
Színes jelzést kapnak a HÉV-vonalak,
megállóhelyek nevei és néhány járat me-
netrendje változik.

Eddig 60 ezer III. kerületi gyermek fi-
gyelmét hívta fel a felelõs állattartásra
egy alapítvány.

Elõadásokkal, tárlatvezetésekkel, kézmû-
ves foglalkozással várják az érdeklõdõ-
ket az aquincumi nyílt napon.27

Nyílt nap Aquincumban

XVII. évfolyam 7. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. április 13.

8
Változások a tömegközlekedésben

13
Nevelés felelõs állattartásra

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma

április 27-én, szerdán

jelenik meg! Újságunk ko-

rábbi számai is olvas-

hatók a www.obuda.hu

honlapon.

Lapzártakor érkezett: felavatták a katyni mártírok emlékmûvét a tiszteletükre kialakított
óbudai emlékparkban április 8-án. Az emlékmûvet Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság el-
nöke, Bronislaw Komorowski, a Lengyel Köztársaság elnöke, Tarlós István, Budapest fõ-
polgármestere (képünkön), Andrzej Kunert miniszter avatta fel.         TUDÓSÍTÁS AZ 5. OLDALON

A képviselõ-testület
április 7-ei ülésén

több mint hetven napi-

rendi pontot tárgyaltak a
képviselõk. Számos ci-
vil szervezettel újítottak
meg vagy kötöttek új
együttmûködési megál-
lapodást, a kerületben
élõk könnyebb megélhe-
tésének érdekében.
Több pályázati lehetõ-
ségrõl is tárgyaltak, és
döntöttek a kerület nap-
ján kitüntetettek szemé-
lyérõl is. 

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Emlékmû a katyni mártíroknak

Együttmûködés a civilekkel, 
Óbuda Kártya és díjesõ

T avaly márciusban
nyitotta meg kapu-

ját a Laktanya utca 1/B
szám alatt a kerékpár-
kölcsönzõ önkormány-
zati támogatással. Idén

kedvezményes feltéte-
lekkel ismét lehetõség
van környezetbarát köz-
lekedésre, a szabadidõ
egészséges eltöltésére. 

INFORMÁCIÓK A 30. OLDALON

Változatlan árakon

Nyitva a bringakölcsönzõ

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Az elmúlt idõszakban
több oktatási intézmény
is jelezte, hogy a hátrá-
nyos helyzetû gyermekek
egy része reggeli nélkül
érkezik az iskolába, nem
tud figyelni, ezért romlik
a teljesítménye. Az isko-
lák körében elvégzett fel-
mérés szerint 594 rászo-
ruló gyermek részére len-
ne szükség az ingyenes
reggelire.

Aprobléma megoldá-
sa érdekében az ön-

kormányzat a Sodexo be-
vonásával biztosítja az
ingyenes reggelit a rászo-
ruló gyermekek részére a
2010/2011. tanév végéig,
erre összesen 2 millió
800 ezer forintot fordít. 

BÕVEBBEN A 5. OLDALON

Bús Balázs: Óbudán egy iskolás
gyermek sem éhezhet

Iskolai beiratkozás
Az általános iskolák elsõ
osztályaiba április 14-én
8-tól 19 óráig és április 15-
én 8-tól 18 óráig írathatják
be gyermekeiket szüleik.
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Felújíttatta az önkormányzat a
Flórián teret átszelõ murvás sé-
tányokat. 

A Flórián téri nagyrét tu-
lajdonviszonyai tisztá-

zatlanok, a terület fõvárosi tu-
lajdon, de a III. kerület kezeli.
A sétányokat borító murvaré-

teg elkopott az évek során,
esõs idõben nem lehetett köz-
lekedni a sártól. A lakosok pa-
naszaikkal a kerületet keres-
ték meg. A sétány felújítását
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata vállalta magára, a
beruházás több mint négymil-
lió forintba került.

Megújult murvás sétányok
a Flórián téren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az önkormányzat idén
is meghirdeti a „Fogadj
örökbe egy zöldterüle-
tet” pályázatot az általá-
nos és középiskoláknak,
valamint a kerületi civil
szervezeteknek, a Kör-
nyezetvédelmi Alap ter-
hére. Összesen 3 millió,
pályázónként maximum
200 ezer forint nyerhetõ
közterületek gondozásá-
ra, szépítésére. A pályá-
zatok beadási határideje
április 29. (Pályázati
felhívás „Fogadj örök-
be egy zöldterületet”
címmel a 27. oldalon.)

Megállapodással 
a rászoruló energia 

fogyasztókért
Meghosszabbítják és

módosítják az önkor-
mányzat és a HÉRA
Alapítvány együttmûkö-
dési megállapodását. A
szociálisan rászoruló
energiafogyasztók tá-
mogatásával 20 éve fog-
lalkozó alapítvány ezen-
túl kizárólag a távhõdíj
kifizetésében segít. A tá-
mogatás, melynek 10
százalékát az önkor-
mányzat fizeti, a polgár-
mesteri hivatalnál igé-
nyelhetõ, és a jogosult
közüzemi számláján ír-
ják jóvá. Tavaly a kura-
tórium 1104 pályázó
közüzemi számláján
összesen 18 millió 130
ezer forintot írt jóvá, il-
letve jelenleg 273 pályá-
zó kérelmére 3 millió
773 ezer 500 forint ösz-
szegû támogatás megál-
lapítása van folyamat-
ban.

Megszûnik 
a Herkules

alapítványi iskola
Közös megegyezéssel

megszüntetik az önkor-
mányzat és a Herkules
Tehetséggondozó (ala-
pítványi) Általános Is-
kola közoktatási megál-
lapodását július 1-jétõl.
A fenntartó Nessa Peda-
gógiai és Szociális Ala-

pítvány korábban beje-
lentette, hogy az intéz-
ményt június 30-ig tudja
mûködtetni. Az iskola
körzetét a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um, valamint a Harrer
Pál Általános Iskola kö-
zött osztják fel.

Pályázat 
Óbuda Kártyára

Névre szóló, multi-
funkciós Óbuda Kártya
bevezetésére ír ki pályá-
zatot az önkormányzat.
Az elbírálásnál elõny-
ben részesül a minél ke-
vesebb önkormányzati

forrást igénylõ, önfenn-
tartó mûködésû, egyedi
arculattal bíró, külsõ
rendszerekhez is csatla-
koztatható, egyszerûen
és hatékonyan használ-
ható kártyát kínáló pá-
lyázat. (Pályázat a 25.
oldalon.)

Új vezetõ 
a Rehabilitációs 

Központ élén
Elbírálták az Óbudai

Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ intéz-
ményvezetõi pályázatát.
A képviselõ-testület má-
jus 1-jei hatállyal, 5 év
határozott idõre
Janurikné Csonka Erikát
bízza meg az intézmény-
vezetõi feladatok ellátá-
sával. Az állásra hét pá-
lyázat érkezett, a kiírás

szakképzettségre vonat-
kozó feltételeinek hat pá-
lyázó felelt meg.  

Az önkéntes 
pályázat nyertesei

Összesen csaknem 3
millió forint támogatás
odaítélésérõl döntött a
képviselõ-testület az
"Önkéntes pályázat
2011" keretében. Határ-
idõre 37 pályamû érke-
zett 11 oktatási intéz-
ménytõl és 26 civil szer-
vezettõl, a 29 nyertes
pályázó 50-150 ezer fo-
rint közötti összegeket
kap.

Ingyen szállítják 
a mozgássérülteket

a hivatalba
Személyes gondosko-

dás keretében a kerületi
Támogató Szolgálat a
jövõben a mozgássérült
ügyfeleket ingyenesen
szállítja a polgármesteri
hivatalba, hogy köny-
nyen intézhessék ügyei-
ket. Az igényelt szállí-
tásra két nappal elõtte
be kell jelentkezni, az
ügyintézés egységesen,
a szerdai napon történik.

Új megállapodásokkal
a sérült, beteg 
gyermekekért

A Flóra Alapítvány a
korábbi feltételek szerint
nem kíván tovább mû-
ködni, ezért az önkor-

mányzattal kötött együtt-
mûködési megállapodást
közös megegyezéssel,
április 30-tól megszünte-
tik. Az autizmussal élõ,
halmozottan sérült gyer-
mekek fejlesztését, haté-
konyabb ellátását, vala-
mint esélyegyenlõségük
biztosítását a jövõben,
Flóra 2007 Közhasznú
Alapítvány néven, a
Gyenes utca 20. szám
alatt változatlan célkitû-
zéssel és terápiás mód-
szerrel folytatja. Együtt-
mûködésüket az önkor-
mányzattal új megálla-
podás rögzíti majd.

A III. kerületi lakosok
egészségügyi helyzeté-
nek jobbá tétele, a rák-
beteg gyermekek és hoz-
zátartozóik segítése ér-
dekében (adminisztratív
okok miatt) új együtt-
mûködési megállapo-
dást kötött az önkor-
mányzat a Gyermekrák
Alapítvánnyal. A civil
szervezet továbbra is tá-
mogatja a városrészben
élõ daganatos, vérkép-
zõszervi megbetegedés-
ben szenvedõ gyermeke-
ket és családjukat a be-
tegség diagnosztizálásá-
tól egészen teljes gyógyu-
lásig. A januári adatok
szerint eddig 20 kerületi
beteg gyermeket részesí-
tettek hozzávetõlegesen
7 millió 700 ezer forint
értékû támogatásban.

Díjak, 
elismerések

Az Óbuda-Békásme-
gyer Díszpolgára címet
adományozta a képvise-
lõ-testület Czigány
Györgynek a zene, a kul-
túra és a mûvelõdés terü-
letén kifejtett széleskörû
társadalmi szerepvállalá-
sa elismeréseként. Az
újonnan alapított Pro
Óbuda Díjjal a kerület if-
júsága körében, a fiatalok
fejlõdésének és szabad-
idejük hasznos eltöltésé-
nek elõsegítése érdeké-
ben kifejtett tevékenysé-
get ismerik el Balázs La-
josnak. A Csillaghegyi
Református Egyházköz-
ség élén a keresztény ér-
tékrend erõsítése érdeké-
ben kifejtett lelkipásztori
tevékenysége elismerése-
ként, Deák Zoltánt  a ke-
rület egyházi életében ki-
fejtett tevékenységéért, a
bécsi úti kápolna és rend-
ház újjáépítésében és a
lelki élet kiterjesztésében
végzett meghatározó sze-
repvállalása elismerése-
ként Peisch Ferenc sza-
lézi szerzetest tünteti ki a
testület. A javaslatok be-
nyújtásának határideje
március 1. volt. Díszpol-
gári cím adományozására
vonatkozóan hét, Pro
Óbuda Díj adományozá-
sára vonatkozóan tizen-
két személyre érkezett in-
dítvány. Az Óbuda Kultú-
rájáért Díj odaítélésére
idén 8 személyre és két
csoportra érkezett érvé-
nyes jelölés. A díjat 2011-
ben a Kincsõ Néptánce-
gyüttes és vezetõje
Turcsánné Horváth An-
namária kapja. Óbuda
Sportolója Díjat kapott
Czékus Eszter és Tóth
Tamás, valamint a
„Hidegkuti Nándor Em-
lékplakett” elismerésben
részesítette a testület Kol-
czonay Ernõt. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának díjait május
7-én, a Kerület Napján
adják át.

Együttmûködés a civilekkel,
Óbuda Kártya és díjesõ

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Támogatott
egytálétel

AIII. kerületi helyható-
ság az itt élõk gondja-

inak enyhítése céljából
évek óta együttmûködik a
Magyarországi Krisna-tu-
datú Hívõk Közössége
Egyház által alapított Ételt
az Életért Közhasznú Ala-
pítvánnyal. Eddig már az

ételosztási programok ré-
vén több ezer rászoruló ju-
tott ingyenesen meleg étel-
hez. Tavaly május óta - az
idõközben megnövekedett
igényeknek megfelelõen -
két helyszínen a hét öt nap-
ján osztanak ételt. A körül-
belül 300 adag vegetáriá-
nus meleg egytálétel, ke-
nyér, gyümölcs és tartós
élelmiszer a hajléktalan

személyek mellett egyre
több létminimum alatt élõ
kisnyugdíjasnak, krízis-
helyzetbe került családnak
és kallódó fiatalnak nyújt
nélkülözhetetlen segítsé-
get. Az ingyenes étkezésre
jelenleg a Gyermekvédel-
mi Központ és a szociális
szolgáltató fõosztály által
értesített és kijelölt lakók
jogosultak. Az ebédosztás

helyszínéül a Vargabetû
Klubmûhely Egyesület
Táncsics Mihály utca 24-
ben található székhelye, il-
letve a Benedek Elek utca
1-3. szám alatti Óbudai Re-
habilitációs és Foglalkozta-
tási Központ épülete szol-
gál. Az alapítványt április
8-tól együttmûködési meg-
állapodás keretében támo-
gatja az önkormányzat.

Budapest Közép-Euró-
pa elsõ fõvárosa,

amely 2010-ben a katyni
tömeggyilkosság memen-
tójaként emlékparkot léte-
sített. A most felállított
képzõmûvészeti alkotással
Korompay Emmanuelre, a
Varsói Egyetem magyar-
nyelv-tanárára és Oskar
Rudolf Kuehnel tüzérségi
tisztre, a mészárlás két ma-
gyar áldozatára is emléke-
zik az utókor jelezve, hogy
soha nem felejtjük a dikta-
túra áldozatait. Az emlék-
mû - amely a több mint 20
ezer katona kivégzésének
színhelyét szimbolizáló er-
dõ, fémbõl megformálva -
Széri-Varga Géza és Széri-
Varga Zoltán alkotása. A
mártírok tiszteletére két
tölgyet is ültettek. 

Schmitt Pál köztársasági
elnök emlékeztetett arra,
hogy a magyarok és a len-

gyelek, mint testvéri nép a
történelem során számta-
lanszor adták életüket egy-
másért. A katyni áldozatok
tiszteletére emelt emlékmû

is a két nép egymás iránti
tiszteletét, szeretetét jelzi.
„Kellett egy hely, ahol kö-
zösen emlékezünk” - fo-
galmazott. 

Bronislaw Komorow-
ski, lengyel köztársasági
elnök az igazság gyõzel-
mének bizonyítékaként
jellemezte az emlékmû-

vet, amely egyben a
megbékélést is szolgál-
ja. Köszönetét fejezte ki
minden magyar ember-
nek a park létrehozásá-
ért. Tarlós István fõpol-
gármester emlékbeszé-
dében kijelentette: külö-
nösen tragikus, ha a
nemzeti gyászt, amilyen
a katyni tragédia is volt,
még történelemhamisí-
tás is kíséri, amelynek
tanúi voltunk évtizede-
ken keresztül. dzs

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete és Var-
só Bemowo kerületének
képviselõ-testülete 2010-
ben közösen hozta létre a
Bem József Díjat, amelyet
évente adományoznak
azoknak, akik tevékenysé-
gükkel kiemelkedõen já-
rulnak hozzá a két kerület
közötti együttmûködés el-
mélyítéséhez, fejlesztésé-
hez, kiemelkedõ munkát
végeznek a magyar-len-
gyel kapcsolatok ápolása
és a barátság elmélyítése
érdekében. 

Adíjat minden évben le-
hetõleg Bem József szüle-
tésnapján, március 14-én
adják át, egyik évben Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzatánál, a másik év-
ben Varsó Bemowo kerü-
leténél.

A díjat Óbuda-Békás-
megyer és Varsó Bemowo
kerülete polgármesterei
adják át. Adíjjal kisplaszti-
ka és oklevél jár.

Elsõ alkalommal - rend-
hagyó módon április 8-án
- Tarlós István fõpolgár-
mesternek ítélték oda a dí-
jat, 1990-2006 között
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestereként a magyar-
lengyel testvérvárosi kap-
csolatok fejlesztése terén,
a két testvérváros kulturá-
lis és oktatási területen va-
ló együttmûködése, vala-
mint a történelmi hagyo-
mányok ápolása érdeké-
ben kifejtett tevékenysé-
géért. D. Zs.

Felavatták a katyni mártírok emlékmûvét 

Ingyen osztanak reggelit 
a rászoruló gyermekeknek

Budapest fõpolgármestere Bem József Díjas

Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlési
képviselõ (4. számú
egyéni választókerület)
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóórá-
ját.További információért
hívja a polgármesteri tit-
kárságot a 437-8696-os
telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csü-
törtökén 16-tól 18 óráig
tart fogadóórát a Kaszás-
dûlõ utca 7. szám alatti
Fidesz irodában. Idõpont-
egyeztetés miatt a foga-
dóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-
8791-es telefonszámon.

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Tarlós István, Budapest fõpolgármes-
tere és Pawel Bujski, Varsó Bemowo kerületének alpolgármestere a díjátadáson

Pawel Bujski, Varsó Bemowo kerületének alpolgármestere és Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere is megkoszorúzta az emlékmûvet

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Az Óbuda Újság elõzõ számában beszámoltunk
arról, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata május 5-tõl 8-ig testvérvárosi találkozót
rendez. Az óbudai találkozóra Amstelveenbõl,
Billigheimbõl, Csíkszeredáról, Udinébõl és
Varsó-Bemowoból érkezik delegáció. Ismer-
kedjünk meg ezekkel a testvérvárosokkal.

Udine 
(Olaszország)

Honlap: www.comune.udine.it
Óbuda-Udine távolsága: 623 km.
Testvérvárosi kapcsolat kezdete: 1992.

július 6.
Udine megyeszékhelyként a Friuli-

Venezia Giulia régióban, az Adriai-tenger
és az Alpok között fekszik, körülbelül 40
kilométerre az olasz-szlovén határtól. Az
elsõ települést valószínûleg az illírek ala-
pították. A Nyugatrómai Birodalom buká-
sát követõen nõtt meg stratégiai jelentõsé-
ge. Elsõ írásos említése egy adományo-
zólevél 983-ból, amelyben II. Ottó német-
római császár az aquileia pátriárkának
adományozza Utinum várát. A városnak
1223-tól van saját piaca, ennek köszönhe-
tõen vált a vidék legjelentõsebb gazdasági
központjává. Udine a XV-XVIII. század-
ban a Velencei Köztársasághoz tartozott,
majd egy rövid ideig tartó francia uralom
után az osztrák állam a Lombard-Velencei
Királyság része lett. A várost 1866-ban
csatolták az egyesült Olasz Királysághoz.

Udine napjainkban virágzó kereskedel-
mi központ, elegáns luxus üzletekkel, ká-
véházakkal és impozáns árkádokkal. A vá-
ros központja a Piazza della Libertat, itt
láthatók a fõ emlékmûvek is: a Loggia del
Lionello, a Torre dell’Orologio és a Loggia
di San Giovanni. A városban járva érdemes
ellátogatni és megcsodálni a Santa Maria
Maggiore katedrálist, a Palazzo Patria-
calet, a város kiemelt rendezvény helyszí-
nét a Piazza Matteottit, a Santa Maria in
Castello templomot és a város fölé maga-
sodó Castellot.

Bemowo, 
Varsó nyugati kerülete 

(Lengyelország)

Honlap: www.bemowo.waw.pl
Óbuda-Varsó-Bemowo távolsága: 742

km.
Testvérvárosi kapcsolat kezdete: 1999.

június 19., megerõsítve: 2009. március 19.
Varsó Lengyelország fõvárosa, fontos

tudományos, gazdasági, kulturális és poli-
tikai központ. A város az ország középsõ
részén, a Mazóvia régióban, a Visztula fo-
lyó két partján fekszik. 

Bemowo, Varsó egyik nyugati kerülete,
ahol a helyiek mottója: „Bemowo - itt jobb
az élet!”

A mottóválasztást igazolja: a városköz-
ponttal való jó összeköttetés, a pihenésre
csábító parkok sokasága és a lakosság ösz-
szetétele, melynek köszönhetõen a város-
rész kedvelt lakóhely. A kerület évrõl évre
fejlõdik. A fejlesztések fõ területe a közle-
kedési infrastruktúra, további kiemelt pro-
jektek: a Górczewska Park renoválása az
új amfiteátrummal, a történelmi Bem erõd
és a játszóterek modernizálása.

Csíkszereda 
(Románia)

Honlap: www.szereda.ro 
Óbuda-Csíkszereda távolsága: 723 km.
Testvérvárosi kapcsolat kezdete: 1999.

október 29.
Csíkszereda Erdély keleti felében, a

Hargita-hegység és a Csíki-havasok közé
beékelõdõ Csíki-medence középsõ részén,
az Olt folyó bal partján található. A telepü-

lés környékét már a bronzkor idején is lak-
ták. A város eredetileg több apró település-
bõl állt, amelyek a hagyomány szerint a
hét napjairól kapták nevüket. Csíkszereda
a szerda napi vásárhely színhelyén alakult
ki. Az elsõ ismert hiteles okirat, amely me-
zõvárosi létét igazolja, 1558-ból való. A
modern városközpont az 1970-1990-es
években épült ki a régi központ lebontásá-
val. A település kulturális, irodalmi és mû-
vészeti hagyományai a szomszédos, ma
már közigazgatásilag Csíkszeredához tar-
tozó településhez, Csíksomlyóhoz köthe-
tõk. Az év kiemelkedõ eseményei közt
tartják számon: a Csíksomlyói búcsút és az
Ezer Székely Leány Napját.

A város fõbb látnivalói: a Mikó-vár, a
Szent Kereszt-templom, a görög katolikus
templom, az egykori vármegyeháza és az
igazságügyi palota. Az idelátogató vendé-
geknek kellemes kikapcsolódást kínál a
város három borvizes strandja, valamint
számos park.

Billigheim 
(Németország)

Honlap: www.billigheim.de
Óbuda-Billigheim távolsága: 910 km.
Testvérvárosi kapcsolat kezdete: 1997.

május 9.
Billigheim Baden-Württemberg tarto-

mányban, az Odenwald peremén fekszik.
Településrészei, melyek sajátos vonzerõ-
vel bírnak: Allfeld, Billigheim, Katzental,
Sulzbach, illetve Waldmühlbach.

Allfeld: a mai Allfeld (Oberallfeld)
elõdje egy erõdítmény volt, amely a kö-
zépkor végén épült. A vár a 30 éves hábo-
rúban megsemmisült, ennek helyén áll
1956 óta az óvoda és a Szent József ház. A
település látnivalói: a barokk Szent György
plébániatemplom, a régi temetõ és a Szent
Anna kápolna.

Billigheim: a települést az elsõ írásos
feljegyzések a X. században kolostorként
említik, ám régészeti leletek igazolják,
hogy Billigheim a rómaiak idején kelet-
kezhetett.

Az apácakolostor a szekularizációig mû-
ködött, 1584-ben elõször a helyi uralom
birtokába, majd Kurmeinz irányítása alá

Cities in the City 2011 

Testvérvárosok találkozója 
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került. A XIX. század legelején a kolostor-
birtok egy grófi család tulajdona lett, akik
az épületet kastéllyá alakították. A kastély
1902-ben leégett, egyedül a kolostortemp-
lom maradt meg.

Katzental: a település a középkorban a
wimpfeni birodalmi birtokkomplexumhoz
tartozott, késõbb egy kisnemesi család bi-
zománya, majd 1362-ben a Mainzi Érsek-
ség birtoka lett azzal a céllal, hogy allfeldi
pincészet és késõbb Hoffmeisterei Bil-
ligheim összetartozzon. A település tulaj-
donosai a késõbbi korokban is folyamato-
san változtak. Látnivaló: a XVIII. század
második felében épült templom és vendég-
fogadó.

Sulzbach: nevét oklevélben elõször
775-ben említik, a lorschi kolostornak tör-
tént birtokadományozás kapcsán. A követ-
kezõ 800 évben a birtok tulajdonjoga
gyakran cserélõdõtt, a település egykori
birtokosai közül említésre méltók: a Né-
met Lovagrend, illetve V. Lajos pfalzi vá-
lasztófejedelem.

Waldmühlbach: az egykori uradalmat a
középkorban „Mulenbach” néven ismer-
ték. Neoromán, Szent Miklósnak szentelt
temploma ma a kis település központjában
látható.

Amstelveen 
(Hollandia)

Honlap: www.amstelveen.nl
Óbuda-Amstelveen távolsága: 1403 km.
Testvérvárosi kapcsolat kezdete: 1991. de-

cember 19., megerõsítve: 2009. november 20.

Amstelveen Észak-Hollandia tartomá-
nyában, Amszterdam déli részén található.
A város stratégiai jelentõségében Amszer-
dam és a Schipol reptér közelsége játszik
szerepet. Elhelyezkedésének, az ingatlan-
tervezés nagyon magas színvonalának, a
város kellemes atmoszférájának és az itt
élõk magas életszínvonalának köszönhetõ-
en a település vonza a nemzetközi cégeket,
kreatív és üzleti szolgáltatókat. Éppen
ezért nem meglepõ Amstelveen választott
jelmondata: „Amstelveen - Az élet színvo-

nala!”, hiszen ez az a város, ahol az élet és
a munka öröm!

Amstelveen büszke gondozott parkjaira,
a város legkedveltebb parkja: az Amster-
damse Bos. A település életében fontos sze-
repet játszik a modern kultúra is. A város
szíve a Stadshart, egy kulturális és kereske-
delmi központ, amely otthont ad a könyv-
tárnak, a P60 Popzenei Központnak, a szín-
háznak és a híres Cobra Múzeumnak. A vá-
ros modern mûvészeti galériája az Öreg Fa-
luban található Jan van der Togt Múzeum.

Zenés, táncos produkciók a Kobuci kertben
Kedves Óbudaiak!
Sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 2011. május 7-én, Óbuda Napján a Kobuci kert-
be, ahol 14 órától Önök is találkozhatnak a testvérvárosokból érkezett vendégekkel és
megtekinthetik a testvérvárosok zenés, táncos produkcióit.
(Helyszín: Kobuci kert, a Zichy-kastély udvara)
Testvérvárosi produkciók
Amstelveen, elõadás: Performance Concertina’s.
Varsó-Bemowo, elõadó: Jiggy Vibez.
Csíkszereda, elõadás: Muzsikáló székelyföldi kéziratok - Magyar fõúri zene.
Óbuda-Békásmegyer, elõadók: Kincsõ Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Iskola.
Billigheim, elõadó: „Braunhaxler” Dalkör.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

„Testvér Városok” fotó- és rajzpályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot
hirdet „Testvér Városok” címmel. Az elkészült mûvek-
ben a hét testvérváros: Amstelveen, Billigheim, Udine,
Kassa-Óváros, Csíkszereda, Varsó-Bemowo és Stirling
kulturális sokszínûségét, hasonlóságát kell bemutatni.
A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent, ha a pályázók
ellátogatnak testvérvárosaink honlapjára, illetve má-
jus 7-én kilátogatnak az Óbuda napi programokra,
ahol a testvérvárosok produkcióit (14 órától kezdõ-
dõen) és a testvérvárosok standját is megörökíthetik
mûveikben. (Helyszín: Fõ tér - Szentlélek tér - Zichy
kastély udvara.)
A mûvek készülhetnek rajz, illetve fotomontázs tech-
nikával is, mellyel bemutatják a testvérvárosi jelleg-
zetességeket, kapcsolatokat.

Pályázati kategóriák
Általános iskolák 5-8. osztályai részére.
Gimnáziumok 9-12. osztályai részére.

Pályamunkák beadásának feltétele
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával
pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat ér-
vénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat,
vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté, ak-
kor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. Egy
pályázó egy pályamunkával nevezhet.

Formai követelmények
A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészített pá-

lyamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása.
A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázati ka-
tegóriát, a mû címét, szerzõjének nevét, iskoláját,
osztályát és a késõbbi tájékoztatás megkönnyítése ér-
dekében e-mail címét. 
A pályázatok benyújthatók postai úton vagy szemé-
lyesen az alábbi címen: 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és
Kulturális Fõosztálya, 1033 Budapest, Laktanya utca 4. 
Kérjük, a borítékon jelöljék a feladót, és írják rá:
„Testvér Városok” pályázat!
A pályázat benyújtásának vagy a postára adás határ-
ideje: 2011. május 20. 
Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll mó-
dunkban elfogadni. A zsûrizést követõen a pályamû-
veket kiállítják júniusban az Alfa Art Hotel Galériá-
jában (1039 Budapest, Királyok útja 205.), ahová
minden pályázót várnak. (A megnyitó pontos idõ-
pontjáról elõzetesen értesítjük a résztvevõket.)
A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamûvek kö-
zül kategóriánként a dobogós helyezetteket belépõje-
gyekkel, fõdíjként mindkét kategória elsõ helyezett-
jét az Alfa Art Hotel felajánlásának köszönhetõen
egy 4 fõs uzsonnával díjazzuk a Hotel éttermében.
Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsó-
fiától. E-mail: zsofiag@obuda.hu, tel.: 437-8937. 
Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Támo-
gató: Alfa Art Hotel.

Készülõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez,
valamint a lakossághoz.
A többször módosított 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezú-
ton értesíti az érintetteket arról, hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet:
Bp., III. kerület Bécsi út-Z-KP-III övezet- Laborc köz- Laborc utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú  közterület- 16835/2 hrsz-ú telek-
16837/1 hrsz-ú közterület- 16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú telek- Testvérhegyi lejtõ- Bécsi út által határolt terület.
A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során, mely rendelet az RRT-
ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8. számú mellékletébe átemelte, így azok továbbra is élõ, a közterületeket és a telkeket
elválasztó kötelezõ határoló vonalak. A tervezési terület vonatkozásában több szabályozási terv készítési kísérlet is történt 2001-ben,
2005-ben.
A szabályozási terv készítésének célja a jelentõs forgalmú Bécsi út menti területek fejleszthetõségének vizsgálata, valamint az
intézményi és lakó területek közötti észak-déli irányú tömbfeltáró út Testvérhegyi lejtõre való kikötési lehetõségének feltárása, valamint
a teljes tervezési terület helyzetbehozása a fennálló problémák rendezése mellett.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk, véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp., III. Fõ tér 3.) 2011. május 5-ig juttassák el.
A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjelenõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester
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Beruházás – Közlekedés

Május elejétõl változik a
BKV Zrt. Paraméterkönyve,
mely az egyes villamos-,
busz-, metrójáratok teljesít-
ményét, azaz paramétereit
határozza meg. Lesz néhány
újdonság, de alapjaiban a
módosulások száma nem je-
lentõs. 

Aváros egészét tekint-
ve a HÉV vonalak

beszámozása és ezzel
összefüggésben a szín-
megjelölésük kialakítása
sok utast érdekelhet. En-
nek az a lényege, hogy a
metró és HÉV vonalakat
egységes gyorsvasúti há-
lózatként tüntethessék fel
és ezért szükséges, hogy
az elõvárosi vonalakat is
egymástól eltérõen lehes-
sen megjeleníteni. A
szentendrei vonal a H5
jelzést és a lila színt kapja.
Szintén jelentõs változás
a 6-os villamos egész éjjel
15 perces gyakoriságú
közlekedése, és ezzel
együtt a 906-os autóbusz
megszüntetése. 

Több végállomás vagy
jelentõs átszállóhely neve
is megváltozik: az Árpád
híd budai hídfõ Szentlé-
lek térre, míg a Margit

híd elnevezés kibõvül a
budai hídfõvel. Így a 17-
es villamos belsõ végál-
lomását is így fogják fel-
tüntetni, csakúgy mint a
4-es és 6-os villamosok
itteni megállóját. A körúti
villamosok és a 3-as met-
ró Ferenc körút és Üllõi
út keresztezõdésében lé-
võ megállója Corvin-ne-
gyed elnevezést kap, míg
a 4-es villamos Dél-budai
végállomása: Újbuda-
központ lesz a jövõben.
A 160-as autóbusznak
Békásmegyer, Csobán-
ka tér lesz a hivatalos
végállomásneve.

A menetrendben né-
hány kisebb, kedvezõ vál-
toztatás lesz: a 118-as
Óbuda vasútállomásról
22.04 órakor indul utoljá-
ra, hogy a térségben két
mûszakban dolgozók
munkavégzéséhez is iga-
zodjon. A 243-as minden
este 15 percenként jár
majd. Egyes buszjárato-
kon a késõ esti vagy haj-
nali órákban, ha az jármû-
gazdálkodási szempont-
ból elõnyõs, akkor a csuk-
lós kocsik helyet szóló
buszok közlekednek (34-
es 160-as, 260-as).

A Margitszigetre vezetõ
szárnyhíd elkészültével a
26-os autóbusz visszatér
az eredeti útvonalára és
ezzel egyidejûleg meg-
szûnik a 134-es járat szi-
geti szakasza. A változta-
tás sokakat érinthet hátrá-

nyosan, például az Óbudá-
ról és Békásmegyerrõl a
Sportuszodába járókat.
Ezzel kapcsolatos kérdé-
sünkre nem hivatalosan
azt a választ kaptuk, hogy
valamilyen megoldáson
gondolkodnak a szakem-

berek, mert részben indo-
kolt a Margitsziget és a III.
kerület közötti közvetlen
összeköttetés, de a jelenle-
gi megoldás, csak a Margit
híd átépítésével kapcsola-
tos ideiglenes járathosz-
szabbítás volt. Kertész 

Májustól változások Budapest tömegközlekedésében
Új busz a 86-os vonalán

MAN Lion’s
City GL busz
közlekedik a
86-os busz
vonalán már-
cius utolsó
hetétõl. A
teszt a Nem-
zetközi Tö-
megközleke-
dési Szövet-
ség (UITP)
nevéhez fû-
zõdõ, Jövõ
európai busz-
r e n d s z e r e
(Eu ropean
Bus System for the Future - EBSF) projektbe illeszkedik. A jármû 18,75 méter hosz-
szú, öt ajtón át biztosít gyors fel- és leszállást, alacsonypadlós kialakításának kö-
szönhetõen pedig az esélyegyenlõségi követelményeknek is megfelel.

RENDBE HOZTÁK A FÕ TÉR BURKOLATÁT. Kijavították a
polgármesteri hivatal elõtti, macskakõvel borított Fõ tér
burkolatát az önkormányzat megbízásából

A szabadtéri edzõgé-
pekkel felszerelt

Laktanya utcai felnõtt
fitnesspark kialakítása
óta nagy népszerûség-
nek örvend. Az eredeti-
leg a fûre telepített esz-

közök körül a zöldfelü-
let a használat során ki-
kopott, esõ után nem le-
hetett megközelíteni a
sárban álló szerkezete-
ket. Az önkormányzat
praktikus megoldásként

gumiburkolatot alakítta-
tott ki a parkban, továb-
bá két padot is elhelyez-
tek a gépek közelében,
edzés közben a csoma-
gok elhelyezéséhez, utá-
na a pihenéshez. 

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2011. április
22-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügy-
félfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.)
a Budapest III. kerület, Mozaik utca-Óbudai rakpart-HÉV által határolt terület-
re vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester

Gumiburkolat a fitnessparkban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Erdélyi alkotók
bemutatkozása

Az erdélyi Alfalu mûvé-
szei mutatkoznak be a
Budapest Galéria Kiállí-
tóházában. A csoportos
kiállítás azt az „alfalvi
csodát” mutatja meg,
amit a nagyszámú és te-
hetséges alfalvi festõ,
szobrász, grafikus és
textiles teremtett. Név
szerint: Ambrus Imre,
Balázs Barna, Balázs
József, Buzás András,
Horváth Levente, Feren-
czi Tünde, Kiss Levente,
Körösi Antal, Márton Ár-
pád, Sajgó Ilona, Sövér
Elek és Vargyas Ildikó. (A
kiállítás április 14-én 17
órakor nyílik és május
22-ig tekinthetõ meg,
hétfõ kivételével naponta
10-tõl 18 óráig. Cím: La-
jos utca 158.)

Kisállat simogatás
Húsvéti kisállat simoga-
tásra hívja a gyerekeket
a Gladiátor utcai családi
pihenõparkba, április
23-án 15-tõl 17 óráig az
Aquincum Mocsáros
Egyesület és Saflán-
szky család miniállat-
kertje (pónik, nyuszik,
cicák stb.).

Az április 4-én indult kam-
pányt idén is sok színes
esemény teszi izgalmassá. 

A z ország több mint
15 pontján brin-

gásreggelik várják áp-
rilis 19-én a kerékpár-
ral közlekedõket. Reg-
gel 7 és 10 óra között
Budapesten a Gödörnél
(Erzsébet tér), a Bat-
thyány téren, a Szabad-
ság híd budai hídfõjé-
nél, a Szentlélek téren
és Zuglóban kaphatnak
friss kakaós csigát a
kerékpárral közleke-
dõk. 

A Bam! kampány ki-
emelt eseménye április
30-án - a Critical Mass
felvonulással egy napon
- rendezett Magyar
Kerékpárosklub I. Tava-
szi Kerékpáros Szezon-
nyitó Nap, mely a Vasút-
történeti Parkban várja a
bringázás szerelmeseit,

ahol a Bam! rendezvé-
nyek mellett közleke-
désbiztonsági gyerekna-
pot és bringaexpót is
rendeznek.

Megkerülni 
a Holdat! 

Az idei kampány
egyik fõ újdonsága az a
Facebook alkalmazás,
amely folyamatosan
mutatja, hogy a Bam!
közösség összesen mek-
kora távolságot tett meg,
és jelenleg milyen távol-
ságra van a Holdtól. A
cél, hogy a kampány vé-
gére megtegyék az oda-
vissza közel 800 ezer ki-
lométeres távot. Az al-
kalmazás emellett folya-
matosan jutalmazza a
regisztrált felhasználó-
kat, akik a Bringázz a
munkába! Facebook ol-
dalán is megoszthatják
kerékpáros élményeiket
és tapasztalataikat. 

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata is-

mét Közbiztonsági napot
rendez május 7-én. Az
esemény a békásmegyeri
Csobánka téren 9.30 óra-
kor kezdõdik a rendõrze-
nekar megnyitójával. A
szabadtéri színpadon
gyerekeknek szóló elõ-
adások és programok
mellett bemutatót tart a

rendõrség és a tûzoltó-
ság. A sátrakban tanács-
adással, programokkal
várják a vendégeket. 

Bús Balázs polgár-
mester adja át az Óbuda
Közbiztonságáért Díjat
a rendezvényen. 

(A részletes program
hamarosan megtalálha-
tó a www.obuda.hu
internetes oldalon.)

Az Óbudai Múzeum bográ-
csos fõzõversenyt hirdet
„Vendéglátás Óbudán”
címmel a Fõ téren. 

J elentkezhetnek
olyan baráti

társaságok, csalá-
dok, magánsze-
mélyek vagy szer-
vezetek, amelyek
a híres óbudai
vendéglõsök nyo-
mában elkészítik a
jellegzetes óbudai
konyha egyik re-
mekét, a pince-
pörköltet. Az
alapanyagokat és
az eszközöket a
múzeum bocsátja
a versenyzõk ren-
delkezésére. A ver-
senyt április 30-án
10.30-tól 14 óráig
rendezik, tíz csa-
pat részvételével. 

Az elsõ három
helyezett tárgyju-
talomban részesül.
A zsûri elnöke
Bede Róbert, a TV
Paprika mestersza-
kácsa. A nevezése-
ket az Óbudai Mú-
zeum (Fõt tér 1.)

recepcióján lehet leadni
április 28-ig, hétfõ ki-
vételével minden nap
10-tõl 18 óráig. (Bõvebb
felvilágosítást Tóth Ani-
ta Eszter kulturális szer-
vezõ ad a 250-1020-as,
illetve a 06-20-509-
8222-es telefonszámon.)

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

Lackfi János író, költõ, mûfordító, szerkesztõ, az Év
gyerekkönyve-díjas szerzõ volt a vendég nemrégi-
ben a Platán Könyvtár Irodalmi Kakaóházában. A
rendezvényhez kapcsolódóan nyílt meg Molnár
Jacqueline kiállítása azon könyvillusztrációiból, me-
lyekbõl többet Lackfi János köteteihez készített. A
kiállítás április 17-ig látható. (További információ:
Platán Könyvtár, Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa
utcáról, tel.: 368-7093, 439-0936, www.pla-
tankonyvtar.hu)

A „Kedvenc könyvem” címû sorozatban, a Csillaghegyi Közösségi Házban minden alkalommal
egy óbudai híres ember kedvenc mesekönyvével ismerkedhetnek az iskolai csoportok, csalá-
dok. Januárban Görög Zitát látták vendégül, a februári programon Fábián Éva népdalénekes,
mesemondó (képünkön) olvasott fel. A gyerekek vele skandálták a refrént a mondókákból.
Márciusban Ágai Ágnes költõnõ volt a vendég, áprilisban Janza Kata színésznõt hívták meg 

Kiállítással egybekötött
interaktív alkotónapot
rendeztek immár harmad-
szor a Vasarely Múzeum-
ban április 3-án. 

A z úgynevezett
Zebra-napon a

múzeumpedagógusok
által kiválasztott mû-
vek mindegyike más

módon mutatta be
Vasarely színhasznála-
tát. A feladatok és játé-
kok révén a felnõttek, a
tizenévesek közelebb-
rõl megismerhették a
híres képzõmûvész
koncepcióját, miként
érhetõk el vizuális ha-
tások a színek keveré-
sével és párosításával. 

Bringázz a munkába! Közbiztonsági nap 
a Csobánka téren

Játék, mese, vers a Platánban

Pincepörköltfõzõ verseny

Vasarely színeinek
varázslatos világa

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Felsõlégúti 
betegségek

gyermekkorban
Az Óbudai Orvosklub és a
Szent Margit Rendelõinté-
zet Nonprofit Kft. április
20-án 20 órakor tartja leg-
közelebbi összejövetelét,
melynek témája a gyer-
mekkori felsõlégúti meg-
betegedések. A gyermek-
kori allergiáról dr. Zonda
Igor, az asthmáról dr.
Gács Éva, a segítség fon-
tosságáról pedig dr.Bada-
csonyi Szabolcs, a Szent
Margit Kórház igazgatója
tart elõadást, „Egyedül
nem megy” címmel. Hely-
szín: a Gondozási Köz-
pont nagyterme. (Cím:
Kiskorona utca 1-3.)

Cukorbetegek
klubjai 

• A Békásmegyeri Cukor-
betegek Klubjában a
csontritkulásról, izületi
megbetegedésekrõl tart
elõadást dr. Farkas Er-
zsébet reumaszakorvos,
április 28-án 14 órai kez-
dettel a Boldog Özséb
Plébánia emeleti nagy-
termében. (Cím: Tûzföld
utcai bejárat.)
• A Margit kórházban mû-
ködõ Óbudai Cukorbete-
gek Klubjában május 10-
én 16 órától lesz a követ-
kezõ összejövetel. „Anyag-
csere” címmel dr. Halász-
laki Csaba belgyógyász
szakorvos tart elõadást. A
vércukor-, az önellenõrzés
jelentõségérõl és gyakorla-
táról tájékoztat Békefi Zsu-
zsa. (Cím: Bécsi út 132.)

Új rendelési idõ
A Csobánka téri szak-
rendelõ fizikoterápiáján
április 4-tõl megváltozott
a rendelés ideje. Ez a
hét minden napján: 7-tõl
19 óráig történik.

1 % 1 % 1 %
A Csillaghegy Betegei-
ért Alapítvány arra kéri
a városrészben élõket,
aki teheti, adója 1 száza-
lékának felajánlásával tá-
mogassa a szervezet
mûködését. A pénzt
egészségügyi szûrõvizs-
gálatokra, elõadásokra
fordítják a rendelõ orvo-
sai. (Az alapítvány szám-
laszáma: 11703006-
20075392. Adószáma:
18127887-1-41.) 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda
Lakosságának Egészségéért Díjat. Az odaítélést és
az átadást 35/2007. (V.30.) rendeletében szabályoz-
ta a képviselõ-testület.
A rendelet szerint:
A díj adományozható mindazon személynek, vagy
közösségnek, aki a kerület lakosságának egészsé-
ge érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával, akár
a rehabilitáció vagy a betegség-megelõzés terén ki-
fejtett tevékenységével, akár az egészségügyben
kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtott.
A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett
felhívás alapján, az egészségügyi, szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság javaslata után a képvise-
lõ-testület dönt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban
évente egy személy vagy csoport részesül. A díja-
zott személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal okle-
vél és 500.000 forint összegû pénzjutalom jár.
A díjat a Semmelweis-napon, ünnepélyes keretek
között adják át annak a személynek vagy csoport-

nak, akinek a képviselõ-testület az egészségügyi,
szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata
alapján odaítéli.
Az idei évben erre 2011. június 30-án (csütörtök)
kerül sor.
Az indítvány feltételei:
1. Indítványt olyan természetes személyre és cso-
portra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be,
aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásá-
nak, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint Óbuda
lakosai életminõségének javításához kimagasló tel-
jesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak.
2. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû,
indoklással alátámasztott ajánlást, illetve az ajánlott
személy vagy csoport tevékenységének, eredmé-
nyének rövid ismertetését.
Az indítvány benyújtásának módja:
Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató
fõosztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné
Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani.
A felmerülõ kérdésekre Nyíri Gizella bizottsági refe-
rens válaszol a következõ telefonszámon: 437-
8659.
Beadási határidõ: 2011. május 9.

Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására

A Sportkórház kihelyezett
rendelõjeként, sportorvo-
si rendelés indult a
Vörösvári úti Szent Margit
Rendelõintézetben.

A vizsgálatokat az
Országos Sport-

egészségügyi Intézet
sportegészségügyi szak-
rendelésének, valamint
az Országos Sportegész-
ségügyi Hálózat sport-
orvosa végzi 18 éven
aluli versenyzõknél fél-
évente, 18 év felettiek-
nél évente. A sportorvo-
si vizsgálatokat úgy kell
idõzíteni, hogy legalább
6 hét legyen a verseny
elõtt az esetlegesen
szükséges gyógykeze-
lésre. Versenyezni - né-
hány sportág kivételével
- csak érvényes sportor-
vosi engedéllyel lehet.
(A sportorvoslás szabá-
lyait a 215/2004. /VII.
13./ kormányrendelet
rögzíti.) 

Sportágtól függetlenül
kötelezõ eleme a sport-
orvosi alkalmassági- és
szûrõvizsgálatnak az
anamnézis felvétele, a fi-
zikális vizsgálat, a 12 el-
vezetéses EKG, valamint

a vizeletvizsgálat, me-
lyeket minden egyes al-
kalommal el kell végez-
ni. Az anamnézis felvé-
tele számítógépes rögzí-
téssel történik. Szakor-
vosi vizsgálatok: sze-
mészet, ideggyógyászat,
fül-orr-gégészet, ortopé-
dia, sportágtól függõen
végzendõek.

Rendelés helye: Szent
Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft. (Vörös-
vári út 88-96. III. emelet
310-es szoba.) 

Minden hétköznap
várják a sportolókat a kö-
vetkezõk szerint: hétfõn
és szerdán 14-tõl 20,
kedden-csütörtökön 8-
tól 14 óráig. Pénteken

változó idõpontban: 11-
tõl 17 vagy 14-tõl 20
óráig. Rendelõ orvos: dr.
Sipos Andrea sportszako-
rvos. 

Családorvos vagy
gyermekorvos adhat be-
utalót elõzetes vizelet-
vizsgálatra, ez esetben a
sportorvosi engedély
egy napon belül elké-
szül. Amennyiben vala-
ki nem hoz kész vizelet-
leletet, a rendelõintézet-
ben is el tudják készít-
tetni, de az eredményre
1-2 napot várni kell. Ez-
után adható csak ki a
versenyzési engedély.

Vizsgálatra bejelent-
kezés: kizárólag elõ-
jegyzés alapján. 

Tel.: 388-7760, 388-
8384. 

Tekintettel arra, mi-
szerint a sportolási en-
gedély több hónapra,
fél-, illetve egy évre ér-
vényes, ezért arra kér-
nek mindenkit, próbálja
meg elõzetesen és idõ-
ben ütemezni a vizsgá-
latokat. Közvetlen a ver-
senyek elõtt, bizonyos
idõszakokban megnõhet
az elõjegyzési idõ. 

Ne kockáztassa senki
a versenylehetõségét!
Ebben kérnek együtt-
mûködést a sportveze-
tõktõl, sportolóktól.

Szent Margit 
Rendelõintézet 
Nonprofit Kft.

Sportorvosi rendelés 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- A 17 évvel ezelõtt ala-
kult Jövõbarát Alapítvány
munkatársai elõször a cél-
talanul lõdörgõ iskolások
szabadidejének hasznos
eltöltésére kínáltak meg-
oldásokat, de csakhamar
kiderült, hogy nemcsak az
óráik üresek ezeknek a fi-
ataloknak, hanem a
gyomruk is - mondta
Marton Róbert, az alapít-
vány elnöke azon a tájé-
koztatón, melyen eddigi
tapasztalataikról számolt
be március 31-én az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban. - Az éhezés belátha-
tatlan következményekkel
jár. Elõször csak ételt lop-
nak, majd szinte észrevét-
lenül elindulnak a bûnö-
zés útján. Ezt mindenkép-
pen meg kell akadályozni
- fogalmazott.

- A Kaszásdûlõn mûkö-
dõ alapítvány klubjába
nélkülözésben és legtöbb-
ször szeretetlenségben élõ
gyerekek járnak - közölte
D. Horváth Piroska prog-
ramvezetõ. - Vannak, akik
akkor esznek elõször,
amikor délután bejönnek
hozzánk. A szendvics és a
tea, amit adunk, életmentõ
számukra, hiszen a szüle-
ik nem tudják befizetni
õket az iskolai menzára.
Legnagyobb probléma
velük kapcsolatban, hogy
még a szociális ellátó-
rendszer sem képes utol-
érni õket, hiszen nincs ál-

landó otthonuk, lakásról
lakásra kénytelen vándo-
rolni a családjaikkal. Ezek
elõtt a gyerekek elõtt egy-
szerûen nem példa a szü-
lõ, hiszen egy folyamato-
san munka nélkül élõ
anyára vagy apára - külö-
nösen, ha még alkoholista
is - hogyan nézhetne fel a
fiatal? Esetükben tehát
nemhogy egészséges táp-
lálkozásról nem beszélhe-
tünk, de még rendszeres
étkezésrõl sem. Ilyen kö-
rülmények között a gyere-
kek egyáltalán nem tanul-
ni, illetve továbbtanulni
akarnak, hanem minél
elõbb dolgozni és pénzt
keresni, hogy kikerülje-
nek ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl. Így még az
egyébként okos gyerekek
is elkallódnak. 

Tevékenységük során
10 fiatalnak mégis sikerült
továbbtanulnia a felsõok-
tatásban. Ebben a helyzet-
ben különös jelentõsége
van annak a segítségnek,
amit a Wing Zrt. ajánlott
fel. 

- Évi 500 ezer forintos
ösztöndíjat ítélünk oda an-
nak a hátrányos helyzetû

gyereknek, aki továbbta-
nul egyetemen vagy fõis-
kolán - ismertette Noah
Steinberg, a Wing vezetõ-
je. - A cég ingatlanfejlesz-
téssel foglalkozik, tehát az
épített környezettel, vá-
rosfejlesztéssel. Mint
ilyen, a jövõt építjük,
amely elképzelhetetlen jól
képzett fiatalok nélkül.
Ezért támogatjuk a Jövõ-
barát Alapítvány tevé-
kenységét - hangsúlyozta,
s egyben buzdította a töb-
bi vállalkozást, hogy kö-
vesse példájukat.

A civil szervezetet je-
lenleg hivatalosan ez az
egyetlen cég támogatja,
valamint a fõvárosi és a
III. kerületi önkormány-
zat. 

- Budapest második
legnagyobb kerülete, az
ország hatodik legna-
gyobb települése a III.
kerület - mondta Bús Ba-
lázs polgármester. - Ezért
különös jelentõségû,
hogy éppen itt mûködik
az alapítvány, ezért is tá-
mogatja az önkormány-
zat évek óta a mûködését.
Óriási erõfeszítéseket
tesznek, hogy megfelelõ

életfeltételeket teremtse-
nek a hátrányos helyzetû
családoknak: gyermekvé-
delmi támogatást adnak,
táborozási lehetõséget
nyújtanak a gyerekeik-
nek, karácsonykor aján-
dékcsomaggal látják el
õket, beiskolázási segélyt
utalnak ki számukra, sõt
még gyermekek átmeneti
otthonát is mûködtetnek,
ahol hosszabb-rövidebb
ideig biztonságban élhet-
nek a fiatalok, ha család-
juk kilátástalan élethely-
zetbe kerül. De egyedül
nem tudná ellátni ezeket
a feladatokat az önkor-

mányzat. Ezért szorosan
együttmûködik a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gálattal, a Szalézi Rend-
del és természetesen a
Jövõbarát Alapítvánnyal
- közölte. 

Örömmel tudatta,
hogy az önkormányzat
ismét felmérte az igénye-
ket, s ennek alapján 594
gyereknek ingyenes ét-
kezést biztosítanak az is-
kolákban. 

A polgármester köszö-
netét fejezte ki a Wing
Zrt.-nek, amiért létrehoz-
ta az ösztöndíj-progra-
mot. Domi Zsuzsa

• A Jövõbarát Alapítvány 17 éve foglalkozik hátrá-
nyos helyzetû, lakótelepi gyerekek támogatásával.
Kreatív Élõ Mûhely elnevezésû programjukon fõzõ-
sulit, kreatív- és drámafoglalkozásokat, sportren-
dezvényeket, versenyeket tartanak. Nevükhöz fûzõ-
dik a hétvégi éjféli pingpong maraton is. De számos
betérõ gyereknek a napi egyetlen étkezést és a
csak itt kapható jó szót jelentik. Az alapítvány azon-
ban maga is évrõl évre, fõvárosi és III. kerületi ön-
kormányzati támogatásból él. A szárnyaik alá vett
általános iskolások körében 70 százalékos a to-
vábbtanulási arány, de a többség szakiskolába
megy. A csaknem két évtized alatt tízen jutottak el
fõiskolára, egyetemre. (Cím: Pethe Ferenc tér 1-3.
www.jovobarat.hu) 

Lakótelepi gyerekszegénység

Sok családban nincs pénz élelemre

D. Horváth Piroska, Marton Róbert, Bús Balázs és Noah Steinberg a sajtótájékoztatón

Nyílt nap
A Gyermekek Átmeneti Otthonában - mely az
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ keretén belül mûködik - április 21-én 10-
tõl 17 óráig nyílt napot tartanak. Míg a szülõk az in-
tézmény szolgáltatásaival ismerkednek, addig a
gyermekeket közösségi játékokkal, kézmûves fog-
lalkozásokkal várják a húsvét jegyében. (Cím: Vízi-
orgona utca 7. Tel.: 06-20-403-2243.) 

H agyományteremtõ
céllal fallabda

(squash) versenyt hirdet
a Kenyeres utcai szék-
helyû Magyar Hospice
Alapítvány. Az I. Nár-
cisz Kupa teljes bevé-
telét a daganatos bete-
gek ápolására, fájda-
lomcsillapítására, csa-
ládjaik lelki támogatá-
sára fordítja. 

A megmérettetést áp-
rilis 17-én 10 órakor a

XI., Budafoki út 152.
szám alatti sportcsar-
nokban rendezik. Ne-
vezni e-mail-ben lehet
(anita.kovacs@hospice-
haz.hu vagy squashiro-
da@squash.hu címen)
április 13-án éjfélig. Ne-
vezési díj: 4000 forint.
Az elsõ három helyezett
érmet, oklevelet és tá-
mogatói ajándékot kap.
Az I. helyezett ezen
felül még egy kupát is.

I. Nárcisz Kupa

Fallabdával a daganatos betegekért

Természetgyógyász fórum a BKH-ban
Elõzetes: minden hónap utolsó keddjén, 18 órától
Bástyai Frigyes természetgyógyász tart fórumot a
Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). A „Baba-
várás, beszélgetés a magzattal” címû elõadásra áp-
rilis 26-án várja az érdeklõdõket. (A belépés ingye-
nes. Cím: Csobánka tér 5.)

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

A III. kerületi Polgár-
õr Egyesület Ladik

utca 2-6. szám alatti iro-
dájában szerdánként
15-tõl 19 óráig ügyele-
tet tartanak. 

Várják az egyesületi élet
iránt érdeklõdõket, jelent-
kezõket, fogadják a beje-
lentéseket, illetve bûnmeg-
elõzési tanácsokkal látják
el a hozzájuk fordulókat. 

Kapcsolattartási lehetõ-
ségek: a 06-30-621-6088-

as telefonszámon és a
polgaror.obuda@gmail.
com elektronikus címen.
Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu
címen érhetõ el.

Polgárõr ügyelet és elérhetõség

Rendõrkapitányi fogadóóra
BRFK III. kerületi Rendõrkapitányság, mb. kapitány-
ságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén
13-tól 16 óráig. Tel.: 430-4710.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogadóórára elõ-
zetes bejelentkezés, illetve témamegjelölés alapján
várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat.

Ellenõrzés 
az utakon

A kerékpározókat foko-
zottan ellenõrzi a rend-
õrség április 4-tõl három
hétig.A teljes körû ellenõr-
zésbe beletartoznak a
kötelezõ tartozékok és a
szondáztatás is. Ha va-
lamilyen hiányosságot
találnak, szabálysérté-
sért jelentik fel a bringá-
zót, ha pedig ittasan
hajt, akkor 30 ezer fo-
rintra büntethetik. Ha
még balesetet is okoz it-
tasan, akkor börtönbün-
tetést is kaphat. A szigo-
rítást azért vezették be,
mert egyre több a bicik-
lis baleset. Tavaly 92 bi-
ciklis vesztette életét az
utakon, idén pedig eddig
már 20.

Utcán lõtte le magát
Valószínûleg a nyílt ut-
cán lõtte le magát egy
ember a Remete köz-
ben április 1-jén dél-
elõtt. A sérült a földön
feküdt, kezében fegy-
verrel. Úgy tudni, mell-
kason lõtte magát. A
mentõsök életveszélyes
sérülésekkel szállították
kórházba az idõs férfit.

Egy faházban csaptak fel a lángok a Kamra utcában március 30-án. A 30 négyzetmé-
teres épületben egy idõs férfi lakott, de szerencsére nem sérült meg. A ház nagyrésze
kiégett, a tûzoltóknak két vízsugárral sikerült eloltaniuk a tüzet

Égett a faház 

Beszámoló közgyûlésen
adott számot a III. Kerületi
Polgárõr Egyesület elnök-
sége a múlt évben végzett
munkájáról március 22-én.

A z önkormányzat ta-
nácstermében tar-

tott értékelésen az egye-
sület tagjain kívül meg-
jelent Murányi László,
az „Óbuda Közbiztonsá-
gáért” Közalapítvány
(ÓKKA) elnöke, Horváth
Antal õrnagy, kerületi
rendõrkapitány, Gudor
István alezredes, a Polgá-
ri Védelem kirendeltségé-
nek vezetõje és Kardos
Pál, a Budapesti Polgárõr
Szövetség elnöke. 

Szücs János nyugállo-
mányú határõr alezredes,
egyesületi elnök beszá-
molójában elmondta,
hogy a most 37 tagú csa-
pat tovább bõvül, és még

akkor is folyamatos a
tagfelvétel, ha a polgár-
õrök semmilyen ellen-
szolgáltatást nem kapnak
önkéntes, bûnmegelõzési
tevékenységükért.

Kiemelte a rendõrka-
pitányság állományával
kialakított jó munkakap-
csolatot. Példaértékûnek
nevezte az önkormány-
zat és az ÓKKA részérõl
megnyilvánuló erkölcsi
és anyagi támogatást.

A lakosok egyre job-
ban megismerik a rend-
szeresen járõrszolgálatot
teljesítõ polgárõröket és
gyakran fordulnak hoz-
zájuk segítségért, illetve
felhívják figyelmüket a
problémás helyzetekre
személyesen vagy tele-
fonon. A szerdánként
ügyeletet ellátókat rend-
szeresen felkeresik az
érdeklõdõk, illetve taná-
csot kérõk a Ladik utcai
irodában.

A polgárõrök 7581,5
órát töltöttek járõrözéssel
2010-ben, amibõl 737
óra volt a rendõrökkel
közösen végrehajtott
szolgálat. Az iskolák kör-
nyékére szervezett reg-
geli és délutáni polgárõri
jelenlét jól szolgálta a
gyerekek védelmét.

Az eseményen Kardos
Pál két polgárõrnek
BPSZ szolgálati érmet
adott át.

Egyre gyakrabban fordulnak
segítségért a polgárõrökhöz

Laptopokat lopott
Õrizetbe vették azt a 34 éves férfit, aki három lapto-
pot lopott el egy Bokor utcai irodaházból március
22-én. Tettét a biztonsági szolgálat munkatársai
észlelték és a rendõrök kiérkezéséig visszatartották
a férfit. * Az elkövetõ megalapozottan gyanúsítható
azzal is, hogy február 22-én egy másik óbudai iro-
dából eltulajdonított egy pénztárcát.
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Avonatkozó helyi ön-
kormányzati rendelet

értelmében avar és kerti
hulladék égetése Óbuda-
Békásmegyer egész terüle-
tén októberben, novem-
berben, valamint febru-
árban, márciusban, csü-
törtökön és szombaton
10-tõl 15 óráig megenge-
dett a tûzvédelmi elõírások
betartása mellett. Párás,
ködös, szeles idõjárás ese-
tén az égetés tilos.

Az ingatlanon keletkezõ
- a rendszeres szemétszállí-
tással el nem szállítható
vagy nem komposztálható

- kerti hulladék elszállítta-
tása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a
telek használójának felada-
ta és kötelessége.

Aki a tilalom ellenére
avart, illetve kerti hulla-
dékot éget, vagy a nye-
sedék elhelyezésére és
elszállítására vonatkozó
elõírásokat megszegi,
szabálysértést követ el,
mely cselekményért
30.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar 
és kerti hulladék?

Nem elég szeretni, gon-
doskodni is tudni kell álla-
tainkról. Éppen a felkészí-
tésben vállalt úttörõ sze-
repet az Elveszett Állatok
Gyógyító, Ellátó, Elhelye-
zõ Alapítvány, mely a ke-
rületben már hetedik éve
tanítja a gyerekeket és a
fiatalokat a felelõs állat-
tartói magatartásra.

A z alapítvány célja,
hogy a folyamato-

san növekvõ létszámú
elárvult, sérült, beteg, ki-
dobott, gazdátlan állato-
kat védelmezze, gyógyít-
sa, és lehetõség szerint új
gazdához juttassa. Ezen
kívül felvilágosító mun-
kát végez a társ- és hob-
biállatok életkörülmé-
nyeinek javítása érdeké-
ben. Erõfeszítéseket tesz
a természeti és társadal-
mi környezet védelmére.
Egyik legfontosabb fel-
adata a 3-18 éves korosz-
tály oktatása a helyes,
körültekintõ és felelõs-
ségteljes állattartásra.
Az Elveszett Állatok
Alapítvány környezettu-
datos, felelõs állattartás-
ra oktató-nevelõ prog-
ramja, melyet a III. kerü-
let óvodáiban és iskolái-

ban fejt ki, Magyarorszá-
gon egyedülálló. Kiegé-
szítõ kiadványai a peda-
gógusoknak és a szülõk-
nek is irányadóak.

Az oktatási program
két fõ egymást támogató
projektje a felelõs állat-
tartásra és a tudatos kör-
nyezetvédelemre neve-
lés. Rávezeti a gyerme-
keket arra, hogy a szere-
tet önmagában kevés,
mert az állattal való fog-
lalkozás is elmaradha-
tatlan a helyes tartáshoz.
Akkor tudunk a legjobb
gazdák lenni, ha megis-
merjük az állatok vilá-
gát, igényeiket, szük-
ségleteiket. A foglalko-
zásokon különös hang-
súlyt kap, hogy aki nem
tud állatot felelõsséggel
tartani, állatvédõ alapít-
ványokon és menhelye-
ken keresztül jobb élet-
hez juttathatja õket, név-
legesen örökbe is fogad-
hat egyet-egyet, amely-
lyel a kis érzõ lények
sorsán segíthet.

Az Elveszett Állatok
Alapítvány Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának támogatásával,
két képzett pedagógus
irányítása alatt eddig a

III. kerületben több mint
60 ezer gyermekkel ke-
rült kapcsolatba. Csak a
2009/2010-es tanévben
9051 óvodás és 5536 is-
kolás vett részt az inte-
raktív beszélgetéseken,
rendezvényeken. 

A kiemelten közhasz-
nú szervezet munkájáról
tájékozódhat a www.
elveszettal latok.hu
honlapon; címük: Hat-
vany Lajos utca 8. 

Adományokkal, 1
százalékos adójának fel-
ajánlásával bárki hozzá-
járulhat tevékenységük-
höz, hogy minél több ál-
latot menthessenek meg
és továbbfejleszthessék
oktatási programjukat.
(Adószám: 18113633-1-
41, bankszámlaszám:
11102209-18113633-
10000001)

Domi Zs.

Felelõs állattartásra nevelik a gyerekeket

Vadmalacok után õzgidák születnek
A Pilis Parkerdõ Zrt. felhívja a figyelmet, hogy az erdõkben februárban - márci-
usban születtek a vadmalacok, melyek három hónapos korukig szorosan az
anyakoca mellett élnek és addig megtartják csíkos bundájukat. A tavasz folya-
mán õzgidák látnak napvilágot, ezért mostantól a kutyákat csak pórázon sza-
bad sétáltatni az erdõkben. A gazdájától eltávolodó eb az embernél ugyanis
sokkal jobban zavarja a vadon élõ állatokat, melyek közül nem egy fiatal egyed
elpusztulhat emiatt.

(kertész)
Az oldalt összeállította:

Domi Zsuzsa

F ebruárban vezették
be, hogy tilos dohá-

nyozni a megállókban
is. Azóta 1800 alkalom-
mal figyelmeztették a
közterület-felügyelõk a
cigarettázókat, de csak
egyszer kellett bírságol-
ni - háromezer forintra -
és egyetlen embert je-
lentettek fel miatta. 

Az aluljárókban és a
játszótereken tavaly õsz
óta tilos cigarettázni.
Azóta 142 helyszíni bír-
ságot szabtak ki, össze-
sen 500 ezer forint ér-
tékben. Feljelentést 95
alkalommal tettek. 

A kamerák és a közte-
rület-felügyelõk folya-

matosan figyelik a tiltott
helyeket, de a céljuk to-
vábbra sem a büntetés,
hanem az, hogy jogkö-
vetõ magatartásra szorít-
sák az embereket.

Hatásos a tiltás

Gallyazták a fákat a Reménység utcában

Bemutatóközpont a barlangban
Átépítették a Szemlõ-hegyi-barlang fogadóépületét
és parkját. A részben uniós támogatásból megvaló-
sított 130 millió forintos beruházás nyomán földtani-
geológiai bemutatóközpont és interaktív barlangta-
ni kiállítás várja az érdeklõdõket.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szaktanárok szakszerûen,  nagy gyakorlattal oktatják az

általános és középiskolai tanulókat matematikából, fiziká-

ból, kémiából, magyarból és történelembõl. Lehetõség van

mindennapos korrepetálásra, az érettségi tételek közös ki-

dolgozására irodalomból, nyelvtanból, történelembõl.

Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig,

pótvizsga, évismétlés helyett. Felkészítés osztályozóvizs-

gára, érettségire, kisérettségire, tanév végi záródolgoza-

tokra. Tétel- és feladatsorok kidolgozása. Pótvizsga elõké-

szítés minden tantárgyból. A diákokat minden délután 2-3

fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton, a

gyerekek által kért napokon és idõpontban. ( A jelentkezõk

a 06-20-946-2027-es számot hívhatják.) Több információ:

www.obudamatek.hu                                  Thalész-kör

Korrepetálás, érettségi 
és pótvizsga elõkészítõk

Huszonhat kiállító céggel
nyitotta meg kapuit az
idén 13. alkalommal ren-
dezett Óbudai Egyetemi
állásbörze, az IAESTE. 

G ál Miklós, az állás-
börzéért felelõs el-

nökhelyettes hangsúlyoz-
ta, a könnyûipar napjaink-
ban nehéz helyzetben van,
emiatt nehéz a végzett
mérnökök elhelyezkedése.
Az IAESTE Óbudai Helyi
Bizottsága megalakulásá-
nak fõ célja, hogy munká-
jával segítse a hallgatók
szakmai fejlõdését nem-
zetközi csereprogramok,
gyárlátogatások, szakmai
napok formájában.

Az állásbörzét dr. Gáti
József, az Óbudai Egye-
tem kancellárja nyitotta
meg Dr. Rudas Imre rek-
tor és Barsiné dr. Pataky
Etelka fõvédnök nevé-
ben is köszöntve a meg-
jelenteket. Örömét fe-
jezte ki a kiállítók nö-
vekvõ száma láttán. 

Az idei rendezvény új-
szerû volt abban, hogy
két helyszínen folyt egyi-
dejûleg: a Bécsi úton az
eddigiekhez híven jelen-
tek meg a cégek, vala-
mint a Népszínház utcai
telephelyen is nagy ér-
deklõdéssel várta a láto-
gatókat az Audi Hungá-
ria, fõképp a gépészmér-
nök hallgatókat. Az állás-
börze többek között arra
is remek alkalmat ad
minden évben, hogy a
hallgatók gyakorlati he-
lyeket találjanak. Segít-
séget nyújt ahhoz is,
hogy az intézmény meg-
valósítsa küldetését: a tu-
dásátadást, a -megújítást
és az innovációt. 

Beszédét - a Széll Kál-
mán-tervre emlékeztetve
- azzal a gondolattal zár-
ta dr. Gáti József, hogy a
mai és a jövõ gazdaságá-
nak mozgatórugói a ter-
mészettudományi és mû-
szaki végzettséggel ren-
delkezõ mérnökök.

C sontos Csaba, az
Óbudai Gimnázi-

um tanulója elnyerte „A
Magyar Köztársaság Jó
Tanulója - Jó Sportoló-
ja” címet. A 11. osztá-
lyos fiú kiemelkedõ
eredményeket ért el ta-
nulásban és sportban
egyaránt. A Domino-
Honvéd versenyzõje-
ként kajak és sárkányha-
jó evezésben produkált
kiváló eredményeket ha-

zai és világversenyeken
egyaránt. A kerületi „Jó
tanuló, jó sportoló” pá-
lyázaton többször díjaz-
ták már.

Az országos felhívás-
ra 407 pályázat érkezett,
melybõl 86-an részesül-
tek elismerésben. Buda-
pesten 17 oklevelet ítél-
tek oda az arra érdemes
fiataloknak, melyet már-
cius 24-én adtak át a
Magyar Sport Házában.

Jól tanul, jól sportol

Tavaly szeptember óta folyik
tehetséggondozás a III. kerü-
leti Harrer Pál utcában talál-
ható Hétpetytyes Óvodában.
A TÁMOP 3.4.3. tehetség-
gondozásról szóló pályázat
teremti meg ennek lehetõsé-
gét.

AHarrer Pál Iskolával
konzorciumban az

EU és az ESZA támogatá-
sát elnyerve kezdõdött a

közös munka. A pályázat
keretein belül a nagycso-
portos óvodások körében
bábozást, népi dalos játé-
kokat, kézmûves foglalko-
zásokat és furulya oktatást
szerveznek, valamint az ér-
deklõdõ gyerekek logikai
készségét fejlesztik az óvo-
da pedagógusai.

A foglalkozások a ko-
ra délutáni órákban zaj-
lanak. A gyerekek kivá-

lasztását pszichológu-
sok által összeállított
tesztek, a szülõk és óvo-
dapedagógusok megfi-
gyelései segítették.

A szülõk tájékoztatása
értekezleten illetve az is-
kolával közösen szerve-
zett „tehetségnapon”
történik. A megkezdett
munkát a késõbbiekben
mint „tehetségpont” kí-
vánják folytatni.

Óvodai tehetséggondozás 

Immár hagyománnyá vált a
Kerék Általános Iskola és
Gimnáziumban, hogy évente
egyszer 24 órás Sport- és
Egészségnapot rendeznek. 

Idén az esemény a Föld
Napja programjával

egészült ki április 1-jén. A

diákok elõadásokkal és
kiállításokkal mutatták be
egymásnak az egyes or-
szágok, népek kultúráját,
népszokásait. Mindemel-
lett egész napos sportren-
dezvényeket tartottak,
meseillusztrációkat, hul-
ladékokból térplasztikát

készítettek. Az esemé-
nyen nagy sikert arattak a
meghívott kerekes székes
kosárlabdacsapat tagjai.
Este az iskola tanulói
könnyûzenei koncertet
adtak, de a sportprogra-
mok csak másnap reggel
értek véget. 

24 órás Sport- és Egészségnap

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Állásbörze az Óbudai Egyetemen
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Iskolanaptár
Április 20.: a tavaszi
szünet elõtti utolsó taní-
tási nap. * Április 21-tõl
26-ig: tavaszi szünet. *
Április 27.: a tavaszi
szünet utáni elsõ tanítá-
si nap. A középiskolák
értesítést küldenek a
felvételi eredményrõl.

Hangszerbemutató
Az Aelia Sabina Mûvé-
szeti Iskola felvételi
vizsgái május 4-tõl 6-ig
lesznek. Annak érdeké-
ben, hogy a leendõ ta-
nulókat segítsék a
hangszerválasztásban,
április 18-án, 16.30 óra-
kor 5-8 éves gyerekek-
nek kisdiákok közremû-
ködésével rövid hang-
szerbemutatót tartanak
a Péter-Pál Iskola tor-
natermében A hangver-
seny után a felvételihez
a szülõk a helyszínen
kérhetnek jelentkezési
lapot és idõpontot.
(Cím: Fényes Adolf utca
10.).

Népdaléneklési
verseny 

A Pedagógiai Szolgálta-
tó Intézet szervezésé-
ben a Medgyessy Fe-
renc Általános Iskola
adott otthont nemrégi-
ben a népdaléneklési
versenynek. A rangos
eseményt az iskola
igazgatónõje, dr. Ber-
tókné Daróczi Marianna
nyitotta meg. Tizenhá-
rom iskolából 77 diák
énekelte változatos,
szívet, lelket melengetõ
népdalcsokrát a zsûri
elõtt. Az Aelia Sabina
Mûvészeti Iskola és az
Óbudai Népzenei Iskola
mûvésztanárai bírálták
el, hogy ki képviselje a
kerületet a fõvárosi ver-
senyen.

Helyben dönthessen a
fenntartó arról, képes-e
iskolákat mûködtetni,
vagy átadja a feladatot. A
lényeg, hogy adminisztra-
tív lépések miatt az okta-
tás színvonala egyetlen is-
kolában sem csökkenhet -
errõl beszélt köszöntõjé-
ben Bús Balázs polgár-
mester, országgyûlési
képviselõ az idén harma-
dik alkalommal rendezett
Óbudai Pedagógiai Napok
megnyitóján a Veres Péter
Gimnáziumban. 

Ú j, vagy jól bevált
régi módszereket,

eszközöket, „jó gyakor-
latokat” bemutatni és
fórumot biztosítani a ke-
rület óvodapedagógusa-
inak, tanítóinak, tanárai-
nak - ez volt a célja a III.
kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Intézet által
idén harmadik alkalom-
mal rendezett Óbudai
Pedagógiai Napoknak.
Az óvodákkal, iskolák-
kal együttmûködve élet-
re hívott eseményt évrõl
évre több száz szakmai
érdeklõdõ kíséri figye-
lemmel.

Megnyitójában Bús
Balázs aláhúzta: a ma-
gyar oktatási rendszer

szerepérõl és lehetõsé-
geirõl napjainkban folyó
vita jelzi, hogy az isko-
lának milyen jelentõs
szerepe van nemcsak a
családok mindennapjai-
ban, hanem az egész tár-
sadalom jövõjének ala-
kulása szempontjából is. 

- Az intézmények
fenntartói jogáról szóló
döntést helyi szinten
kell meghozni. Termé-

szetesen, ha egy kistele-
pülés nem képes önerõ-
bõl, vagy akár kistérségi
társulás tagjaként fenn-
tartani iskoláját, akkor
legyen lehetõsége ma-
gasabb szintre delegálni
e fenntartói feladatot, de
az általános érvényû
központosításnak szá-
mos kedvezõtlen hatása
is lehet. Egyetlen iskola
mûködési színvonala

sem csökkenhet admi-
nisztratív döntések ered-
ményeként - fogalma-
zott a polgármester.

Nagy érdeklõdés kí-
sérte a megnyitó után dr.
Szivák Judit nevelésrõl
szóló elõadását, mely a
„Nem esik messze az al-
ma a fájától?” címet vi-
selte. Ezt követõen az
Educatio Nkft. képvise-
lõje egy újszerû, az
interneten mûködõ, köz-
oktatási intézmények
közötti nemzetközi kap-
csolatépítési lehetõséget
mutatott be, majd Meré-
nyi Ádám, a Microsoft
Magyarország Kft.
szakmai vezetõje villan-
totta fel a modern infor-
matikai eszközök alkal-
mazásának lehetõségeit.

Az Óbudai Pedagógiai
Napokon, március 17-tõl
31-ig  21 bemutató órán,
óvodai foglalkozáson is-
merkedhettek a pedagó-
gusok a nevelés óvodák-
ban, iskolákban, közép-
iskolákban megvalósuló
jó gyakorlataival.

A pedagógusok tanít-
ványaikkal együtt meg-
tekinthették a szervezõ
Pedagógiai Szolgáltató
Intézet Szérûskert utcai
épületében azokat az al-
kotásokat, melyeket a
„Fókuszban a nevelés”
programsorozat kapcso-
lódó rendezvényeként
kiállítottak: a fonalgrafi-
kákat, az óvodások és
óvodapedagógusok al-
kotásait és a kerületi
rajzverseny díjnyertes
munkáit. 

III. Óbudai Pedagógiai Napok

„Nem eshet az oktatás színvonala”

VIRTUALIZÁCIÓS LABOR AZ ÓBUDAI EGYETEMEN. Morgan Stanley virtualizációs labor
nyílt az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán. A labor része a két intéz-
mény együttmûködésének, melynek célja a gyakorlati üzleti tapasztalatok és a magas
szintû felsõoktatás ötvözése. A fejlesztés által lehetõvé válik, hogy a diákok elméle-
ti és gyakorlati tudásra egyaránt szert tegyenek a virtualizációs technológiák terén

1 % 1% 1%
Köszönik minden támo-
gatónak a személyi jö-
vedelemadó 1 százalé-
kát: Ágoston Mûvészeti
Óvoda Ágról-Ágra Ala-
pítványa (adó-
szám: 18122246-
1-41), Kastély
Óvoda Alapítvá-
nya (adószám:
18090941-1-41).
Szívesen fogadják
további támogatá-
sukat!

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A világjáró
Bartók Béla

A Balassi Intézet Márton
Áron Szakkollégium
Könyvtárában, „A világjá-
ró Bartók Béla” címû kiál-
lítást dr. Messik Miklós, a
Magyar Emlékekért a Vi-
lágban Egyesület elnöke
nyitja meg április 14-én
19 órakor. Ez alkalomból
bemutatják Messik Mik-
lós „Elindultam szép ha-
zámból: Bartók-emlékhe-
lyek itthon és a világban”
címû könyvét is. (Cím:
Kunigunda útja 35.)

Téglagyárak
Az Óbuda Baráti Körben
április 18-án 16.30 órától
mutatják be Kádár Jó-
zsef: Az óbudai téglagyá-
rak címû könyvét. Az
eemény helyszíne az
Óbudai Társaskör. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Képek a Symbolban
Illényi Tamara festõmû-
vész mûveibõl válogat-
nak a Symbol Art Galéri-
ában a Töreki Mûvészte-
lep támogatásával. (Meg-
tekinthetõ: április 19-ig,
naponta 12-tõl 19 óráig a
Bécsi út 56. szám alatt.)

Keresztútjárás 
Nagypénteken, április 22-
én a hagyományos, két-
nyelvû (német-magyar)
keresztútjárás a „Braun-
haxler” Egyesület szerve-
zésében 16 órakor indul a
Kiscelli Kálváriastációk-
hoz. Találkozó: 16 órakor
a Szent Margit Kórház
Kiscelli utcai bejáratánál.

A Biblia világa
Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „A Biblia
világa” (korábban Bibliai
életutak) elnevezésû so-
rozatban, „Miért idõszerû
ma az Apostolok cseleke-
detei?” címmel elõadáso-
kat tartanak. Az érdeklõ-
dõket keddenként várják
az ÓKK-ba. „A harmadik
missziós út viszontagsá-
gai” címmel április 19-én;
„Miért tartóztatták le
Pált?” címmel április 26-
án hallhatnak elõadást.
(Kezdés: 18.30 órakor.
Belépõjegy: 100 forint.
Cím: San Marco utca 81.)

I sten veletek, ti boldog
Vendelinek - avagy az

óbudai vendéglátás
aranykora címmel nyílt
kiállítás az Óbudai Mú-
zeumban. Ehhez egye-
dülálló módon „Óbu-
daGasztro - Egy falat
múzeum” címmel
gasztroblogot is indított
az intézmény: www.
obudagasztro.blogspot.
com Nyitva tartás: októ-
ber 31-ig, részletek a
www.obudaimuzeum.hu
honlapon. (A tárlatról
lapunk március 30-án
megjelent 6. számának
20. oldalán olvashatnak
bõvebben.)

A vendéglátás aranykora

Krúdy étkészlete

300 fotó mutatja be Óbuda
és Békásmegyer egykor
volt tájait, épületeit.

Örömmel értesítjük
Önöket, hogy az el-

múlt esztendõ második
felében meghirdetett,
„Óbuda-Békásmegyer
anno…” címû felhívá-
sunkra több mint 300 ré-
gi fotó, képeslap érkezett,
reméljük, e képek honla-
punkon való közkinccsé
tételével Önöknek is kel-
lemes órákat szerzünk!

Engedjék meg, hogy arra
buzdítsuk Önöket, hogy
a pillanatképek segítsé-
gével fedezzék fel az
egykori Óbuda sajátos
arcát, hangulatát!

Tegyenek egy külön-
leges utazást Óbuda-Bé-
kásmegyeren, a múltidé-
zõ utazáshoz látogassák
meg www.obuda.hu/
kul tura/hagyomany-
orzes_helytortenet/obud
a _anno

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

A régi Óbuda arcai

Festmények az Artgalériában
Székács Zoltán képei a Vécsei János Kollégium Art-

galériájában április 22-ig tekinthetõk meg, hétfõtõl

péntekig 10-tõl 19 óráig. (Cím: Szél utca 11-13.)

A„Van új a föld
alatt…: Válogatás a

2009. év legszebb buda-
pesti ásatási leleteibõl” cí-
mû idõszaki kiállítás már-
cius 28-ig volt látogatható
az Aquincumi Múzeum-
ban. Utoljára tekinthették
meg az egyedi kidolgozá-
sú zománcozott fibulát,

mely egy korabeli ruhát
ékesített, vagy például az
egészben kiemelt szkíta
kettõs csontvázas sírt. 

Az új idõszaki kiállítás,
mely a 2010. év leleteibõl
nyújt majd izgalmas válo-
gatást, április 15-én nyit.
(Cím: Szentendrei út 135.
www.aquincum.hu)  

Van új a föld alatt …

Á prilis 19.: húsvéti
elõkészület, a kis-

celli kálvária végigjárá-
sa, végén megérkezés a
Szent Vér-kápolnába. *
Május 7.: Szent Flórián-

bál a budai görög katoli-
kusok szervezésében.
(Helyszín: Budavári Ön-
kormányzat.) * Június
19. 19 óra: Te Deum a
Magyar Szentek templo-
mában (minden egyete-
mistának és oktatónak). 

Az Óbudai Egyetemi
Lelkészség nyitott, az
érdeklõdõket szívesen
látják programjaikon.

A Bécsi út a hatvanas években az újlaki mozival, korabeli világítással. (Forrás: Gál
László Csak a szépre … címû albuma; Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekbõl)

Az Óbudai Egyetemi 
Lelkészség programjai

Saxon
Poliuniverzuma
Ezzel a címmel tekinthetõ
meg kiállítás az Óbudai
Egyetemen Saxon Szász
János képzõmûvész, fel-
találó mûveibõl. Az alkotó
az egyetem egyik jogelõd
intézményének, a Bánki
Donát Mûszaki Fõiskolá-
nak hallgatója volt 1984-tõl
1988-ig. (A kiállítás május
1-ig látható, munkanapo-
kon 8-tól 18 óráig. Cím:
Bécsi út 96/B.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Békásmegyer Duna
felé esõ oldalán

épültek az elsõ házgyári
házak. A kor jegyeit és
kívánalmait tükrözték.

1976-ban költöztünk ide, azóta itt lakom.
Emlékszem, mikor még a mostani házak he-
lyén kukoricatáblák ringtak. Hátul az ófalu,
elõl a mezõség. Öreg, szürke vicinális, az õs
HÉV döcögött ide ki, egy órába tellett, míg
Békásmegyer-felsõre és alsóra kiért az akko-
ri Margit hídi végállomástól. Rázósan zöty-
kölõdtünk, hátizsákosan, térképpel, mintha
nagy túrára készülõdnénk a Pilis környékén,
vagy éppen egy kis intim kiruccanásra ide,
Pest környékére, ahol békesség honol, és az
út végén az Arany Kalász Termelõ Szövetke-
zet almafái édeni hangulatot varázsolnak.
Azután mindezek helyén megjelentek a da-
ruk, az emelõk, a dömperek és a szakembe-
rek. Hátratolt sapkában, cementes kézzel mé-
ricskéltek, átlépték a meszesgödröket meg a
sörösládákat, leültek a vasbeton lapokra és vi-
tatkoztak. Eltûntek a kukoricatáblák, és fel-
épültek a lapos fejû tízemeletes házak. Egy-
más mögé sorakoztak szépen, katonásan. A
közöttük lévõ rést elnevezték valamilyen ut-
cának. Nevüket a közelmúlt tudósai, írói, köl-
tõi, mozgalmárai közül válogatták, de voltak
olyanok is, melyekhez nem kellett se emlék-
tábla, se magyarázat, mint Kabar, Hímzõ,
Boglár. Ezeket nem kell késõbb átkeresztelni.
És jöttek az új honfoglalók is, beleszagoltak a
frissen festett lakásokba, elõvették a zoll-
stockot, hogy befér-e majd a nagyszekrény.

A lakótelep elõnye, hogy közösséget te-
remt, az összezártság sajátos lokálpatriotiz-
musát. Külön kis világ, nyitott rezervátum,
ahonnan könnyen és egyszerûen ki lehet jutni
és beáramolni a nagyváros forgatagába. Az
ember innen „bemegy a városba”, holott ez a
város szerves része, mert a város nyúlik és da-
gad, magához vonva a korábbi mezõk és fal-
vak térségeit. Budakalász, Pomáz, a pilisi tá-
jék összeérnek Nagy-Budapesttel, holott önál-
ló várossá fejlõdtek, de a pesti lakosok többé-
kevésbé kisajátították. A kis, földbesüppedt

házak mellett és helyett villák, családi házak
sora módosítja a helység eredeti arculatát. Az
õslakosok némi idegenkedéssel szemlélik ezt
a változást, „újgazdagék” térfoglalását. Örül-
nek a fejlõdésnek, de a maguk megszokott
életformájukba nehezen illesztik be az ezzel
járó változásokat.

Békásmegyeren is elkülönül a telepesek
épületsora mögötti ófalu. Ott még jórészt a ha-
gyományos, régi látkép fogad: kicsúcsosodó
templom, tornácos házikók, kis boltocskák,
kocsma, faluvégi temetõ, de egy-egy zárt és
kõkerítéssel, idomított vérebekkel védett,
mélygarázsos, hivalkodó villa itt is megbontja

az egységet. Igaz, a süppedékes, sáros föld-
utak helyén sima, aszfaltos út vezet a házak-
hoz. Hiába, az idõ behatol a vidékre, minden
kárával és hasznával együtt.

Alakótelep a városi ember életformáját
próbálja párosítani a természeti környe-

zet egyszerû meghittségével. Szemléleti és jó-
részt anyagi kérdés, hogy sikerül-e. Békásme-
gyert Óbudával társítják hivatalosan. Ponto-
sabban: Óbuda-Békásmegyer. Kezdetben volt
Óbuda a maga pannon emlékeivel és sajátos
grinzingi hangulatával. Késõbb, lakóteleppé

válva igyekezett egyeztetni az archaikus ma-
radványok korhû stílusát a toronyházak cél-
szerû modernségével. Ahogy az lenni szokott,
ez felemásként sikeredett. Az ó-óbudaiak pró-
bálják átmenteni a Krúdy-kiskocsmák, a konf-
lis taposta macskaköves Fõtér múlt század
eleji hangulatát kissé kiglancolva és hozzá-
passzítva a panel környezet másfajta stílusá-
hoz. Szívesen járom Óbuda zegzugait, ahol a
kopottság már patinát kapott. Nézegetem az
aquincumi romokat, melyekbõl a képek és a
képzelet felépíthetik a hajdan volt légiós világ
okos és elõremutató architektúráját, de legjob-
ban a Dunát szeretem, a római és pünkösdfür-
dõi partvidék hosszanti sávját, ahol korábban
kutyáimmal, késõbb egymagam sétáltam. Ha-
sadt, töredezett kövei a hol elõretörõ, hol visz-
szahúzódó víz nyomait viselik. A part kopár,

gondozatlan, de mégis vagy éppen ezért, ter-
mészetes és megnyugtató. A víz lassan és
szürkén folydogál, idõnként hajók és kajakok
vernek kisebb-nagyobb hullámokat. Leülök
egy lapos kõre, figyelem a horgászok meg-
megránduló zsinegét, nézem a Dunát, mely
már annyi költõnek vallott, és én is vallok ne-
ki. Akárcsak neked.

Csók, pici fiúka: Á. 
(Részlet az írónõ unokájának írott, „Hol

voltam, Hol nem voltam” címû levélregényé-
bõl, mely tavaly karácsonykor jelent meg.)

Ágai Ágnes: 

Zsombuska!

Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók, költõk mûveibõl

Két kiállítás nyílik a Kassák Múzeumban. A
tárlatokat április 19-én 17 órakor Forgács Éva
mûvészettörténész nyitja meg. Köszöntõt
mond L. Simon László író, az Országgyûlés Kul-
turális Bizottságának elnöke és Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

• A „Kassák!” címû új állandó tárlat Kas-
sák Lajos munkásságát mutatja be. Hagyo-
mányos és digitális formában, szemléltetõ
összefoglaló ábrákkal követi végig Kassák
tevékenységének kiemelkedõ állomásait:
szerkesztõi, képzõmûvészeti és írói munkás-
ságát, közéleti szerepeit, valamint életútjá-

nak személyes vonatkozásait. A múzeum
szakemberei tárlatvezetésekkel, múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokkal és rendhagyó iro-
dalomórákkal igyekeznek megismertetni a
közönséggel - akik közé minél több diákot is
várnak - a sokoldalú mûvész tevékenységét.

• A másik kiállítást „Az avantgárd múze-
uma - 35 éves a Kassák Múzeum” címmel
rendezik. Az idõszaki bemutató - amely
szeptember 18-ig várja a látogatókat - a
múzeum 35 éves történetét tekinti át archív
anyagokkal, fotókkal, korabeli dokumen-
tumokkal. (Nyitva: szerda-vasárnap 10-tõl
17 óráig. Cím: Fõ tér 1., Zichy-kastély.)

Az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Körben a
60 éves Hajdrik József írót, költõt, a „Szár-
nyaló képzelet” címû irodalmi és képzõmû-
vészeti lap fõszerkesztõjét köszöntik szer-
zõi esttel április 14-én 16 órai kezdettel.
Közremûködõként a folyóiratban írásaikkal
megjelent szerzõket hallhatják. Házigazda
Kanizsa József. * A programot követõen,
17 órától ünneplik a Költészet Napját. Há-
zigazda Tárkányi Imre. Közremûködik Tá-
las Ernõ, a Stockholmi Királyi Opera tenor-
ja. (Cím: a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonja,
Mókus utca 22.).

Új kiállítások a Kassákban Szárnyaló képzelet

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_07.qxd  2011.04.11.  14:37  Page 21



2011/7. szám22
Apróhirdetés

� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� 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.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerüle-
ti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� 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 Sán-
dor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel, ké-
zi-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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p
9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-
, szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-
06-01
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Társasházkezelés, közös képviselet, tár-
sasház könyvelés. Megbízható, lehetõ legjobb
szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal ked-
vezõ áron. Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-
mail: thaz.kozoskepviselo@gmail.com Tel.:
06-30-668-5058

� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 21 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerüle-
tieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538

� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos minden-
féle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zárak
cseréje (pl.kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek
cseréje), szigetelése garanciával. Felmérés díj-
talan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269;
www.ajtoablakdoktor.hu
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, villany-
szerelést, kõmûves, asztalos munkát vállal kis-
iparos garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-
3800
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusí-
tása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-
1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácsok, kapuk kerítések, lakatosmun-
kák. Tel.: 06(30)299-1211 www.racskeszites.hu
� Villanyszerelés! Kisebb villanyszerelési
munkákat, hibaelhárítást is vállalok. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 420-0438; 06(30)378-7011
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagyk-
er. Áron. Tel.: 06(20)552-5894
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén is,
ingyens kiszállással. Tel.:  06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsz-
erelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-
3308
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Metszést, permetezést, díszfák formázását,
kertek átalakítását, gyepek kikezelését válla-
lom. Tel.: 325-8409
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek, klí-
maberendezések javítása. Hétvégén is hívható.
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Ács, tetõfedõ, bádogos munkát vállalok,
kúp kenése, csatorna tisztítás, garanciával.
Tel.: 06(30)538-0306
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galé-
ria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redöny, rovarháló. Tel.:
06(70)278-1818

� 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
� Csontkinövés Achilles-in körüli fájdal-
mak, teniszkönyök, mozgásszervi problémák
kezelésére új orvosi módszer a lökéshullám
terápia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat be-
utaló nélkül, bejelentkezés: 388-9406 vagy
www.dolomit-med.hu
� Egészségmegõrzõ termékek és egyedi
talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ
emeletén, az Egészség Pluszban. A hirdetés
felmutatója 10 % kedvezményben részesül.
Tel.: 240-0439.
� Jóga kezdõknek! A Flórián térnél, kis cso-
portokban, egyéni irányítással. Érdeklõdni:
Bóta Mónika 06(20)257-1321
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával. Kezelési idõ 26 perc. Az SZTK-ból át-
költöztünk a békásmegyeri pusztadombi la-
kóparkba. Rendelési idõ non-stop, szombaton
is, bejelentkezés. Tel.: 06-70-271-9867
� Masszázs Csillaghegyen! Gyógy-, talp-,
relaxmasszázs, kellemes, nyugodt környezet-
ben. Érd.: Bóta Mónika Tel.: 06(20)257-1321
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Gerincjóga magánórák, hétvégén is! Haté-
kony megoldás hátfájásra, stresszoldásra. Tel.:
06(70)569-7186 www.jogaevaval.shp.hu
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-4646
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Pedikûr, manikûr, mûköröm Csillaghe-
gyen! Egyéni igények figyelembe vételével.
Érd.: Bóta Erzsébet Tel.: 06(30)246-0810

� Dajka, gyermekfelügyelõ, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel.:
276-5918 Ny.01006404

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478

� Angol a Komjádi uszodánál. Vizsga elõ-
készítés, korrepetálás, 60 perces órák. Tel.:
06(30)701-0351
� Angoltanítás, Békásmegyeren  korrepetá-
lás, érettségi, nyelvvizsga, önéletrajz, fordí-
tás. Házhoz megyek! Tel.: 06(20)439-6410
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matematika tanítás minden szinten több
értizedes referenciákkal. Tel.: 06(70)366-
6445, 250-2003 (web: www.matekonline.hu;
www.fejetanoda.atw.hu)
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828

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

� II. kerület, Szépvölgyi úton külön bejára-
tú, 150 nm-es, 4 és fél szobás körpanorámás
két lakás 61 m-ért eladó. Tel.: 06(20)990-
5825
� Óbuda szívében, téglaház I. emeleti 49
nm-es, erkélyes, parkra nézõ, 1 szoba hallos
lakás tulajdonostól eladó. 13.500.000 Ft. Tel.:
275-3962
� Csillaghegen 50 nm-es részben felújított
ház 330 nm-es telekkel eladó 23,8 MFt. Tel.:
06(20)544-8794
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Budakalász kertvárosban 3 szobás kertes
családi ház HÉV-tõl 5 percre eladó. Irányár:
27 millió. Tel.: 06(30)560-5649
� Pomázon, fõútvonal 4527 nm ipari terület
540 nm lakóházzal eladó. Ir.ára: 79 millió Ft.
Tel.: 06(30)467-7663
� Pók utcai lakótelepen, 28 nm-es teljesen
felújított, déli fekvésû, erkélyes garzonlakás
eladó. Tel.: 06(70)223-8477
� Vállalkozásra is alkalmas, õrbottyáni há-
zam eladom vagy III. kerületi lakásra cseré-
lem. Irányár: 18 M forint. Tel.: 06(20)560-
0381
� Platánliget Lakóparkban, 121 nm-es bel-
sõ kétszintes, lakás tulajdonostól eladó. Sok
extra, nagy udvar, Dunára panorámás nagy te-
rasz, két fürdõszoba, kamerás megfigyelõ-
rendszer. Irár: 49,9 MFt. Tel.: 06(30)932-
2637
� Garázs Amfiteátrum utcában eladó, 2,3
M. Tel.: 355-7568

� Kiadó Belvárosban 60 nm-es köz-
pontifûtéses lakás, az Aranykéz utcai par-
kolóházban. Tel.: 267-0525

Kiadó

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

� Testvérhegyen nyolcszobás, több gene-
rációs ház eladó. Csere érdekel! +36-1-
332-1293, +36-20-446-5575

� Rendkívüli akció! Remetehegyen 4
szobás ikerház fél 58 millió forintért eladó.
+36-1-332-1293, +36-20-446-5575.

� Budai Várban, panorámás 3 szobás  lu-
xus öröklakás, berendezéssel eladó. +36+-
1-332-1293, +36-20-447-3930

� Óbudán egyedi, 133 m2-es lakás 48 mil-
lióért terasszal eladó! +36-20-565-5670,
+36-30-9316-176.

� CORNÉLIUS INGATLANKÖZVE-
TÍTÕ  MAGÁNIRODA! Keres-kínál: 36-
1-332-1293, +36-20-446-5575, +36-30-
931-6176

Ingatlan

� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután és
szombat délelõtt. Középiskolai elõkészítõk
max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-Kör,
www.obudamatek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III.ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés tel.: 06(30)201-9198

� 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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Ka-
talin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

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

� Szobafestés-mázolás , tapétázás, lami-
nált parketta lerakása. Minõségi munka ked-
vezõ áron. Szabó Dénes Tel.: 06(20)928-
3562, www.szabodenes.gportal.hu

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felöli oldalon postával szemben). Tel.:243-
2730, 06(20)997-2747

� HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033
BP., KASZÁSDÛLÕ U. 5. 242-0465,
250-0593; MIHI 2002 KFT.

Szolgáltatás
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� Kiadó lakásokat, szobákat, házakat kere-
sünk! Lõrincz Péter. Tel.: 06(70)383-5004,
351-9578; www.alberletpont.hu
� Budán, másfél szobás, összkomfortos,
gázfûtéses, bútorozott, emeleti lakás kiadó.
Tel.: 06(20)263-1131
� Kolosy téren berendezett orvosi rendelõ
kiadó. Tel.: 06(20)319-1393
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Garázs a Tóga utcában kiadó vagy eladó.
Érdeklõdni: 06(20)454-8418

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk VI. Andrássy út 16. Tel: 266
4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot, Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-
308-91-48
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal.. Tel.:
06(20)924-4123

� Szépségszalonban Békásmegyeren nõi
hajvágás 1500 Ft-tól. Arckezelés (alap) 4700
Ft-tól. Tel.: 244-0523; 06(30)240-7225
� Friss nyugdíjas nõ lakás-lépcsõház takarí-
tást vállal. Tel.: 06(20)559-4302
� Okleveles kutyakozmetikus vállalja kis-
és középtestû kutyák teljes körû kozmetikázá-
sát hétvégén is. Házhoz megyek. Tel.:
06(30)232-7795
� Eladó örökös üdülési jog Harkányban a
fürdõ mellett, nemzetközi csererendszerrel
(RCI), fõszezon, 7 éj, 1,5 szobás emelt szintû,

felszerelt apartman, 4 fõ+1 pótágy. Irányár:
1.100.000 Ft. Tel.: 06(30)427-5725
� Iskolabusz, óvodásoknak is! 28 fõig, biz-
tonsági övvel ellátott, klímás autóbusz.. Tel.:
06(20)924-3883, 243-6820. E-mail:
gyuszili1@t-online.hu

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-74-35 
� Internettel rendelkezõ munkatársakat ke-
resünk! 170.000 Ft havonta! Mellékállásban
is! Tel.: 06(70)555-4089; 06(70)512-2001
� Fodrászt, kozmetikust felveszünk frek-
ventált szépségszalonunkba. Tel.: 06(70)371-
3121
� Fodrásznak, kozmetikusnak, mûkörmös-
nek hely kiadó Békásmegyeren. Tel.:
06(30)240-7225
� Fiatal megbízható nõ, heti 1-2 alkalom-
mal takarítást, vasalást vállal. Tel.:
06(20)937-4959

� Duna House III. kerületi irodája ingatlanér-
tékesítõket keres. További információért hívja
a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fény-
képes önéletrajzát a varga.diana@dh.hu e-mail
címre.

� Rómaifürdõn iskola mellett 25 éve
mûködõ 21 nm-es trafik-ajándékbolt bérleti
joga bt.-vel és árukészlettel családi okok miatt
átadó. Tel.: (hétköznap 8-18-ig) 240-5384
� Óbudák, Bécsi úton a Kolosy térnél 22
nm-es kávézó-sörbár raktárral, felszereléssel,
terasszal eladó vagy kiadó. Azonnal
üzemeltethetõ. Tel.: 06(30)269-1844
� Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1,5 millió
forintért, a Víziorgona utcában. Ahelyiség 22 nm-
es, (+15 nm raktár) Telefonszám: 06-70-368-6939
� Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III.
Búza utcában. Tel.: 06(70)466-6363

� Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetle-
nül az olasz irodától. Magyar nyelvû informá-
ció. Tel.: 06(30)540-8909

Utazás

� 21 nm-es és 54 nm-es üzlethelyiségek
bérbeadók a Szentendrei út 20-28-ban. Ér-
deklõdni lehet a 388-4726-os telefonszá-
mon, hétfõtõl csütörtökig délután.

Üzlet

Állás

Számítógép

Egyéb

Régiség

Elad-vesz

� Kiadó III. kerületi bútorozott lakást,
vagy házat keresek. Tel.: 06(30)484-6004

� A Római lakótelepen, négyemeletes
házban, csendes környezetben, második
emeleti, 53 nm-es lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: 06(20)581-4180

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

Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. rajz-

filmes játékot indított lapunkban.

A 10. játék kérdése: Hogy hívják a képen látható

szerelmespárt?

Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes aján-

dékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD; 1 Macskafogó

képregény; 1 eredeti, kifestett cell egy magyar rajz-

filmbõl.

A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõsé-

günk címére (1035 Budapest, Szentendrei út 32.)

április 19-ig várjuk. Az ajándékcsomagot a sze-

rencsés nyertes itt veheti át.

* * *

Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes vá-

lasz: Vízipók-Csodapók.

Az ajándékcsomagot Rozgonyi Erik nyerte.

Rajzfilmes játék

• Felnõtteknek animációsfilm-rajzoló
OKJ-s képzés: 10 hónap alatt megtanul-
hatja az animációs szakmát. Rajzfilmren-
dezõk oktatnak. Nyílt napon betekinthet
az oktatásba. (www.magyarrajzfilm.hu/
felnottoktatas.html) • Gyerekeknek
rajzfilmes szakkör a tanévben, szomba-
tonként 9-tõl 12 óráig. Elkészíthetik rajz-
filmjüket, CD-én hazavihetik. • Táborok:
húsvéti rajzfilmes tábor (3 napos, április
21-én, 22-én, 26-án) * Rajzfilmes táborok
egész nyáron (5 napos). A gyerekek rajz-
filmet készítenek, melyet CD-én hazavi-
hetnek. (www.magyarrajzfilm.hu/ gyer-
mekoktatas.html) (Cím: Magyar Rajzfilm
Kft. Óbuda, Kerék utca 80.Tel.: 250-1355.
E-mail: clarus-tax@t-online.hu)

Az Óbudai Animációs
Iskola képzései

Közérdekû tanácsadás
A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja közér-
dekû tanácsadási szolgáltatását.
Ön társasház vagy lakásszövetkezet la-
kóközösségében tulajdonosként illetve
bérlõként él és érdeksérelem érte? Vitá-
ja támadt a közös képviselõvel, vagy a la-
kóközösséggel, netán az önkormányzat-
tal? Kérdései vannak a fûtéskorszerûsí-
tés, az utólagos homlokzati szigetelés
tényszerû tapasztalatairól?
Kérdései vannak, melyekre nem kap vá-
laszt? Nem ismeri jogait, lehetõségeit,
segítséget szeretne? Ingyenes tanács-
adást biztosítunk, ahol gyakorló társas-
házi és lakásszövetkezeti tisztségviselõk
válaszolnak kérdéseire.
Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, április 28-án 17-tõl
19 óráig, Csobánka tér 5., közösségi
ház.
2. Belsõ-Óbuda, április 26-án 17-tõl
19 óráig, Vörösvári út 17., V. emelet,
lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes be-
jelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE
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Közérdekû – Hirdetés

Hirdessen az Óbuda Újságban!

66 700 példány - minden postaládában! 

impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525
Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák
Színfelár: +25%
Hátsó borító: +25%
Negatív: +20%
Elhelyezési felár: +20%
Tervezési díj: +10%
Apróhirdetés árak:
10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom
Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom
(Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szó-
ig) szavanként 200 Ft + áfa

A 1788-as telefonos adományvonal
minden hívása után 100 forintot ír-
nak jóvá valamely szervezet számá-
ra. Márciusban és áprilisban a Gé-
zengúz Alapítvány a Születési Káro-
sultakért civil szervezet kapja a tel-
jes bevételt.

Az alapítvány az idegrendsze-
ri sérült és mozgásszervi za-

varokkal küzdõ csecsemõk és kis-
gyermekek diagnosztikai ellátásá-
val és holisztikus terápiájával fog-
lalkozik. A halmozottan sérült
gyermekek komplex gyógypeda-
gógiai fejlesztését és napközbeni
ellátását is vállalják az alapítvány
munkatársai. 

Az országban három helyen te-
vékenykednek már: Békásme-
gyeren, Budakalászon a Cseppek
Házában, és Gyõrben. A három
központban évente 2500 gyerme-
ket képesek ellátni. Az adomány-
vonalon összegyûlt pénz segítsé-

gével azonban egy újabb intézetet
nyithatnak az országban, mely to-
vábbi 1500 családnak nyújthat se-
gítséget gyermeke fejlesztésével.

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete április-
ban az alábbi idõpontokban és helyszíneken szervez véradást.
Április 13-án 10-tõl 16 óráig: a Than Károly Ökoiskola,
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában (Lajos utca 1-5.).
Április 22-én 14-tõl 18 óráig: az Auchan Óbuda Áruháznál, a
véradó kamionban (Szentendrei út 115.) Április 26-án 15-tõl 18
óráig: a Szentlélek téren, a véradó kamionban (a BKV végál-
lomásnál.) Április 28-án 14-tõl 17 óráig: a Szent Margit Kórházban
(Bécsi út 132.) Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem
töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy
érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra!
Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Emberi hívószám: 1788

A Gézengúzoknak szól a telefon
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A pályázatot zárt borítékban 2011. május 2-án
15 óráig lehet benyújtani a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-haszno-
sítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését, vállalkozói igazolványt, il-
letve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell
becsatolnia. A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályá-
zat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírás-
ban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és
cég, akinek - amelynek - az állandó lakása, il-
letve székhelye szerinti önkormányzattal szem-
ben adó vagy adók módjára behajtható köztar-
tozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:

• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt - meg-
szerzési díj - önkormányzat felé történõ megfi-
zetését. A megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óva-
dék megfizetését bérbeadó részére. A nyertes
által befizetett bánatpénz összegét az óvadékba
beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szer-
zõdés megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bér-
leti díj alapján történik a döntés. Apályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázat be-
nyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására
a bánatpénzt befizetik. Abánatpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., fél-
emelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bá-
natpénzt helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon be-
lül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt
visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az önkormányzat tulajdonosi, városfej-
lesztési és környezetvédelmi bizottsága 2011.
május 31-ig elbírálja, és annak eredményérõl a
pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója
fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Buda-
pest, Szentlélek tér 7., fszt.10. Telefon: 430-
3468), félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete nyilvános pályá-
zatot hirdet „Óbuda Kártya” címmel

A pályázat célja
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egy,
a lakosságnak szolgáltatásokat nyújtó, a
technológiai fejlõdéshez igazodó, funkció-
iban bõvített városkártyát kíván kibocsáta-
ni, mely alkalmas arra, hogy a kártya-elfo-
gadóhelyeken történõ vásárlás- és szolgál-
tatás-igénybevétel során kedvezményeket

biztosítson, valamint egyéb, személyre
szabott szolgáltatásokat nyújtson az óbu-
dai polgárok számára.

Pályázati feltételek
• Pályázatot nyújthat be a cégbíróságon
már bejegyzett jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság, továbbá
bármely természetes személy (továbbiak-
ban együtt, mint pályázó).
• A pályázaton való eredményes részvétel
feltétele az ajánlat határidõben, a jelen pá-
lyázati felhívásban foglalt módon történõ
benyújtása. A pályázó az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen ajánlatát nem mó-
dosíthatja.
• Az ajánlatokat magyar nyelven kell be-
nyújtani, az idegen nyelvû anyagokat a
kiíró az elbírálás során nem veszi figye-
lembe.
• Az ajánlatokat érvényesen kizárólag zárt
borítékban lehet benyújtani.
• Kizárólag a hiánytalan pályázatokat van
módunkban elbírálni, hiánypótlásra nincs
lehetõség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások

• A pályázó nevét, címét, a kapcsolattartó
nevét, elérhetõségét;
• Az Óbuda Kártya megvalósításához
szükséges rövid termékleírást;
• Üzleti modellt;
• 5 évre vonatkozó egyszerûsített üzleti
tervet (a tervezett költségek, források és
bevételek megjelölésével);

• Annak részletes kifejtését, hogy a megva-
lósításhoz milyen önkormányzati forráso-
kat várnak, különös tekintettel annak üte-
mezésére és mértékére;
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pá-
lyázati feltételeket elfogadja;
• A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy az ajánlattételi határidõt követõ 90.
napig ajánlati kötöttséget vállal.
• Pályázó jelen pályázatban elõírt szolgál-
tatást bemutató referenciáit (felhasználási
hely, egyedi azonosításra alkalmas kártyá-
inak száma, felhasználási terület stb.)

A pályázat benyújtásának módja 
és határideje 

A részletes pályázati dokumentáció térítés-
mentesen átvehetõ dr. Dalos Judit polgár-
mesteri fõtanácsadótól (1033 Fõ tér 3.
I/35. Tel.: 06-1-437-8968, e-mail:
dalos.judit@obuda.hu) 
A pályázatokat 2011. április 29-ig lehet
elküldeni Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatához (1033 Budapest, Fõ tér 3.
I/35, dr. Dalos Judit polgármesteri fõta-
nácsadó). A borítékra kérjük írják rá:
„Óbuda Kártya”.

A pályázatok elbírálása
2011. május 6-ig történik meg. A pályáza-
ton elért eredményekrõl a pályázók értesí-
tést kapnak 2011. május 15-ig
(További információk a 06-1-437-8968-as
telefonszámon, illetve a dalos.judit@
obuda.hu címen kérhetõk.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Takarító felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Százszorszép Óvodája (1032 Budapest,
Reménység utca 6.) munkatársat keres: 1
fõt 4 órás takarító munkakör betöltésére,
2011. május 1-jétõl, határozatlan idõre, 4
hónap próbaidõvel. Szükséges okmá-
nyok: önéletrajz; iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítvány (min. 8 általános). Felté-
tel alkalmazás esetén: egészségügyi al-
kalmasság egészségügyi kiskönyv; erköl-
csi bizonyítvány (3 hónapnál nem régeb-
bi) A jelentkezés benyújtásának határide-
je: a megjelenéstõl számított 15 nap. Elbí-
rálás: 15 napon belül. Bérezés: a közal-
kalmazotti illetménytábla szerint. (Érdek-
lõdni: dr. Bozzayné Káli Tünde intézmény-
vezetõnél lehet. Tel.: 368-4240 vagy e-
mailben: remeny-o@kszki.obuda.hu)
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Húsvéti asztalra
Rejtvényünkben két húsvéti finomság nevét ta-

lálhatja. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges
30. sor megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az elsõ étel neve (zárt betûk: É.
A. Ü. L.). 13. Ennivaló. 14. Hatalmat gyakorló. 15.
Hacsaturján keresztneve. 16. Defoe hõse. 18. Kicso-
da. 20. Névelõs hölgy. 21. Angol sörfajta. 22. Kézben
tart. 23. Szélféle. 24. Kambodzsai és luxemburgi au-
tók jele. 25. Brit ég. 27. Északi tó. 29. Videós rövidí-
tés. 30. Knock out. 31. Annyi, mint. 33. Fõvárosa Lo-
mé. 34. Humoristánk, István. 35. Nõi név. 37. Fran-
cia kártyalap. 39. Brit súly, magyarosan. 41. Régi ne-
mesi cím. 44. Mutató szó. 45. Hélium vegyjele. 46.
R. D. T. 47. Litván város. 49. Eme újság. 51. Róma
egynemûi. 52. Earl, fonetikusan. 53. Görög és zairei
autók jele. 55. Visszaér-e?! 56. Európai nyelv. 58. Fo-
lyadék. 60. Sivatagi menet. 62. Becsapódik. 64. Fej-
tartó. 66. Élõ egyed.
FÜGGÕLEGES: 1. Júnó másik neve. 2. Végsõ. 3.
Hegek. 4. Öt és ötvenegy. 5. Zuhanyozik. 6. Betûkkel
foglalatoskodik. 7. Angol férfi. 8. Hamis. 9. Erõsen
sírok. 10. Svéd és osztrák autók jele. 11. Megkevert
rag! 12. Eredeti jenki. 17. Nitrogén és fluor vegyjele.
19. Orosz Irén. 23. Csomó. 26. Angol rendõrség! 28.
Bunkós bot. 29. Tarló része! 30. A második étel neve (zárt betûk:
A. Á. B. N.). 32. Azonos mássalhangzók. 34. Pénzdarab. 35. Kéz-
zel jelez. 36. Ókori nép névelõvel. 38. Sári egynemû betûi. 40.
Odacsap. 42. Fordított úr! 43. Ritka férfinév. 45. Ilyen izom is van.
47. Kripton vegyjele. 48. Munkás kolléga, becézve. 50. Postai kül-
demény. 52. Az egyik Baradlay fiú. 54. Azonos mássalhangzók.
57. É. D. Á. 59. Egója. 61. Tõle lefelé. 63. Kettõs betû. 65. Ittrium
és szén vegyjele.                                                    Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon április 19-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. A március 30-án megjelent, „Eljött végre a tél vé-
ge” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Hah, ki eddig csupa jég
volt, most hogy olvad, mily gyáván hal”.
Nyertesek: Nagy Lajosné Gyógyszergyár utca 67.; Németh Ág-
nes, Bécsi út 217.; Szabó János, Lukács György utca 4.

„Fogadj örökbe egy zöldterületet!” 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület Környezetvédelmi Alapjának

terhére - zöldfelület örökbefogadására lehetõséget adó pályázatot hirdet a ke-

rületben mûködõ civil szervezetek, valamint a kerületben mûködõ általános és

középiskolák részére.

Pályázható tevékenységek civil szervezetek esetében: a pályázat útján elnyert

pénzösszeg kizárólag a civil szervezet mûködési területén, közterületen fekvõ

zöldterületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül nö-

vényültetésre, növénygondozásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére),

valamint parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folya-

matos gondozására, takarítására fordítható.

Pályázható tevékenységek általános és középiskolák esetében: a pályázat út-

ján elnyert pénzösszeg kizárólag az intézmény környezetében lévõ, közterüle-

ten fekvõ zöldterületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen

belül növényültetésre, növénygondozásra, talajjavításra (indokolt esetben talaj-

cserére), valamint a terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.

Az elnyerhetõ támogatás maximális összege 200.000 forint.

Civil szervezetek esetén a támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely

lehet az elvégzendõ munka értéke is.

A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthetõ a www.obuda.hu internetes

oldalon, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján

(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest,

Hídfõ utca 18.).

A pályázatról további információt nyújt:

Locskainé Radnai Írisz civil referens a 437-8921-es telefonszámon, vagy a

radnai.irisz@obuda.hu  e-mail címen.

A beadás határideje: 2011. április 29. 12 óra.

Ismét nyílt napot rendez-
nek Aquincumban: április
16-án 10-tól 16 óráig a
gyermekeknek, diákoknak
és nyugdíjasoknak ingye-
nes a belépés, a felnõttek-
nek pedig 50 százalékos
kedvezményt nyújtanak.

11-12 óráig: „Gyer-
mekek az ókorban” cím-
mel Láng Orsolya ré-
gész elõadása. * 13-14
óráig: az „Aquincum
ókori táj-ókori város”
címmel geomorfológiai
témában H. Kérdõ Kata-
lin régész elõadását hall-
hatják. * 15-16 óráig

„Csontmegmunkálás az
ókorban és ma” címmel
Vecsey Ádám  restaurá-
tor tart bemutatót.

10-12 óra között a
gyerekeket kézmûves
foglalkozással várják,
római tárgymásolatokat
készíthetnek gipszbõl.

Délután az érdeklõ-
dõk betekinthetnek a ró-
mai emberek hétköznap-
jaiba, a szépségápolás-
ba, az étkezésbe, illetve
a katonaság életébe.

Tárlatvezetések 12 és
14 órakor indulnak.

(Cím: Szentendrei út
135., www.aquincum.hu) 

Nyílt nap Aquincumban

Újra Fidesz Filmklub
Dézsy Zoltán:Az ügynökök a paradicsomba mennek címû
alkotása lesz a Fidesz Filmklub következõ elõadása április
14-én 18 órakor a Palace EuroCenter moziban (Bécsi út
154.) A filmre kedvezményes áron (500 forint) igényelhetõk
jegyek a Fidesz 4-es választókerületi irodájában (Hímzõ ut-
ca 1.), vagy a 06-20-200-0017-es telefonszámon.

Irodalmi kalandozások
A Kisgrafika Barátok Körének archívumából nyílt ki-
állítás április 1-jén a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Békásmegyeri Könyvtárában. Az „Irodalmi kalando-
zások az ex librisek világában” címû válogatás egy
hónapig látható. (Cím: Füst Milán utca 26.)
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Második alkalommal ren-
dezték az Autó-Motor-
Sport Expo 2011 kiállítást
március 11-tõl 13-ig a BNV
területén, ahol a három
nap alatt több ezer autó és
autósport fanatikus for-
dult meg a helyszínen. 

A kiállítók közt sze-
repelt az óbudai

Bánkuti MotorSport is,
melynek standján szóró-
lapokkal igyekezett be-
mutatni a III. kerületet
az érdeklõdõknek. Pus-
kás Péter alpolgármester
kilátogatott a helyszínre,
hogy megtekintse a
ralikrossz csapat stand-
ját. A Bánkuti Team kö-
szöni a rendkívül meg-
tisztelõ gesztust: - Jó ér-
zés, hogy a sok szurkoló
és látogató mellett a vá-
rosrész vezetõi is kíván-
csiak ránk - mondta
Bánkuti Gábor, a csapat
versenyzõje.

Magyarország legna-
gyobb autósport kiállítá-
sán a nyolcszoros ma-
gyar bajnok, Bánkuti
Gábor és csapata mint-

egy 180 négyzetméteres
területen mutatkozott
be. A standon látható
volt többek közt a
Bánkuti MotorSport há-
rom gyönyörû szép
ralikrosszos Peugeot
versenyautója, köztük
Gábor Európa-bajnoki
futamokon használt
206-os és a Magyar, il-
letve a Zóna-bajnokikon
futtatott, Európában
egyedülálló, 380 lóerõs,

elsõkerék-meghajtású
306-os MAXI verseny-
gépe, valamint a szintén
magyar bajnok, Fodor
György 2010-es Eb-fu-
tamokon minden alka-
lommal pontot szerzõ

hátsókerék-meghajtású
206-osa. Amolyan rá-
adásként pedig egy - Ja-
pánban díjat nyert - Peu-
geot RCZ típusú, vado-
natúj utcai autó is meg-
tekinthetõ volt az óbu-

dai Peugeot-os csapat
standjánál. 

Mindemellett a csapat
partnereivel is a legkü-
lönfélébb módokon is-
merkedhettek meg az
érdeklõdõk: a három
nap során volt több
kvízjáték értékes nyere-
ményekkel, borkóstolók
a Horváth Borház jóvol-
tából, különféle termék-
bemutatók. 

Az óbudai csapat to-
vábbra is gõzerõvel ké-
szül a 2011-es szezon
versenyeire, melynek el-
sõ magyarországi futama
húsvétkor a RabócsiRin-
gen lesz, melyre várják a
kerületi szurkolókat.

(További információk
a csapat átalakulóban
lévõ web-lapján: www.
bankutimotorsport.hu) 

Borbás Bálint 
médiafelelõs  

A Bánkuti MotorSport a Hungexpón

A Krúdy Gyula Általános Iskola labdarúgói április elsõ vasárnapján az MLSZ iskolai labdarúgó-tornájának I. forduló-
jában vettek részt. Iskolájukat három korcsoportban (1-2., 3-4. és 5-6. osztály), hét csapattal, összesen 76 játékos-
sal képviselték. (A fényképen a tornán résztvevõ gyerekek, a munkát segítõ szülõk, és a csapat edzõje, Pártos Pé-
ter testnevelõtanár)

KSF.HU

Fitt Családi Percek
Mint arról elõzõ számunkban hírt adtunk, április
29-én 17.30 órakor rendezik a III. Óbudai Fitt Csa-
ládi Percek programot a Testnevelési és Utánpótlás-
nevelõ Egyesület (TUE) mûfüves pályáján. A ren-
dezvényre minden mozogni szándékozó gyereket
és felnõttet vár Kozma Zsuzsa gyermek aerobic és
fitness edzõ, aki egy órán át táncol, játszik, tornázik
a közönséggel. A résztvevõ családok között kisor-
solnak egy hétvégi ebédet, melyet az óbudai Trófea
Grill Étteremben költhetnek el. (A programot idén is
támogatja Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.)

A Vasas Duna Autó Óbuda
Nõi Röplabda-szakosztály
utánpótlás szülõi munka-
közössége pályázatot hir-
det a csapatot lelkesítõ
rigmus megalkotására. A
sikeres pályázatokat tíz-
ezer forintos sikerdíjjal ju-
talmazzák. 

Akerületi önkor-
mányzat már eddig

is támogatta a szakosz-
tályt, de további segítség-
re van szükség a sikeres
mûködéshez. Ezért a csa-
pat támogatói számára
egy szponzori téglákból

épülõ falat szeretnének
létrehozni. A téglákra az
egyéni támogatók és a
vállalkozók nevét vésik
majd, a támogatással ará-
nyosan növekvõ méretû
betûkkel: a 20, 50, 100,
200 ezer forintos támo-
gatásnál 8, 10, 12, 14
pontos betûkkel. 

És természetesen min-
den sportszeretõ drukkert
várnak a mérkõzésekre a
Folyondár utcai pályára.
Amennyiben április 12-
én sikeresen szerepelnek
az országos nõi röplabda
döntõ elsõ hazai mérkõ-

zésén, akkor legközelebb
április 21-én 18 órakor
csatáznak a BSE csapatá-
val a bajnoki címért.

Keszthelyen, a 20 éven
aluliak párbajtõr országos
bajnokságán Kolczonay
Anna bronzérmes lett. Az
Óbudai Fless S. E. ver-
senyzõje nagyon izgalmas,
fordulatos küzdelemben,
hosszabbításban, mind-
össze egy találattal kapott
ki a késõbbi bajnoktól.  

1. Várnai Vivien (Hon-
véd). 2. Békefi Edina
(Honvéd), a Kerék Álta-
lános Iskola és Gimnázi-
um végzõse. 3. Kolczo-
nay Anna (Óbudai Fless
S. E.), a Veres Péter
Gimnázium végzõse.

(Várunk minden kicsit
és nagyot, akinek vágya,
hogy egyszer kipróbálja
ezt az izgalmas sportot.
E-mail: flessvivas@
flessvivas.hu. Tel.: 06-
20-338-3333.)

Ritmusfaragók kerestetnek

Párbajtõr
országos

bajnokság 
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A Sinkó Andrea fitness iskolájában
nevelkedõ, az aerobic sportágat ver-
senyszerûen folytatni kívánó fiatalok
az Óbudai Welness és Diáksport
Egyesületben (WDSE) fejlõdhetnek
tovább. Az egyesület közel tíz éve
foglalkozik az egészséges életre ne-
veléssel, fõ célkitûzése az aerobic
népszerûsítése, minél több fiatal be-
vonása az egyre dinamikusabban fej-
lõdõ sportágba.

ABarátság Szabadidõ Parkban
március 26-án rendezett

Óbudai Életmód- és Sportnap
egyik érdeklõdéssel várt program-
jában a WDSE hip-hop verseny-
zõi tartottak bemutatót. A Bolla

Mariann edzõ által vezetett csapat
elõadása jó ritmusú zenéjével,
tempós, összehangolt mozgásával
nagy közönségsikert aratott. A lát-
ványos mûsor hatására a színpad
elõtt összegyûlt tömeg a végén
már együtt mozgott az elõadókkal,
öröm volt nézni a közös hip-hop
produkciót. 

Bolla Mariann nemzetközi ae-
robic és hip-hop prezenterként há-
rom éve edzõsködik a Sinkó And-
rea fitness iskolában. Versenyzõ
korában több országos bajnoksá-
got nyert, legjobb eredménye az
Európa- bajnokságon és a Világ
Kupán elért második helyezése.
Most a hip-hop szakágban oktatja

a fiatalokat, számos tehetség talál-
ható haladó csoportjában. Még
nem tartozik a rutinos edzõk közé,
de sokéves versenyzõi múltja és a
továbbképzéseken szerzett elmé-
leti tudása segíti abban, hogy tanít-
ványai egyre többet sajátítsanak el
a sportág tudományából. Kezdõ és
haladó csoportjában fõleg óbudai
fiatalok találhatók, de a szomszé-
dos II. kerületbõl is látogatják a
Csillagvár Team Fitness teremben

és a budakalászi sportcsarnokban
tartott edzéseket. Az ügyesebbek-
kel bemutatókon vesznek részt és
gyakran indulnak versenyeken.
Bolla Mariann szeretné, ha rövid
idõn belül tanítványai a hazai és a
nemzetközi porondon is sikerrel
képviselnék az egyesületet. 

(A sportág iránt érdeklõdõk bõ-
vebb felvilágosítást a www.
sinkofitness.hu weboldalon talál-
hatnak.) Kép és szöveg: L. A.

Óvodás és nagyszülõ egyaránt
megtalálhatta a neki való mozgás-
formát az Óbudai Életmód- és
Sportnap bemutatóin, melyeken a
jógától a salsaaerobikig számos
hagyományos és újkeletû sportág-
gal ismerkedhettek a Barátság
Szabadidõ Parkba látogatók. 

Arésztvevõk, a fellépõk és a
szervezõk is pozitív mér-

leggel zárták a március 26-án
tartott Óbudai Életmód- és
Sportnapot. Az idõjárás is ked-
vezett a rendezvénynek: egy pár
perces, szitáló esõtõl eltekintve
a szabadtéri mozgáshoz épp
megfelelõ, kellemes, napos idõ
volt, és sérülés sem árnyékolta
be az eseményeket.

Bármely korosztályhoz tarto-
zó és érdeklõdési körû résztvevõ
megtalálta a neki szóló progra-
mot. Kipróbálhatták az evezést
egy rafting hajóban, küzdõspor-
tokkal ismerkedhettek meg (ju-

do, vívás). Míg a Nyugalom Szi-
gete programjai (jóga, Tai Chi,
gerinctorna, hastánc) a nagyobb
elmélyülést kívánó tevékenysé-
geknek adott teret, addig a nagy-
színpad színesebbnél színesebb
mozgási lehetõségeket kínált: a
résztvevõk 90 százalékát meg-
mozgatta a játékos bemelegítés
óvodásokkal, volt bokszaerobik
haladóknak, salsaaerobik min-
denkinek, és számos sportbemu-
tató az érdeklõdõknek.

Nem hiányzott a programtárból
a falmászás, a nordic walking, a
futóverseny és a síelés sem. Az
életmód- és sportnapra kitelepült
Egészségolimpián az érdeklõdõk
számos ingyenes egészségügyi
szûrõvizsgálaton vehettek részt.

A rendezvény lelke Péter Attila
volt, akinek hatására a sportban
kevésbé jeleskedõk is bekapcso-
lódtak a programáradatba, hiszen
a mûsorvezetõ egy percig sem
hagyta lankadni a figyelmet. 

Megmozgatták Óbudát

Aerobic

A hip-hop mesterei BBolla Mariann (kalapban) tanítványai a közönséget is megmozgatták

1 % 1 % 1 %. Az óbudai székhelyû Budai Motor Klub vezetõsé-
ge köszöni mindazoknak, akik az szja 1 százalékát az egyesület
részére felajánlották. Az 50 ezer 424 forintot a civil szervezet
alapszabályában rögzített tevékenységre fordították. Az egyesü-
let túramotoros-, természetjáró-, bridzs-szakosztályainak prog-
ramjairól tájékozódhatnak a www.budaimotorklub.hu honlapon.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom) ország-
gyûlési képviselõ foga-
dóóráját minden páros
hét péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód
van z.karpat.daniel@job-
bik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRÁK. A III. kerületi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap
elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges)
8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak testületi irodájában. (Cím: Fõ tér 2.)

A SISZA Kom-
munikációs

Intézet Politikus-
képzõ Iskolájának
vezetõje, Szabó
Krisztina egy újabb
kormányzati sze-
replõt hívott kö-
zénk április 2-án.
Dr. Simicskó Ist-
ván, a Honvédelmi
Minisztérium  ál-
lamtitkára volt a
vendégünk, aki a
„Hon és védelem”
témakörében tartott
elõadást. Leszö-
gezte: ,,minden,
ami érték, azt véde-
nünk kell!” Ezt
példázza, hogy õ volt az
a képviselõ, aki az õsho-
nos régi magyar állatfaj-
ták nemzeti kincsé nyil-
vánításáról és a Hun-
garikumok védelmérõl
szóló országgyûlési ha-
tározati javaslatokat
még ellenzékben el tudta
fogadtatni.

Mi, akik közéleti és
politikai pályára készü-

lünk vagy már a közélet
tevékeny részesei va-
gyunk, többek között
hazánk külföldi katonai
szerepvállalásáról, az
Alaptörvényrõl - ezen
belül az önvédelemrõl,
az életfogytiglani sza-
badságvesztésrõl -, a
tartalékos rendszerrõl, a
nemzetbiztonsági szol-
gálatról kérdeztük az ál-

lamtitkárt. Dr. Simicskó
István elõadásában be-
szélt honvédelmünk
fontosságáról, mely az
önerõ, a szövetség és a
magyar állampolgárok
áldozatkészségére épül. 

Havadi Elza,
önkormányzati képviselõ,

kulturális tanácsnok,
a Politikusképzõ Iskola

hallgatója

A bérleti díj nem változott,
kerületi lakosoknak hét-
köznap 200 forint/nap,
hétvégén 200 forint/óra. A
kerületen kívüli érdeklõ-
dõk hétköznap és hétvé-
gén egyaránt 200 fo-
rint/óra áron juthatnak bi-
ciklihez.

A géppark 30 férfivá-
zas trekking kerék-

pár és 20 nõi kerékpár
(ezekre vonatkozik a
200 forint/nap). Ezen
túlmenõen 12 férfivázas
MTB, 3 nõi vázas MTB,
8 gyerekkerékpár, 2 or-
szágúti- és 1 tandemke-
rékpár is kölcsönözhetõ,
ám ezek a biciklik elsõ-
sorban nem a mindenna-
pi munkába járás céljára
szolgálnak, ezért ezek
kölcsönzési díja minden
esetben 200 forint/óra,
ami még így is igen ked-
vezményes.

A 200 forint/napos ke-
rékpár akár hétfõtõl-
péntekig az ügyfélnél
maradhat, így otthoná-
ból tud kerékpárral járni
a munkahelyére, és on-

nan haza. A kerékpár-
park másik része is bé-
relhetõ akár több napra.
A kaució összege
10.000 forint/kerékpár.
A kaució mellé szüksé-
ges személyi igazolvány
felmutatása és valami-
lyen okmány letétbe he-
lyezése. Figyelem, sze-
mélyi igazolvány és út-
levél nem adható letét-
be!

Mivel a kerékpárköl-
csönzõ nagyrészt a mun-
kahelyre biciklizés érde-
kében jött létre, ezért -
amennyiben több napra
szeretne valaki bérbe
venni egy biciklit -, a
fentieken túl szükséges
még munkáltatói igazo-
lás is. Ezzel igazolja a
bérlõ, hogy valójában
jogosult igénybe venni a
kerületieknek önkor-
mányzat által támogatott
kedvezményes árat.

(A Laktanya utca 1/B
alatt található kölcsönzõ
hétfõtõl péntekig 7-tõl
19 óráig, szombaton és
vasárnap 9-tõl 19-óráig
tart nyitva.)

Az Óbudai Múzeum Közala-
pítvány (ÓMKA) Kuratóriu-
ma szakértõk bevonásával
értékelte az „Így éltem
meg a forradalmat - 1956
az élõ emlékezetben” cím-
mel kiírt pályázatra érke-
zett mûveket. Közülük az
alábbi négy pályamû szer-
zõjét részesítették pénz-
díjban.

M egosztott elsõ díj:
Dr. Hadnagy Imre

József „Emlékképek -
1956”. Szász Kálmán
„Óbuda”. Megosztott

második díj. Gálosfai
Jenõné „Emlékfoszlá-
nyok”. Záhonyi Tamás
„1956 él”. Könyvjutal-
mat és oklevelet több
pályázó kapott. A díja-
kat prof. Dr. Pintér End-
re, az Óbudai Múzeum

Közalapítvány elnöke,
Gyimesi László, a köz-
alapítvány titkára és
Tirts Tamás polgármes-
teri fõtanácsadó adta át
március 31-én az Óbu-
dai Társaskör kamara-
termében.

Hon és védelem Változatlan árakon

Nyitva a bringakölcsönzõ

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének
megbízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ Lász-
ló ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb má-
jus 4-én) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fi-
desz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ
utca 7. Tel.: 367-8791.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.
Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legkö-
zelebb május 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közös-
ségi Házban (Mátyás király útja 13-15.). Dr. Gáthy Zsuzsan-
na ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legköze-
lebb április 20-án, majd május 18-án) 16-tól 19 óráig a
Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart in-
gyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdek-
lõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hím-
zõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon
feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdé-
seiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és be-
jelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás szemé-
lyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Díjazott pályamûvek 1956-ról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A megújult
Dr. Gonda-Éles 
Ingatlaniroda
várja kedves ügyfeleit!
Cím: Budapest, II. Bécsi út 4.
T./F.: 326-0257
06-30-942-7962, 06-20-944-6151
E-mail: gonel.ingatlan@gmail.com

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

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca (Perc utca sarok) 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig

minden szombaton 9-15 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.
Minden új páciensnek 

INGYEN fogorvosi felmérés terv készítéssel! (rtg nélkül)
Az 50%-os KEDVEZMÉNYEK május 14-ig élnek!

- FOGSZABÁLYZÓ ORVOSI FELMÉRÉSE 50%-OS KEDVEZMÉNY!
- Implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- dentalhigienikusi napon (pénteken) a fõgkõlevétel (50%-os)
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRADIÁK (25 éves korig)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes porce-
lán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Részletfizetési
lehetõség és egészségpénztári kártya elfogadás.
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medicina,
MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk,
Talizmán, Egészségért, Budai, Kardirex, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér,
ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez sze-

mélyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát, illetve lakcímkártyáját hozza magával!

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

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!
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