlása
(Összesen 758 ügy lett elrendelve)

A közlekedés szabá-
lyaival ismerked-

tek a Viziovi nagycso-
portosai május 12-én a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság munkatársainak
segítségével.

A rendõrautó megte-
kintése után a gyerekek
összegyûjtötték a tud-
nivalókat ebben a té-
mában, majd tesztlapo-
kon és KRESZ-pályán
adtak számot tudásuk-

ról. A vidám és tartal-
mas délelõttöt minden
évben ismételni szeret-
nék, mert fontosnak
tartják a biztonságos
közlekedés mielõbbi
megtanítását.

Közbiztonsági nap a Vizioviban
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Iskoláink – Oktatás

E rre a lehetõségre
hívta fel a figyel-

met Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatá-
nak és a Tudomány
Nyelviskolának közös
nyelvi programja. Egy-
egy középiskola udva-
rán nyelvtanulást nép-
szerûsítõ játékos progra-
mokkal várták a diáko-
kat, akik „vették a la-
pot” és jókedvûen vála-
szolgattak a humoros
nyelvi kérdésekre.

Az önkormányzat ki-
emelten kezeli a középis-
kolás fiatalok idegen

nyelvi fejlõdését, ezért
örömmel állt a program
mellé. S hogy a pénztárca
se érezze meg túlzottan a
nyelvtanulást, a Tudo-
mány Nyelviskola vállal-
ta, hogy valamennyi
olyan III. kerületben ta-
nuló diák számára, aki a
beiratkozáskor bemutatja
a diákigazolványát - bi-
zonyítva, hogy a kerület-
ben tanul - a nyáron és az
õsszel induló tanfolya-
mok díjából 18 százalék
kedvezményt biztosít.

Biztosak abban, hogy
az önkormányzat és a

nyelviskola közös prog-
ramja eléri célját, a fia-
talok mind hatékonyabb
nyelvtudással, megszer-
zett nyelvvizsgával vár-
hatják a felvételi és az
élet kihívásait. 

Sikeresen zárult az önkormányzat 
és a Tudomány Nyelviskola programja

Közösen a nyelvtanulásért

A középiskolások körében manapság egyre inkább elõ-
térbe kerül a nyelvtudás és a nyelvvizsga fontossága,
mert így nemcsak a felvételi pontszámuk emelkedhet,
hanem több idejük marad az egyéb tárgyak tanulására
is. A nyári, illetve az õszi idõszak kiváló lehetõség arra,
hogy „felpörögjön” a nyelvtanulás és még idõben kézhez
kapjuk a nyelvvizsga bizonyítványt. 

Lassan negyed százada
hagyománnyá vált a Keve-
Kiserdei Általános Iskolá-
ban a Madarak-Fák-
Gyermekek Napjának meg-
tartása. Az idei, június 5-
ei rendezvény témája a
hagyományõrzés volt. 

A gyerekeknek osz-
tályonként kellett

egy-egy néprajzi egy-
ségrõl plakátot készíte-
niük, de kiállítás is nyílt
az iskola éttermében az
elõdök különleges hasz-
nálati tárgyaiból. A hû-
vös idõjárás ellenére ha-
talmas volt az érdeklõ-
dés. A szülõk és a diá-
kok közül sokan gyö-
nyörû népviseletben ér-

keztek. A 4.d osztályo-
sok felelevenítették a
pünkösdölés hagyomá-
nyát, a táncházban pedig
háromtagú zenekar húz-
ta a talpalávalót. A részt-
vevõk igen gazdag
programkínálatból válo-
gathattak. A hagyo-
mányõrzõ nap közös
bográcsolással zárult. 

Hagyományõrzõ iskolanap a Kiserdõben

Szociális gondozó és ápolókép-
zés indul a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Szociális Gondo-
zó és Ápolóképzõ Szakiskolájá-
ban. Felvételi beszélgetés és
beiratkozás: június 19-én 10-tõl
14 óráig.
Az iskola kétéves, családias légkörû.
Az oktatás kis létszámú tanulócsoportok-
ban történik és gyakorlat centrikus. (Bõvebb tájé-
koztató és jelentkezési lap a www.maltaszakisko-
la.hu címen. Telefon: 388-8760.)

Képzés segítõ szándékú, 
tanulni vágyó fiataloknak

A napokban zárul le a De-
mokratikus Ifjúságért Ala-
pítvány (DIA) idei KÖZÖD pá-
lyázati programja. A sikeres
pályázók között volt a
Kõrösi Csoma Sándor Két
Tanítási Nyelvû Gimnázium
diákköre is. 

Amásodik éve Erde-
iné Csepregi Erzsé-

bet tanárnõ vezetésével
mûködõ diákkör fõ tevé-
kenysége az önkéntesség.
A Kõrösis Önkéntes Diá-
kok (KÖD) amikor épp
nem pályáznak, rendsze-
res elfoglaltságuk, hogy a
Kórházi Önkéntes Segítõ
Szolgálat (KÖSSZ) Ala-
pítvány Dupla Gyerek
programjában vesznek
részt. A diákok kéthetente
játszóházat szerveznek a
Tûzoltó utcai Gyermek-
kórház kis betegeinek.
KÖZÖD pályázatuk ré-
vén önkéntességre buzdí-
tották (õk így hívják:
KÖD-ösítettek) iskolájuk

diákságát a Kõrösi Napo-
kon (április 8.), a Föld
Napja (április 22. ) és az
Önkéntes Fiatalok Világ-
napja (április 25. ) alkal-
mából. Szervezõ munká-
juk eredményeként több
osztálynyi kõrösis diák
ültetett fákat, bokrokat az
iskola elõtti Benedek Elek
utcában. A pályázaton
nyert pénzbõl és az iskola
hozzájárulásával valósult
meg az intézményben a
PET-palackok tömörítése,
gyûjtése is. A lelkes kis
csoportnak további tervei
vannak még a diák ön-
kéntesség terén. 

Ismét KÖD-ösítettek!

Önkéntes kõrösisek

A Keresztyén Ifjúsági
missziós Alapítvány Csa-
ládi Napközijeibe 2 éves
kortól lehet jelentkezni.
(www.barkacsana.kima.hu
Tel.: 06-70-703-6823,
Hockné Tarcali Blanka.)

Mini bölcsi-ovi
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Páratlan lehetõség kínálko-
zik a kerületi diákok számá-
ra, hiszen nemzetközi ECDL-
vizsgát tehetnek saját okta-
tási intézményükben, mely-
hez csupán a vizsgadíjat kell
kifizetniük a több tízezer fo-
rintot érõ tanfolyam díjjal
szemben. A program az ön-
kormányzat támogatásával
valósul meg. 

Õsszel útnak indulhat
a nemzetközi számí-

tógép-kezelõi jogosítvány
megszerzésének intézmé-
nyesített programja az ön-
kormányzati fenntartású
iskolákban - errõl döntött
a képviselõ-testület június
4-ei ülésén. A részletekrõl
Hont János, a KSZKI
igazgatója tájékoztatta la-
punkat.

- Az egyre nehezülõ gaz-
dasági helyzet még inkább
ráirányítja a figyelmet arra,
hogy piacképes tudás nél-

kül a fiatalok továbbtanulá-
si, majd elhelyezkedési
esélyei tovább romlanak.
Ilyen például a számítógé-
pes alkalmazások ismerete,
az informatikai írástudás.
Figyelemmel az önkor-
mányzat kivételes helyze-
tére abban az értelemben,

hogy saját akkreditált
ECDL vizsgaközpontja
mûködik négy akkreditált
oktató-vizsgáztatóval,
olyan program beindítását
javasoltuk, melynek elindí-
tása idén pluszforrást nem,
csupán a KSZKI költség-
vetésén belüli minimális át-

csoportosítást igényelt. Lé-
nyege, hogy a KSZKI,
mint akkreditált 310. szá-
mú ECDLOktató- és Vizs-
gaközpont módszertani tá-
mogatást nyújt az iskolák
informatikai oktatóinak,
megteremtve ezzel annak a
lehetõségét, hogy olyan
irányba fejlõdjék az iskolai
számítástechnikai oktatás,
hogy a diákok tanóráikon
sajátíthassák el az ECDL
Start tananyagait négy fél-
év alatt. 

Az önkormányzat a
KSZKI költségvetésén
keresztül a 2009/2010-es
tanévben az általános is-
kolák 7. és a középiskolák
1. évfolyamaira járó tanu-
lóinak biztosítja az ECDL
vizsgakártya regisztrációs
költségét, mely bejelent-
kezõ tanulónként 4.500
forint. A díjat a Neumann
János Számítógép-tudo-
mányi Társaság számlájá-
ra utalják át. Ez az összeg
nagyságrendileg évi 3,5-4
millió forint, abban az
esetben, ha minden tanuló
regisztrál. A vizsga szülõ-
ket terhelõ része összesen
6 ezer forint. Ez még a
mai gazdasági helyzetben
is elviselhetõ tehernek
mondható, hiszen
négy egyenlõ részre
osztva, félévente
1.500 forint kifize-
tését jelenti két esz-
tendõ alatt. 

Ennek eredmé-
nyeként nemzetkö-

zi ECDL Start bizonyít-
ványhoz juthat minden
kerületi diák. A szülõ
szabadon dönthet, hogy
vállalja e négy félév alatt
ezt a terhet, vagy sem. E
nyilatkozat a jogcíme az
ECDL regisztrációnak,
valamint az önkormány-
zat ennek alapján tétele-
sen és névre szólóan biz-
tosítja a regisztrációs díj
forrását. A „KSZKI hasz-
na” a továbbiakban abban
testesül meg, hogy az
ECDL Start bizonyítványt
szerzõ diákok egy része
potenciális „továbbtanu-
ló” is egyben, akik közül
nyilvánvalóan többen sze-
retnék majd letenni a to-
vábbi három modul vizs-
gáit is. A programmal az
önkormányzat olyan szol-
gáltatás intézményesített
megoldását kínálja meg-
különböztetés nélkül min-
den diáknak, mely ma
még egyedülálló az állam-
igazgatás területén ilyen
széles körben. 

A program idén szep-
tembertõl indul, és remé-
nyek szerint 2010-re már
teljesen „felpörgethetõ”
minden értelemben. Az
önkormányzat a KSZKI
költségvetése terhére,
2010-tõl pedig a szülõi
nyilatkozatok alapján, az
iskolák költségvetésén ke-
resztül biztosítja a regiszt-
rációs díjat a programban
ténylegesen résztvevõ di-
ákoknak. Az intézmé-
nyeknél az adatok ismere-
tében tervezett költség-
ként kalkulálható és elkü-
lönítetten kezelhetõ, mely
csak erre a célra fordítha-
tó. A programban való
részvétel kiemelkedõ le-
hetõség a diákoknak, mi-
nimális ráfordítással - je-
lentette ki Hont János. 

Sz. Cs.

Nemzetközi ECDL-vizsga önkormányzati támogatással 

Piacképes tudás kerületi diákoknak

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

A z ókorral foglalkozó
professzort, aki kö-

zépiskolai tanárként okta-
tott az intézmény elõdjé-
ben, a Martos Flóra Gim-

náziumban, nemrégiben
tüntették ki Bolyai-díjjal.
Az elismerést olyan ma-
gyar tudós kaphatja, aki
nemzetközileg kimagasló

eredményét alapvetõen
Magyarországon dolgozva
érte el, és aki példaképül
szolgálhat a fiataloknak.

A találkozón az Óbu-
dai Gimnázium tantes-
tülete emléktáblát állí-
tott a közelmúltban el-
hunyt Szluha Vilmos ta-
nár úrnak.

Nemzedéki találkozó 

Bolyai-díjas tudós az Óbudai Gimnáziumban

Nemzedékek híres nevelõjét, Ritoók Zsigmond akadémi-
kust, professor emeritust hívták meg vendégnek az Óbu-
dai Gimnázium immár hagyományos nemzedéki találko-
zójára június 5-én. 4 hét alatt angolul

Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Itt a vakáció, több ezer gyer-
mek kezdi meg nyári pihené-
sét június 15-én. A diákok
többsége a nyarat valami-
lyen táborban tölti. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete három
helyen tart fenn nyári tá-
bort. Nevezetesen a Kiser-
dei napközis tábort, a Ba-
rátság Parki napközis tá-
bort és a sóstói ifjúsági tá-
bort mûködteti. Utóbbi
kettõ az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.
kezelésében van.

A Kiserdei napközis
táborban 4 turnusban, 10
napos váltásban fogadjuk a
gyerekeket. Turnusonként
átlagban 200 tanuló nap-
közbeni ellátásáról gon-
doskodunk. A programok
között szerepel: állatkerti
séta, kézmûves foglalko-
zás, fürdõzés.

A Barátság Park a
Laborc utcában festõi kör-
nyezetben, úszómedencé-
vel is ellátott nyári tábor. Itt
június 29-e és augusztus
19-e között 4 turnusban fo-
gadnak 1200 gyereket. Két

medence, foci, tenisz, ko-
sárlabda pálya, felújított
játszótér, jégpálya, esõ ese-
tén fedett hely várja a kerü-
leti napközis táborozó gye-
rekeket. (Nyitva tartás reg-
gel 7.30-tól 16 óráig.) 

Mindkét táborozás in-
gyenes, csak az étkezést
kell fizetni. A szociáli-
san rászorultak önkor-
mányzati támogatásban
részesülnek ugyanúgy,
mint év közben az isko-
lában.

Sóstói ifjúsági tábor:
9 napos váltásokban, 7 tur-
nusban táborozik mintegy
1000 gyerek. Lesz sporttá-
bor, életmód tanító tábor
és nemzetközi tábor is. A
testvérvárosi kapcsolatok

keretében 40 lengyel és 30
erdélyi gyermeket látunk
vendégül csereüdülés for-
májában. Azaz Óbudáról
is ennyien mennek a
Mazuri tóvidékre, illetve
Csíkszeredára nyaralni az

önkormányzat finanszíro-
zásában.

Mindegyik táborban
biztosítunk védõnõi je-
lenlétet, sóstón pedig
orvos is bekapcsolódik a
tábor életébe.

A teljes térítési díj:
33 000 Ft/9 nap. 

Szociális támogatás
közel 13 millió forint.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete és szakbi-
zottságai igen komoly
anyagi hátteret biztosítanak
a táborozásban résztvevõ
tanulóknak. Szem elõtt tar-
tották és támogatták a hát-
rányos helyzetû gyerme-
kek zavartalan nyaralását,
mivel sokuknak ez az
egyetlen kikapcsolódási le-
hetõsége a nyáron. 

Tamás Ilona, 
az oktatási és kulturális

fõosztály vezetõje

Vakáció napközis és ifjúsági táborban

Támogatják a hátrányos helyzetû gyermekek nyaralását

A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára  június 22-tõl
augusztus 31-ig valameny-
nyi szolgáltatásával várja
látogatóit.

N yári nyitva tartás:
hétfõn, szerdán,

csütörtökön 13-tól 19
óráig; kedden, pénteken
10-tõl 14 óráig; szom-
baton ZÁRVA.

Júliustól minden hét-
fõn kézmûves foglalko-
zást tartanak 16.30-tól
18 óráig.

Július 6-án, 16.30 órá-
tól: építsünk sárkányt
Horváth Adrienn kéz-
mûves segítségével! *
Július 13-án, 16.30 órá-
tól: mese, mese, mátka:
manómese. Játék és me-

se a könyvtárban. * Júli-
us 20-án, 16.30 órától:
alkossunk együtt éksze-
reket gyöngybõl! * Júli-
us 27-én, 16.30 órától:
készítsünk bábokat faka-
nálból, csipeszbõl! * Au-
gusztus 3-án, 16.30 órá-
tól: manók és tündérek
Horváth Adrienn kéz-
mûves mûhelyében. *
Augusztus 10-én, 16.30
órától: alkotó tinik: mo-
zaikkép készítés. * Au-
gusztus 17-én, 16.30
órától: mese, mese, mát-
ka: diafilm a könyvtár-
ban. * Augusztus 24-én,
16.30 órától: vizivilág,
bábkészítés Horváth Ad-
rienn kézmûves közre-
mûködésével.

(Cím: Füst Milán utca
26. A részvétel ingyenes.)

Nyitva tartás a békásmegyeri könyvtárban

Kézmûves foglalkozás hétfõnként

Bár sok minden változott
a világban az elmúlt nyár
óta, egy biztos: a T-Home
Gyerek Sziget ingyenes
programsorozata idén is
élménygazdag hétvégék-
kel várja július 4-ig a gye-
rekeket, szülõket, baráto-
kat a Hajógyári-sziget
nagyrétjén.  

Jelentõs újdonság a
programban, hogy ki-

bõvül a T-Home Nagy-
színpad programja: az

eddigi két mûsorsáv he-
lyett négy lesz naponta,
10.30 órai kezdettel: itt
koncertek, gyerekszínhá-
zak, bohócmûsorok,
zsonglõrbemutatók válta-
koznak majd, és az elõzõ
évhez hasonlatosan a
gyerekeket is bevonják a
színpadi elõadásokba. 

Természetesen az ed-
dig jól bevált és népszerû
programok sem hiányoz-
nak majd, így az sem csa-
lódik, aki a Vándor Vurst-

li, utcaszínház, Vidám-
park vagy a Kaleidoszkóp
Kunyhó programjai miatt
forgatja a programfüzetet
és megy ki a Hajógyári-
szigetre. Idén is lesz hajó-
járat a T-Home Gyerek
Szigetre, amely 0-14 éves
korúak számára ingye-
nes. A részletes menet-
rendrõl a www.sailor.hu,
a T-Home Gyerek Sziget
részletes programjáról
pedig a www.gyerek-
sziget.hu oldalon tájé-
kozódhatnak az érdeklõ-
dõk.

T-Home Gyerek Sziget 
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Grafikák
Cserny Tímea grafikus,
„Manga Deput” címû ki-
állítása június 22-ig lát-
ható az Óbudai Múze-
um és Könyvtár Platán
Könyvtárában. (Cím:
Arató Emil tér 1., bejá-
rat a Kadosa utca felõl.) 

Rajztanárok tárlata
Az Óbudai Kulturális
Központ és a kerületi rajz
munkaközösség szerve-
zésében nyílt meg az a
tárlat, melyet óbudai isko-
lákban tanító rajztanárok
képzõmûvészeti alkotá-
saiból állítottak össze.
(Megtekinthetõ: június
25-ig 9-tõl 19 óráig a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban, a Csobánka tér
5. szám alatt.)

Festmények 
Radványi Kata és Jakab
Tünde mûveit láthatják a
mûvészetkedvelõk a Kis-
korona utca 3. szám alat-
ti Gondozási Központban
június végéig, hétfõtõl-
péntekig 8-tól 16 óráig. (A
belépés díjtalan.)

Növények kultúrája 
- kultúrák növényei

A fenti címmel látható
idõszaki kiállítás az
Aquincumi Múzeumban
október 31-ig. Az új tárlat
a római kori növények
maradványain, ábrázolá-
sain, leírásain keresztül
mutatja be Budapest
ókori városelõdjére jel-
lemzõ növényvilágot.

Nagy sikerû ünnepi koncertet adott meglepetés mûsorral az Óbudai Danubia Zenekar jú-
nius 6-án a Zeneakadémián abból az alkalomból, hogy 15 évvel ezelõtt kezdték el pálya-
futásukat. A hangversenyen alapítójuk és zenei vezetõjük Héja Domonkos dirigált

A fenti címmel nyílt kiállítás
a Budapest Galéria Kiállító-
házában. 

Ato be continued fel-
irat ugyan mindig

egy epizód végén olvas-
ható, de valójában egy
történet közepét jelöli.
Egy megkezdett folyama-
tot, mely várhatóan válto-
zatosan és izgalmasan bo-
nyolódik tovább. A Buda-
pest Galéria Kiállítóháza
közel húsz éve ad helyet
olyan idõszakos kiállítá-
soknak, melyeknek sze-
replõi a Magyar Képzõ-
mûvészeti Egyetem hall-
gatói. Míg az elõzõ gene-
rációkhoz tartozó alkotók
a kiállítótérre reflektáltak
munkáikkal, azt tema-
tizálták elsõsorban, addig

a mostani fiatal mûvészek
nemcsak az épületre, ha-
nem egymásra, kultúrá-
jukra, önmaguk helyzeté-
re is reagálnak. Egyszerre
láthatunk változatos ka-
mara tárlatokat, és egy
lendületes, friss gondolat-
menetet, egy szövedéket,
egy csoportos kiállítást.

Kiállítók: Bereczki Ka-
ta, Béres Pálma, Bodo-
lóczki Linda, Csábi Ádám,
Gosztola Kitti, Gyimesi
Andrea, Hollós Ádám, H.
Power, Kendra Bea, La-
katos Áron, Nemes Már-
ton, Peternák Anna,
Szinyova Gergõ, Tóth An-
na és Varga Bertalan.

(Megtekinthetõ: június
28-ig, hétfõ kivételével na-
ponta 10-tõl 18 óráig a La-
jos utca 158. szám alatt.)

Rendhagyó sajtótájékozta-
tón emlékeztek szeretve
tisztelt kollégájukra május
26-án az Óbudai Kulturális
Központ színpadán a frissen
alakult Körmendi János Szín-
társulat mûvészei.

Atársulat szülõatyja
Böröndi Tamás, hat-

hatós segítõre talált Král
Gábor személyében, aki
Körmendi János unoka-
öccse, és maga is szerepet
vállalt a rendhagyó sajtótá-
jékoztató mûsorában, me-
lyen Gregor Bernadett,
Szõlõskei Timea. Beleznay
Endre, Böröndi Tamás,
Incze József, Straub De-
zsõ, Szerednyei Béla és
Szombathy Gyula emléke-
zett a feledhetetlen mû-
vészre, Körmendi Jánosra. 

A technika segítségével
elsõként Tolnay Klári be-
szélt egy régebbi felvétel-
rõl arról, mit jelent számá-
ra Körmendi János, mint

mûvész kolléga. Sokat el-
árult már a hangjában
mindvégig ott bujkáló mo-
soly is arról a szeretetrõl,
ami mondandójából ki-
bontakozott. 

Mint ahogy a fellépõk
által elõadott jelenetek is
mind azt idézték, miként
varázsolt mosolyt mind-
annyiunk arcára Körmen-
di János a szerepeivel, írá-
saival. S ahogy Böröndi
Tamás fogalmazott, ezt a
derût, mûvészi alázatot,
fajsúlyos szórakoztatást
szeretnék tovább vinni a
társulattal a jövõben is.
Remélik, hogy rálelnek
egy befogadó színházra,
ahol a közönség és a ma-
guk örömére játszhatnak
majd a jövõben. Nem tit-
kolta azt sem, hogy talán
éppen egy Körmendi Já-
nos írásaiból összeállított
produkcióval indul útjára a
társulat. 

V. M.

A Megbékélés Háza Templomban Johann Sebas-
tian Bach: A fúga mûvészete címmel (részletek) jú-
nius 22-én 19 órától koncertet tartanak. Elõadja:
Kósa Gábor - orgona. Közremûködik: Mészöly Dá-
niel - hegedû. Program: állatsimogatás; kézmûves
foglalkozás; bábozás. A foglalkozást Granasztói
Szilvia mûvésztanárnõ és segítõi vezetik. A progra-
mon részt vesznek a Szilágyi Erzsébet Gyermekott-
hon lakói is.
Beszél(get)õ sarok június 26-án 18.30 órától. Téma:
Tatárszentgyörgytõl Tatárszentgyörgyig, az MTV Ro-
ma Magazin munkatársainak dokumentumfilmje. Be-
szélgetés Joka Daróczi Jánossal, az MTV Roma Ma-
gazinjának munkatársával, a film egyik alkotójával.
(Helyszín: Békásmegyer, Újmegyeri tér, bejárat az
iskola felõli oldalon. Információ: www.metegyhaz.hu
Tel.: 577-0515, munkaidõben.)

Körmendi Jánosra emlékeztek

Az Irodalmi estek a Duna-par-
ton rendezvénysorozaton
Fricz Tamás és Simon János
politológusok tartottak kü-
lönleges elõadást május 28-
án az Óbudai Kulturális Köz-
pontban.

Aközönség tartalmas
elemzést hallhatott a

rendszerváltás eredménye-
irõl, az elszalasztott lehetõ-
ségekrõl és hibákról, me-
lyek hozzájárultak az or-
szág jelenlegi válságának
kialakulásához.

A jövõben elvégzendõ
feladatokra utalva el-
mondták, hogy valódi
rendszerváltozás csak a
civil társadalommal
együtt, a hatalom civil
kontrolljának megvaló-
sulásával lehetséges.

Az est második részében
az elõadók saját verseiket,

prózai írásaikat olvasták
fel, végül pedig egy külön-
leges zenei produkcióval
lepték meg a hallgatóságot.

Elõkerült a gitár és ven-
dégeinkrõl hamar kiderült,
hogy nemcsak elsõrangú
elemzõk, de kiváló énekes
elõadómûvészek is. A fe-
lejthetetlen est a megzené-
sített Nemzeti dal közös
éneklésével fejezõdött be.

A két politológus el-
mondta, hogy ebben a sze-
repben elõször léptek fel
nagyközönség elõtt és pro-
dukciójukat nem is terve-
zik megismételni. 

A szépszámú és lelkes
óbudai közönség aznap
este egy nem mindenna-
pi élménnyel gazdagod-
va tért haza.

Csikósné Mányi Júlia
önkormányzati 

képviselõ

Politológusok zenéltek … to be continued 

Koncert és beszél(get)õ sarok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

VISSZAKERESHETÕ MÛSOROK. Elmulasztotta ked-
venc filmjét? Ismét meg szeretne nézni egy mûsort? Meg-
teheti a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) segítsé-
gével. A békásmegyeri Szabó Ervin Könyvtárban vissza-
kereshetõk az országos televíziók 2006. január 1-je óta
vetített (M1, M2, Duna TV, RTL Klub, TV2) és a rádió mû-
sorai. Több száz magyar játékfilm is megtekinthetõ. Keres-
se az erre kijelölt számítógépet és használja ingyenesen!
(Cím: Füst Milán utca 26.)
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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 
�Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. 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 szakszervíz 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, Böj-
tös 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
�Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
�FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
�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
� 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.

� 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
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás, szõ-
nyegpadlózás, gipszkartonozás, villanyszere-
lés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-4525
�Klímaberendezések forgalmazása, telepí-
tése, karbantartása. 5 év garanciával hétvégén
is. Tel.: 06-30-912-96-47
�Víz-gáz, fûtésszerelõ mester vállal lakásfel-
újítást, javítást, komplett. Tel.: 314-11-11, 06-
30-343-33-90
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
�Bútorgyártás, házgyári konyhák felújítása
és egyedi bútorok készítése ingyenes felmé-
réssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Épületburkoló és kõmûves kisebb-na-
gyobb munkát vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusí-
tása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-
1389
�Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, ka-
merás csatornavizsgálat, duguláselhárítás,
garanciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-
3588
�Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid
határidõvel, Jakab József villanyszerelõ mes-
tertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Takarítás nonstop! Irodák, társasházak,
magánházak, közintézmények takarítása,
nagytakarítása! Ablaktisztítás! Tel.:
06(30)960-4525
�Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
�Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
�Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Duguláselháritás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Vízszerelés-gyorsszolgálat! Dugulásel-
hárítás, csõtörések, mûszeres keresése, javítá-
sa, 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
� Ezermesterszolgálat-lakásszerviz non-
stop! Bútorszerelés, falfúrás, kertrendezés, ta-
karítás, vízszerelés, villanyszerelés, stb. Tel.:
06(30)960-4525
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
�Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést,  zsanérok,

pántok cseréjét, szekrény, polc készítést, javí-
tást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
�Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298,  szo-v: 06(30)318-5217
�Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
�Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
�Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, tel-
jes körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
�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 kö-
rû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513
�Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538

�Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebésze-
ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� 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
� Fogyasztó alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Mágnesterápiás kezelés akupunktúrás
pontokon, minõsített orvostechnikai eszköz-
zel. Ingyenes kipróbálás! Cím: Bécsi kert üz-
letház, Vitaminvarázs 1036 Bécsi út 57-61.
fsz/21. Tel.: 06(30)320-8915
� 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
�Vitamin Varázs várja vitaminok, korszerû
étrendkiegészítõk széles választékával, ta-
nácsadással. Cím: Bécsi kert üzletház, 1036
Bécsi út 57-61. fsz/21. Tel.: 06(30)895-4639

� 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
egyéni foglalkozások bármely idõpontban.
Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
�Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel:
06(30)964-5331
� Angol órák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
�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
�Tanulta, mégsem beszéli? Angol beszélge-
tõ mûhely, vizsgafelkészítés, diplomás tanár-
ral, 1-3 fõvel. Tel.: 242-6136;06(20)483-7808
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Délelõtt is, nyáron is. Tel.: 367-0256
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Matematika-fizika oktatás, felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Német nyelvoktatás, korrepetálás, érettsé-
gi elõkészítés, nyelvvizsgára felkészítés. Gaz-
dasági német. Tel.: 06(20)920-4569
� Francia magánórák a Rómain, felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután. Nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(70)342-2538
� Praktikus angol, nem csak gyerekeknek:
háztartás, játékok, zene, rajz, egyetemi diplo-
más, tapasztalt  tanárnõvel, 1-4 fõvel. Tel.:
242-6136; 06(20)483-7803
� Amfiteátrumnál nyelviskolai gyakorlattal
rendelkezõ fiatal tanárnõ vállal felzárkóztatást,
pótvizsgára és nyelvvizsgára való felkészítést,
bármely korosztály számára. Tel.: 240-1421;
06(70)416-1484; E-mail: ilonacseri@yahoo.com

� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Békásmegyer hegy felõli oldalán, 4 eme-
letes társasház negyedik emeletén, 3 szobás,
étkezõs, erkélyes, 73 nm-es, parkettázott, já-
rólapos, tehermentes lakásunkat eladnánk.
Tel.: 243-1490; 06(30)573-1719
� Óbudán 52 nm-es, kétszobás, erkélyes pa-
nellakás sürgõsen eladó. Ir.ár: 8.500.000. Tel.:
06(70)385-2243

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

Ingatlan

� Intenzív nyelvvizsga elõkészítõ tanfo-
lyamok indulnak angol és német szeptembe-
ri nyelvvizsgákra az EuroCcom Stúdió
Nyelviskolában. Bp., III. Amfiteátrum u. 3.
Érd: 240-9320, 06(70)205-4682, www.euro-
comnyelvstudio.hu

Oktatás

� Dr. Csiky Antal pszichológus alternatív
gyógyító a nyári hónapokban is folyamato-
san rendel. Részletek: www.csikyantal.hu

� 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

� 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

Egészség

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

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

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

� 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%!!!

� 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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� Békásmegyer hegy felõli oldalán 4 emele-
tes házban 1 szobás bútorozatlan lakás kiadó.
Tel.: 06(30)203-4722
� Teljes körû, gyors hitelügyintézés, ingye-
nesen Óbudán! Hiteltanácsadás, hitelkiváltás,
biztosítás, befektetés.  Tel.: 06(70)385-2243
� Pomázon 60 m2 helyiség elsõsorban irodá-
nak, raktárnak vagy csendes tevékenységre
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)263-6183
� Eladó-kiadó panel- vagy téglalakást, csa-
ládi házat keresünk. Tel.: 06(70)521-0342
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494 E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Iroda szuperolcsón kiadó 15 m2 a Flórián-
nál, jó parkolás. Tel.: 06(20)943-9619
�Rómain eladó HÉV közeli, 4 szobás, étkezõs,
90 nm-es, emeleti, belsõ kétszintes, tégla társas-
házi lakás, terasszal, garázzsal, tárolóval. Szep-
tember végi költözéssel. Tel.: 06(30)608-1639
� Pomáz és környékén kis- és nagyértékû
ingatlanok esetenként kedvezõ árban eladók.
Tel.: 06(30)263-6183
� Pomázon, Szelistye lakópark mellett, közel
a HÉV-hez, 580 m2-es sík, nyeles építési telek
eladó. Irányára: 13 MFt. Tel.: 06(30)263-6183
� Eladó 128 nm-es, 2 szintes családi ház 329
nm telekkel Békásmegyer-Ófaluban. Nappali
+3 háló, dupla komfort, garázs, pince. Ár: 36
MFt. Tel.: 06(70)605-0320
� A Hirdet-lak Ingatlaniroda ingatlanokat
keres-kínál, hitelügyintézés, Kórház u. 19/5.
www.ingatlan.com/hirdet-lak, tel.: 240-2547,
06(30)550-5953

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

� Kaszásdûlõn 37 nm-es összkomfortos üz-
lethelyiség kiadó (Reviczky ezr. u. 18.) Tel.:
367-0095 (üzenet)

� Szolid fiatalnak, takaros, külön bejáratú
szoba, 35.000 bruttóért kiadó. Tel.: 388-
2056
� 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 közelé-
ben biciklik, szerszámok tárolására kb. 8 m2-t
hosszabb távra. Tel.: 06(30)964-5331
lilapont@t-online.hu
� 26 nm-es összkomfortos üzlethelység
csendes tevékenységre kiadó Óbuda forgal-
mas helyén. Tel.: 06-20-250-1883

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918
� Elégedetlen, váltani szeretne? Igyenes
átképzés, fizetés 200.000 Ft/hó. Elõny felsõ-
fokú képzettség. Tel.: 06(30)820-5184
� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)287-4269

� 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
� Könyveket (régit, újat) vásárolok. 100
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)425-6437
� Vas és színesfém hulladékát és rossz aku-
mulátorát jó pénzért megvásárolnám . Tel.:
06(30)682-1016; 242-0335
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126

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

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dip.munkákat, költségve-
téseket, kéziratokat számítógépen írok. Tel.:
06(30)481-7821
� Friss nyugdíjas értelmiségi jogosítvány-
nyal, családoknál vállal teljes házvezetést,
adminisztratív feladatok ellátásával együtt.
Megbízható, korrekt, precíz munka. Tel.:
06(70)316-1530

� Régiség felvásárlás a Déli Pu.-nál. Azon-
nali készpénzfizetés. Díjtalan kiszállás. Üzlet:
XII. ker. Alkotás út 7/a. Tel.: 202-5584
� 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

� III. ker. Pacsirtamezõ u. 9. sz. 91 nm, két-
szintes, utcai bejáratú, légkondícionált, 2 autó
beállóval, hosszú távra üzlethelyiségnek, iro-
dának kiadó. Ár: 350.000+áfa/hó. Tel.:
06(30)991-2201, 06(30)951-8583

� III. kerületi HÉV-megállóban, forgalmas
helyen üzlet bérleti joga (engedélyekkel
együtt) eladó. Irányár: 1.000.000 Ft. Tel.:
06(20)450-9594

� Icecenter-Aquaworld gyerek sporttáborok
egész nyáron! Jég- és Görkori közönségkor-
csolyázás minden nap 13-14.50! www.ice-
center.hu
�Ovis napközis tábort szervezünk augusztus-
ban Csillaghegyen. Játékos angol, bibliai törté-
netek, sok ének, játék, mese, fürdés! Jelentke-
zés: 06(70)703-6823 barkacsana.kima.hu
�Egész nyáron gyönyörû környezetben sport-
tábor, tenisztanfolyam, úszásoktatás. Hagyó Ba-
lázs 06(30)263-4635 www.hagyosport.hu

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

Társkeresõ

Tábor

Üzlet

Régiség

Egyéb

Számítógép

Elad-vesz

Állás

� A III. ker. Szellõ u. 2-10. társasházban
bérbeadó 2 db két beállásos garázs. A bér-
leti díj bruttó 23.000 Ft/hó gépkocsi. Ér-
deklõdni lehet a 250-1460-as telefonszá-
mon.

� Üzlethelyiség kiadó a Szentendrei út
32. szám alatt. 29 nm-es, teljesen felújított
(mosdó, wc, légkondival és riasztóval el-
látott), irodának is alkalmas. Érdeklõdni a
430-1250-es számon lehet

Kiadó

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

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

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

Új Lidl áruház nyílt június 4-én a Szentendrei út 251-253. szám alatt

A tanév elején vette fel a kapcso-
latot a Bárczi Géza Általános Isko-
la lengyel testvériskolájával. A
kapcsolat felvételt egy egész tan-
évre szóló rendezvény is kísérte,
melynek témája Lengyelország
története, kultúrája volt. 

Az osztályok versenyen is-
merhették meg alaposabban

Lengyelországot. A csapatok
tesztlap kitöltésével jelentkezhet-
tek a vetélkedõre, beszámoltak az
iskolarádióban, levelet írtak a
lengyel iskolába, élménybeszá-

molón vettek részt a könyvtár-
ban, teadélutánon a klubban, cso-
dálatos tablókat készítettek, tár-
gyakat, emlékeket gyûjtöttek
Lengyelországról, végül szóbeli
vetélkedõ zárta a programot. Ter-
mészetesen a versenynek csak
egy elsõ helyezett csapata volt, de
valamennyi versenyzõ gyõztese a
vetélkedõnek.

A verseny helyezettjei 
1. helyezett: 8.m. 2. helye-

zett: 6.a. 3. helyezett: 7.m. 4.
helyezett: 6.m 1. csapata. 5. he-
lyezett: 6.m 2. csapata.

Vetélkedõ Lengyelországról

MIT VÁSÁROLTAK AZ SZJA 1 SZÁZALÉKÁBÓL? A Bóbita Ala-
pítvány köszönetet mond azoknak, akik a személyi jövedelemadó-
juk 1 százalékát felajánlották a Vitorla óvodának. Az összegyûlt
1.225.050 forintot a Vitorla óvodában udvari árnyékolók, a Felhõcs-
ke óvodában gyermek konyhabútorok vásárlására fordítottuk. (Adó-
szám: 19639745-1-41.) * A Napsugár Alapítvány köszönetet mond
azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlot-
ták a Kanóc óvodának. A felajánlott összeget, 612.500 forintot udva-
ri árnyékolók vásárlására fordítottuk. (Adószám: 19664008-1-41.)

Gyermekvilág Óvoda
1031 Budapest, Vitorla utca 6. Tel.: 242-6911. E-mail: vitorla-
o@kszki.obuda.hu; 1031 Budapest, Kanóc utca 3. Tel.: 242-6831.
E-mail: kanoc-o@kszki.obuda.hu;1031 Budapest, Arató Emil tér.
2. Tel.: 439-0206. E-mail:arato-o@kszki.obuda.hu

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A helyiségek vonatkozásában az ajánlatte-
võnek vállalnia kell szükség szerint a he-
lyiségbe önálló elektromos- és mellékvíz-
mérõk kiépítését.
A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot
tenni, melynek tartalmaznia kell a helyi-
ség(ek) vételárát, a fizetés módját és felté-
teleit. A pályázó ajánlatát a benyújtási ha-
táridõtõl számított 60 napig köteles fenn-
tartani. A pályázaton azok az ajánlattevõk,
vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat letéti számlájára
(számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.,
12001008-00140645-00100001) és a befi-
zetési bizonylatot 2009. július 21-én 16

óráig a vagyonhasznosítási osztályon be-
mutatják. (Cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.)
A pályázatot zárt borítékban 2009. július
27-én 12 óráig lehet benyújtani a III. kerü-
leti Önkormányzat (Budapest, Fõ tér 1.
I/19.) vagyonhasznosítási osztályán. A ér-
vényesen benyújtott pályázatokat az ön-
kormányzat tulajdonosi és közbeszerzési
bizottsága 2009. szeptember 15-ig elbírál-
ja, annak eredményérõl a pályázókat írás-
ban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a
tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kér-
hetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál
(1033 Bp., Szentlélek tér 7. fsz. 12., tele-
fon: 430-3468 és 430-3469, ügyfélfoga-
dáskor hétfõn 14-tõl 18 óráig, szerdán 8-
tól 16.30 óráig, csütörtökön 8-tól 12 órá-
ig). A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást ad a 437-8643-as telefon-
számon és személyesen az önkormányzat
vagyonhasznosítási osztálya (1033 Bp. Fõ
tér 1. I/19.). 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Vagyonhasznosítási Osztálya

A pályázat kiírója és bonyolítója: Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Köz-
alapítvány, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának kiemelt támogatásával.
A pályázat célja: segíteni, támogatni azo-
kat a diákokat, akik a tanulás és az egész-
séges életmód, sportolás összhangját ki-
emelkedõ módon gyakorolják, így példa-
képekké válhatnak tanuló társaik elõtt,
ösztönözve õket hasonló célok elérésére. 

Pályázati feltételek 
Támogatásra az a diák pályázhat, aki: 7.,
8., 9., 10., 11., 12., osztályba beiratkozott a
III. kerület oktatási intézményeibe; a 2008-
2009. tanévben tanulmányi eredménye el-
éri a 4.00 átlagot, vagy a fölötti; III. kerü-
leti alap- vagy középfokú oktatási intéz-
ményben tanul, és III. kerületi lakos; 2008.
szeptember 1. - 2009. augusztus 31. közöt-
ti idõben rendszeres sportolás mellett elért
sporteredménnyel rendelkezik.
a) Értékelhetõ sportversenyen elért sport-
eredmény kizárólag a Nemzetközi Olimpi-
ai Bizottság által elismert sportágakban:
korosztályos világ- és Európa-bajnokság;
országos korosztályos bajnokság; diák-
olimpiai bajnokság; Budapest bajnokság;
kerületi bajnokság.
b) Az a) pontban felsorolt versenyeken el-
ért 1-6. helyezés közül a legjobb ered-
ményt veszik figyelembe.
c) Az alábbi 11 sportág a pályázat elbírálá-
sának sporteredmény értékelése vonatko-
zásában dupla értékkel lesz figyelembe vé-
ve.

Jelzett sportágak 
Egyéni sportágak közül: atlétika; csel-

gáncs; kajak-kenu; ökölvívás; ritmikus
gimnasztika; úszás; vívás.
Csapat sportágak közül: kosárlabda; lab-
darúgás; röplabda; kézilabda.
Elnyerhetõ pályázati támogatás összege:
10 hónap figyelembe vételével 6.000 Ft
fõ/hó értékben nyerhetõ el (összértékben
60.000 Ft/fõ).
Pályázati támogatást elnyerhetõk száma
minimum 25 fõ.
A pályázatot évenként ismételten kiírják.
A pályázati támogatás idõpontja: 2009. szep-
tember 1. - 2010. június 30. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2009.
szeptember 14-én 12 óráig.
A pályázatot az oktatási intézmények ré-
szére 2009. szeptember 1-ig megküldött
pályázati lap kitöltésével (a lap az értéke-
lési számítási módot is tartalmazza) és az
azon megjelöltek aláírásával kell igazoltan

megküldeni 2 példányban az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat Sport Köz-
alapítványhoz: 1037 Budapest, Rádl
árok utca 1.
A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Köz-
alapítvány a döntésrõl írásban értesíti a pá-
lyázót az érintett oktatási intézményen ke-
resztül.
A közalapítvány kuratóriuma egyhangú
döntése, hogy az értékelésnél a változtatás
jogát fenntartja.
A pályázatot elnyerõk részére rendezendõ
ünnepséget 2009 szeptember végén külön
értesítés mellett tartják a polgármesteri hi-
vatal tanácstermében.
(A pályázattal kapcsolatban információ
kérhetõ Gálházi Tündétõl, a sport közala-
pítvány titkárától telefonon: 388-9770.)

Az ÓBSK Kuratóriuma 

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû, súlyos mozgáskorlátozott fi-
atalok támogatására pályázatot hirdet, mely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez,
lakhatási, illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök
vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ.
Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25 szá-
zalékánál, de legfeljebb 45.000 forint. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet.
A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvo-
si igazolásokat, valamint a családban együtt élõk 2008. évi jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof. Dr. Kováts István Alapít-
vány, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre kérik beküldeni 2009. augusztus 31-ig.
Minden pályázó 2009. október 3-ig értesítést kap a kuratórium döntésérõl. A díjakat a
nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja fõvárosi rendezvényén vehetik át.

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és középfokú oktatási intézményekben 
jól tanuló és jól sportoló diákok 2009-2010. tanévben történõ támogatására

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatására

Cím Funkció Hrsz Terület (m2) Gépészeti Irányár Pályázati 
felszereltség biztosíték 

(bánatpénz)
Boglya u. 1-3. iroda 18910/98/A/34 105 villany, víz, távhõ 13.270.000 Ft 1.300.000 Ft
Kenyeres u. 41-47. garázs 17322/A/75 20 villany 3.000.000 Ft+áfa 300.000 Ft
Lajos u. 51. raktár 14627/4/A/6 30 villany 1.500.000 Ft 150.000 Ft
Reménység u. 9. raktár 17005/48/A/11 45 villany 1.800.000 Ft 180.000 Ft
Selmeci u. 9. mûterem 17415/0/A/7 21 villany 800.000 Ft 80.000 Ft
Selyem u. 4. egyéb helyiség 17005/38/A/57 44 nincs közmû 3.000.000 Ft 300.000 Ft
Tímár u. 26 iroda 17621/0/A/41 197 villany, víz 16.000.000 Ft 1.600.000 Ft
Uszály u. 10. raktár 14625/19/A/14 18 víz, villany 1.700.000 Ft 170.000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vagyonhasznosítási Osztálya egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

obuda_12.qxd  6/12/2009  1:03 PM  Page 25



2009/12. szám26
Programok – Hirdetés

ABLAK-AJTÓ
MINÕSÉG – KEDVEZÕ ÁRON!

MÛANYAG 3, 5, 6 KAMRÁS 

ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓK

KOMPLETT KIVITELEZÉS,

KIEGÉSZÍTÕK 

SZÉLES VÁLASZTÉKA.

ÉRDEKLÕDÉSÉT KÖSZÖNÖM!

LÉCZFALVI PÁL

TEL.: 20-421-42-27

LÉCZFALVI PIROSKA

TEL.: 20-222-44-12

BÉCSI ÚT. 199.

(A PRAKTIKERREL SZEMBEN)

TEL.: 06-1-950-07-22

E-MAIL: ajtoablak2004@t-online.hu

Az Óbudai Búcsú a Szent Péter-és Pál Fõplébánia-
templom egyházi búcsújához kapcsolódó „népün-
nepély”. Ezt a több mint 200 éves hagyományt a
„Braunhaxler” Egyesület 1995-ben elevenítette
fel. Az azóta minden évben megrendezett  hétvégi
kulturális rendezvénysorozat az óbudai Fõ téren
Óbuda-Békásmegyer legnagyobb szabadtéri ren-
dezvénye. Az eseményhez Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata - mint a korábbi években is - jelentõs
támogatást nyújtott. Az Óbudai Búcsú fõvédnöke
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

A június 27-ei program
11.00 Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere megnyitja a búcsút.
11.20 Óbuda-Békásmegyer iskolásainak mûsora
(Elsõ Óbudai Általános Iskola, Bárczi Géza Álta-
lános Iskola, Pilisvörösvári Ifjúsági Kórus, Óbu-
dai Szent Péter és Pál Szalézi Óvoda, Medgyessy
Ferenc Általános Iskola, Kincsõ Együttes).
12.00 Budapesti Ifjúsági Kórus (vezetõ kar-
nagy: Gerendai Ágnes) mûsora.
12.30 Csömöri Furmiska Szlovák Gyerek tánc-
csoport.
13.00 Nemzetiségi kórustalálkozó: Braunhaxler Né-
met Énekkar, Pilisborosjenõi Német Dalkör, Csö-
möri Balo Lipot Szlovák Népdalkör, Budakalászi
NKÖ Kórus, Szigetcsépi Német Nemzetiségi Kó-
rus, Vértesszõlõsi Zimo Zeleni Szlovák Asszonykó-
rus, Berkenyei Német Nemzetiségi Dalkör, Soroksá-
ri Német Nemzetiségi Kórus. Házigazda:
Braunhaxler Dalkör.
16.00 Horváth Gyöngyi sanzonokkal egy kis
párizsi hangulatot varázsol Óbudára. 
16.30 Nosztalgia mûsor slágerek, táncdalok,
operett- és filmdalok, kuplék, magyar nóták,
sanzonok, világslágerek neves mûvészek elõ-
adásával, és meglepetés elõadóval.
19.00-22.00 Fergeteges rock and roll parti egy
kitûnõ zenekarral, utcabál, vetélkedõkkel, tánc-
verseny, seprûtánc.

A június 28-ai események
11.00 Ünnepi szentmise a Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templomban az Albert Schweitzer
Kórus és Zenekar közremûködésével. Mûso-
ron: Haydn Nelson mise.
13.00 Vakok és Gyengénlátók Horizont Együt-
tese szalonzenét játszik.
14.00 A Krúdy Kör irodalmi mûsora: Óbuda
Krúdy szemével.
14.30 A Csúcshegyi Bohémek Társasága elõ-
adásában: magyar és sváb bohém táncok.
15.00 Fiatal táncdalénekesek bemutatkozása. 
15.30 Ki tud többet Óbudáról? Vetélkedõ nye-
reményekkel.
16.00 Keil Ernõ 40 tagú fúvószenekarának mû-
sora: Lehár, Strauss, Kálmán Imre népszerû

melódiái. Karmester: Kovács Tibor. * 17.00
Sörivó verseny.
17.30 Operett gála neves külföldi és magyar
vendégfellépõkkel.
19.30 Fergeteges utcabál sramli zenével. Köz-
remûködik az Óbuda-Békásmegyer Sramli-
zenekara Zwickli Mihály vezetésével. Táncver-
seny, búcsú szépe választás.

* * * 
A búcsú mindkét napján népmûvészeti kirako-
dóvásár, gyerekprogramok, mini vidámpark,
dodzsemmel. Szombaton és vasárnap jéghideg
sörrel és üdítõkkel, remek ételekkel várjuk ked-
ves vendégeinket. A „Braunhaxler” Egyesület
mindenkit szeretettel vár és minden kedves
vendégnek jó szórakozást, kellemes idõtöltést
kíván kétnapos ingyenes nagyrendezvényén.

Tauner Tibor és Neubrandt Istvánné, 
a 2009. évi Óbudai Búcsú rendezõi

GYERMEKNAP A BÖLCSIKBEN. A III. kerületi bölcsõdékben is megünnepelték a gyermeknapot.
Vidám programmal - ugrálóvár, arcfestés, játékok a szabadban - örvendeztették meg a gondo-
zónõk a kicsiket. A szülõk is szép számmal vettek részt az eseményeken. - A bölcsõdében min-
dennap gyermeknap van - mondta egy szülõ. (Felvételünk a Szél utcai intézményben készült)

Óbudai Búcsú a Fõ téren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Vakáció
Rejtvényünkben Zelk Zoltán: Vakáció címû versébõl
idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges
24. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: E. Y.
R.). 14. Híres muskotály. 15. Leigázta-e? 16. Négyzet-
ben van. 17. Régiesen lopja. 18. Nagyrészben laknak!
19. Függessze. 21. Eres! 23. Gyakori magyar családnév
a végsõ betû nélkül. 24. Hidrogén, kén és oxigén vegy-
jele. 25. Z. O. T. 26. Visszaszív! 28. Hamis, fordítva. 29.
Kiejtett susogó hang. 30. Középkori bûnözõ. 32. Távol-
keleti fõváros. 34. Hunyadi Sándor regénye. 36. Fordí-
tott hitvány, ócska. 38. … Williams, amerikai filmszí-
nész. 39. Svéd és osztrák autók jele. 40. Tetejére. 41. Ka-
rácsony elõtti idõszak nagyobbik része. 42. … plus ult-
ra. 43. Belül fázik! 44. Brit tojás. 46. Morzejel. 47. Egy-
fajta parlamenti csoport, névelõvel. 50. Nem enged.
51/A. Röptet. 53. Spanyol, kubai és ghánai autók jele.
Visszafelé átnyújtotta! 56. Hüvelyes növény. 57. Régeb-
bi magyarkártyás kártyajáték.
FÜGGÕLEGES: 1. H. A. Á. 2. Taníts. 3. Pest megyei
helység. 4. … vera, gyógyító növény. 5. Személyes név-
más. 6. Egy csoport legidõsebb tagja. 7. Japán és luxem-
burgi autók, az oxigén és amper jele. 9. Meleg idõszaki
kempinget. 10. Knock out. 11. Római kettõezerötven.
12. Vizet ad. 13. Vajon bûnhõdik? 17. Kerti növény az elsõ á éke-
zet nélkül. 20. Tépett. 22. Nõi név. 24. Az idézet második sora
(zárt betûk: G. L. S.). 27. S. J. A. N. 30. Dalai …, ékezet nélkül.
31. Karel Capek egyik regénye. 33. Póni egynemû betûi. 34. Hely-
rag. 35. Hazafi bánata. 37. Bõvíté. 39. Morc ember viselkedése.
43. Ácsot nevel belõle, így válik … 45. Hangtalan golden. 47. For-
dított szülû! 48. Ilyen tészta is van. 49. Arzén, hidrogén és oxigén
vegyjele fordítva. 51. Egyik évszak fele! 52. E. B. Y. 55. A tantál
vegyjele. 57. Mutató szó.                                       Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon június 24-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben
vehetnek át. A június 2-án megjelent, „Csontváry” címû rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: „Zarándoklás a cédrushoz. Vihar a
nagy hortobágyon”.
Könyvet nyertek: Kenéz János 1031 Budapest, Sóvári utca 32.
I/3.; Sátor Mihályné 1035 Budapest, Vörösvári út 5. VII/40.;
Adonyi Jenõné 1035 Budapest, Szentendrei út 26.

Az önkormányzat által tá-
mogatott Csillaghegyi
Mozgás és Szabadidõsport
SE (CSMSZ SE) nyári sport
és kézmûves napközis tá-
bort szervez a Keve-
Kiserdei Általános Iskola
melletti, erdei környezet-
ben lévõ sport- és szabad-
idõpályán.

P rogram: fociedzés,
futball-bajnokság

(éremmel); teniszedzés;
asztalitenisz oktatás;
pingpong-bajnokság;
úszásoktatás; kerékpá-
ros kirándulás; kézmû-
ves és kreatív foglalko-
zás (kerámiázás, többfé-
le technika megismeré-
se, kemencés pogácsa-
sütés); minidisco, nem
csak lányoknak; társas-
játékok. Turnusok: júni-
us 15-tõl július 31-ig (7

turnusban), hétfõtõl-
péntekig 8-tól 16.30
óráig. Részvételi díj: 18
ezer forint/gyermek/1
hét. Elõleg: 8 ezer fo-
rint. Testvérkedvez-
mény: 1000 forint. (Je-
lentkezést folyamatosan,
érkezési sorrendben fo-
gadnak el.) A nyári
sporttábor ára tartalmaz-
za a napi háromszori ét-
kezést, a kézmûves

anyagok árát. Minden
sportágban szakedzõ il-
letve oktató jut öt gye-
rekre, egyénenkénti fog-
lalkozásra is lehetõség
van.

(Helyszín: CSMSZ SE,
Római-part, Királyok útja
178., mûfüves futballpálya,
erdei környezetben, fahá-
zakkal. Érdeklõdni Kelen
Balázsnál a 06-70-314-
0021-es számon lehet.
www.csillaghegysport.hu)

Sporttábor erdei környezetben
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Jól szerepeltek
párbajtõrben

Miskolcon rendezték az
Országos Párbajtõr Di-
ákolimpia V. korcsoport-
jának egyéni és csapat-
versenyét május 30-án.
Az óbudai diákok ki-
emelkedõ sikerét hozta
a megmérettetés. Gon-
da Borbála, a Veres Pé-
ter Gimnázium tanulója
egyéni I. helyezést, Tal-
lár Ákos, az Árpád Gim-
názium diákja egyéni III.
helyezést ért el. Az
Óbudai Gimnázium csa-
pata III. lett. A bronzér-
mes csapat tagjai:
Mihalik Zoltán, Pádár
András és Tallár Ákos.

Itt te is lehetsz
bajnok!

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

Lábtenisz
Az OBSITOS Sport
Egyesület lábtenisz
edzést hirdet 8-12 éves
fiúknak és lányoknak.
(A részletekrõl érdek-
lõdni lehet Dénes Kál-
mánnál a 06-30-919-
6906-as számon,
denes.kalman@zmne.hu)

NYÍLT TESTNEVELÉSÓRA. Kilenc általános iskolában és nyolc óvodában tornázhattak
együtt a gyerekekkel azok, akik csatlakoztak a május 7-ei nyílt, közös testnevelésórához

Az ötödik alkalommal rende-
zett Óbuda Kupa megdöntött
minden eddigi rekordot.
Még soha nem látogattak ki
ennyien pünkösdkor a Kerü-
let pályára, ahol a füves és
mûfüves játéktér mellett ki-
alakított homokos területen
is telt ház mellett zajlottak a
sportesemények. 

Labdarúgásban min-
den korosztály já-

téklehetõséget kapott, a
meghívottakkal együtt
harminc csapat közel
négyszáz játékosa rúgta a
labdát. Újdonság volt az
egyesület röplabdás lá-
nyainak színre lépése. A
három homokos pályán
egész nap „röpködött” a
labda, a lányok bemutató
mérkõzései után a szülõk
is kipróbálták és látható-
an élvezték a mezítlábas
játékot.

- Az Óbuda Kupát azzal
a céllal hívtuk életre, hogy
ezen a napon a III. kerüle-
ti TUE utánpótlásnevelõ
klub megmutassa magát,
láthatóvá tegye az itt folyó
sportéletet - tájékoztatott
Potyi Péter, a klub ügyve-
zetõ elnöke. - A közel há-

romszáz labdarúgó mellett
ezúttal a Kerület család új
tagjai, a röplabdás lányok

is bemutatkoztak. Az
egésznapos program a
mozgásról, játékról, barát-
kozásról és a jókedvrõl
szólt. Úgy láttam, ez a ren-
dezvény sikerült eddig a
legjobban, valamennyi
résztvevõ kellemes emlé-
kekkel távozott a pályáról.

Nem csak a játéktéren, a
sátrak körül is emelkedett
volt a hangulat. A bográ-
csokban fõtt a gulyásleves,
melyet késõbb ingyen

kóstolhattak a vendégek.
A programra sem lehetett
panasz, a legkisebbek

négy korosztályban mér-
ték össze tudásukat. A
gyõztesek Puskás Péter
alpolgármestertõl vehették
át a kupákat. 

Pályára lépett a nõi csa-
pat is, Pintér Patrik tanít-
ványai ezen a mérkõzésen
aratták elsõ gyõzelmüket.
Ezt követõen a 25 éve ifjú-
sági Európa bajnokságot
nyert csapat tagjai mér-
kõztek az edzõk csapatá-
val. Az egykori gárdában

fellépett többek között
Pintér Attila, Kovács Kál-
mán, Zsinka János,
Szélpál László és 5:4-re
legyõzték az edzõket. 

A mérkõzést követõ
„harmadik félidõben”
Bognár György klub-
igazgató tortával kö-

szöntötte Bicskei Berta-
lant valamint a sikercsa-
pat jelenlévõ tagjait,
majd hosszan beszélget-
tek közös élményeikrõl.

Lovas A.

Telt ház az Óbuda Kupán

Legyõzték az edzõket

Az Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvány 2008. évi egyszerûsített éves be-
számolójának mérlegadatai. Összes közhasznú bevétel: 4.011 eFt. Összes
közhasznú kiadás: 2.579 eFt. Mérleg fõösszeg: 2.108 eFt.
Az alapítvány az összes bevételét az alapítótól, a III. kerületi Önkormányzattól
kapta, melyet a „Jó tanuló, jó sportoló” gyerekek támogatására fordított.

Dr. Török Ottó, Óbuda-Békásmegyer 
Sport Közalapítvány Kuratórium elnöke

A XII. kerületi Önkormány-
zat szervezésében a Sport
Max adott otthon a Hegyvi-
déki Napokon tartott, a bu-
dapesti önkormányzatok
közötti futballtornának.
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata is képvisel-
tette magát a kihíváson.

Atornán idén kilenc
önkormányzat in-

dult, a III. kerületi csapat -
stílusosan - az elõkelõ III.
helyen végzett. 

Csapattagok: Gudor Ist-
ván (védelmi és közbiz-
tonsági iroda), Papp Szi-
lárd (vagyongazdálkodási
ügyosztály), Balogh Péter
(Celer Kft.), dr. Urbán
Péter (adó ügyosztály),
Apagyi Ferenc (adó ügy-
osztály), Rácz Ferenc (III.
kerületi Rendõrkapitány-
ság), Kemecsei Zoltán
(adó ügyosztály), Molnár
László (III. kerületi Rend-
õrkapitányság), dr. Gidó-
falvy Dénes (polgármeste-
ri kabinet).

Harmadik lett
a III. kerület

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Gondozási Központ
szervezésében idén kilence-
dik alkalommal rendeztek
sportnapot az idõseknek má-
jus 28-án a Rádl árok utcai
TTVE pályán. 140 nyugdíjas
19 csapattal vett részt a
rendkívül színes, szórakozta-
tó sportversenyen.

Asportnapra az Egész-
ségolimpia szervezõ

csapata is meghívást ka-
pott, így Óbuda-Békásme-
gyer nyugdíjasai ingyene-
sen vehettek részt például
testtömeg index- és vér-
nyomásmérésen. 

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
az eredményhirdetésen ok-
levelet adott át a csapatok-
nak, mellyel köszönetét fe-
jezte ki a nyugdíjasoknak
aktív részvételükért. Kö-
szöntõjében elmondta: na-
gyon bízik abban, hogy az
egészséget támogató prog-
ramok által a legegészsé-
gesebb és legfittebb kerü-
let lesz a III. a fõvárosban

és Magyarországon egy-
aránt. Idén az elsõ helyezé-
sért járó vándorserleget a
Harang utcai nyugdíjas
klub 1. csapata vihette el.
A szervezõk a polgármes-
terrel közösen egy serleg-
gel köszöntötték a 92 éves

Kiss Andrásné, Erzsikét,
aki a Derûs Alkony Klub
tagja és aktív résztvevõje

volt a versenynek. Az idei
résztvevõk közül a legidõ-
sebb férfit is serleggel kö-

szöntötték, Kocsis Béla 87
éves és a Víziorgona utcai
klub tagja.

Orosz Balázs, az Óbudai
Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft. ügyvezetõ-igaz-
gatója hangsúlyozta, hogy
egy ilyen sporteseményen
csak gyõztesek vannak és
rögtön ajánlott egy követ-
kezõ ingyenes sportprog-
ramot, a Nordic Walking
kipróbálását a Fogarasi sí-
iskola területén.

Dr. Várszegi József, az
Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. ügyvezetõ-igazgatója,
az Óbudai Egészségolim-
pia megálmodója is gratu-
lált a résztvevõknek.

Idõsek sportnapja díjátadóval

Kilencven felett is fitten

Az ország legjobb nõi és fér-
fi párbajtõrözõi adtak egy-
másnak randevút az Óbudai
Fless Vívóiskola és az Óbu-
dai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. által megren-
dezett világbajnoki válogató
versenyen.

Vörös Zsuzsanna olim-
piai bajnok öttusázó,

Szász Emese olimpiai V.
helyezett, Tóth Hajnalka
csapat világbajnok a nõi

mezõnyt erõsítette, a férfi-
aknál pedig Boczkó Gá-
bor olimpiai IV. helyezett,
Hanczvikkel Márk U-23
Eb-bajnok, Budai Dániel
és Böjte Szabolcs kadett
Európa-bajnoki helyezet-
tek vettek részt a 171 fõ-
vel lezajlott megmérette-
tésen. 

Említésre méltó, hogy a
nehéz körülmények között
dolgozó Fless Vívóiskolá-
ból indult Pádár Tamás,

aki második helyezést ért
el és Kolczonay Anna, aki
ifjúsági válogatott. A szer-
vezõk reményei szerint ez
a kiemelkedõ esemény ha-
gyományteremtõ lesz. 

Világbajnoki válogató
verseny Óbudán

Eredmények Óbuda Kupa felnõtt párbajtõr válogató:
Nõk:1.Tóth Hajnalka (BVSV).2.Takács Emese (BVSC).
3. Antal Edina (Honvéd). 3. Szász Emese (Vasas).
Férfiak: 1. Boczkó Gábor (Honvéd). 2. Pádár Tamás
(BVSC). 3. Rédli András (Balaton). 3. Somfai Péter
(Honvéd).
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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• Dr. Pethõ László ügyvéd júliusban és augusztusban nem tart jogsegélyt.

• 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 25-én 18.30 órától lesz.
Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap
16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb 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
július 2-án), 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

Tíz  éve épült fel a Magyar-
országi Metodista Egyház
óbudai közösségének ott-
hont adó ház a Kiscelli utca
73. szám alatt. 

Ebbõl az alkalomból
„Élet-Jel” címmel

május 20-tól 23-ig, négy-
napos, sátoros rendez-
vénysorozaton mutatkoz-
tak be a kerületi polgá-
roknak a Teszársz Károly
utca és a Máltai játszótér
között felállított sátorban.

Délelõttönként az Élet-
Jel kávézóban várták a
gyermekeket, kismamá-
kat a Tökmagvetõ mûsor-

ral. A kreatív foglalkozá-
sokat bábelõadásokkal,

játékokkal, pantomimmel
színesítették. A délutánok

a fiataloknak, felnõttek-
nek szóltak koncertekkel
és filmvetítésekkel.

MEGNYÍLT A SZAMÓCA GYERMEKHÁZ. Gyarapodott Óbuda gyermekintézmény-hálózata,
június 6-án megnyílt a csillaghegyi Szamóca Gyermekház a Botond utca 72. szám alatt

Életjel a metodisták sátrából

Tanácsadó szolgáltatás
A Lakóközösségek Élet-
minõsége Javításáért
Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) in-
gyenes tanácsadást bizto-
sít, melyen gyakorló tár-
sasházi és lakásszövetke-
zeti tisztségviselõk vála-
szolnak kérdéseire.
Helyszín és idõpont: Bel-
sõ-Óbuda, június 30-án
17-tõl 19 óráig a Szent-
endrei út 17.szám alatti la-
kásszövetkezeti irodában
(Elõzetes bejelentkezés:
367-1326.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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

PROFI TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET!

Megbízható, minõségi szolgáltatás,
precíz elszámolás.

1994-óta Óbuda-Békásmegyeren!
Katona Ingatlan Kft. 
Tel.: 06/20-49-79-959

www.katonaingatlan.atw.hu 

ÚSZÓTÁBOR
Dagály Strandfürdõ

XIII. Népfürdõ u. 36.
2009. június 15.-augusztus 28.

úszás, vízi játékok, görkorcsolya,
gumiasztal, kosárlabda
www.jafcsakpeter.hu
Tel.: 06-30-248-35-44

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

New Style Kínai Áruház
C s i l l a g v á r Bevásárló Központ  

Alagsor

Óriási kedvezmények!
Nagy nyári akciók!!!

Minõségi, igényes kidolgozású tavaszi, 
nyári divat az egész családnak.

Nõi topok: 490 Ft-tól, nõi pólók, szabadidõ
alsók: 590 Ft-tól

Látogasson el újonnan nyíló üzletünkbe, 
ahol kedves, figyelmes eladók, és széles

ruházati és cipõ választék várja 
Önt és kedves családját.

Nyitva tartás: 

H.-P.: 9-20

Szo.: 10-18

V.: 10-14.

Nálunk tetõtõl talpig felöltözhet!
Várjuk szeretettel!

Trium
ph-m

árkaüzlet
az

EuroC
enter

I.
em

eletén
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

BORFALU A SZENTLÉLEK TÉREN
Új helyszínen, a Fõ tér helyett a
Szentlélek téren építették fel június
4-én a Borfalut, ahová a szeszé-
lyes idõjárás ellenére sokan láto-
gattak el június 5-tõl 7-ig.Az ország
különbözõ borvidékeirõl származó
kiváló minõségû borokat kóstolhat-
tak meg az érdeklõdõk, de színes
kulturális programokat is kínáltak a
jazztól a bluesig a szervezõk. A
rendezvényt Bús Balázs polgár-
mester nyitotta meg.

Már gyalogosan és kerékpárral is lehet közlekedni május
vége óta a felújított északi összekötõ vasúti hídon

Áram nélkül maradt több ezer fogyasztó
Óbudán fél órára áram nélkül maradt közel hat-
ezer fogyasztó június 2-án délelõtt. Egy, elõzetes
egyeztetés nélkül földmunkát végzõ munkagép
megsértett egy elektromos kábelt, melynek követ-
keztében a Pók utcai lakótelep egy részén, a ka-
szásdûlõi lakótelepen, a Huszti út környékén, va-
lamint a külsõ Bécsi út egy részén nem volt áram.

ÖKO-hét faültetéssel
A Bárczi Géza Általános Iskolában a természet
szeretete, a környezetvédelem mindig fontos
szerepet töltött be a nevelésben. Idén is lelkesen
csatlakoztak a diákok a kerületben 17. alkalom-
mal rendezett ÖKO-héthez. Az eseményen a
gyerekek szépítették az udvart, fákat ültettek a
Rügyek és Gyökerek Egyesület jóvoltából.
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