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Arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevele-
ket kérelmezhetnek azok a pedagógusok,
akik megfelelnek a feltételeknek.

Helyszínbejárással összekötött sajtótájé-
koztatót tartottak január 24-én az épülõ
Duna-hídnál.

Figyelem! A Csobánka téri járóbeteg-
szakrendelõben új idõpontokban keres-
hetik fel a doktorokat.2 9

Díszoklevelek pedagógusoknak Új idõpontokban rendelnek

7
Alagútban futna az M0-ás

A F i d e s z - K D N P - M I É P -
Jobbik-MDF jelöltje, Laczkó

Szilvia nyert Óbuda-Békásmegyer
2-es számú egyéni választókerüle-
tében a január 28-ai idõközi önkor-
mányzati választáson, melyet a ta-
valy október 1-jei szavazategyen-
lõség miatt kellett megismételni. 

A választásra jogosultak
- 5167 lakos - közül 1316-an járultak az urnákhoz,
ez 25,6 százalékos részvételt jelent. 

A választás összesített adatai alapján az alábbi
eredmény született: 

Az idõközi választás eredménye

Laczkó Szilvia nyert

Jelölt neve Kapott érvényes szavazatok
Laczkó Szilvia 627
(Fidesz-KDNP-MIÉP-Jobbik-MDF)
Dr. Gellért Zoltán (MSZP) 554
Petõ Pál (független) 52
Hegyi Károly (Munkáspárt) 38
Oláh Zoltán (SZDSZ) 25
Husvéti Árpád (független) 14

A legtöbb szavazatot kapott Laczkó Szilvia ezzel el-
nyerte a képviselõi mandátumot, a jövõben a Polgári
Összefogás frakcióját erõsíti a képviselõ-testületben. 

Á gyelszívás Óbudán
címmel sajtótájé-

koztatót tartott a Szent
Margit Kórházat sújtó,

tervezett ágyszám-leépí-
tésrõl a városrész vezeté-
se a képviselõ-testület két
legnagyobb frakciója ve-

zetõjének részvételével
január 19-én a Városháza
tanácskozótermében. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS AZ 5. OLDALON

Összefogás a Margit kórházért

Dr. Petõ György, az MSZP-frakció vezetõje, Bús Balázs polgármester és Puskás Péter
a Polgári-frakció vezetõje a sajtótájékoztatón

Veszélyben a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola?

Mintegy 500 tanuló, volt diák és tanár demonstrált a Fõvárosi Önkormányzat Városház
utcai épülete elõtt január 26-án a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola tervezett
bezárása ellen. Hozzájuk csatlakozott a szintén e sorsra ítélt Irínyi János és Eötvös Lo-
ránd Szakközépiskola csapata.                                                      FOLYTATÁS A 2. OLDALON

H árommillió forint
egyszeri, rendkívüli

támogatást nyújtott Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata költségvetésébõl
a Budai Gyermekkórház
és Rendelõintézet Kht.-nak
a III. kerületben élõ gyer-
mekek egészségügyi ellá-
tásának biztonsága érdeké-
ben. Az intézmény vezeté-
sének ugyanis komoly mû-

ködési gondokkal kell
szembenéznie az elsõ ne-
gyedévben, mivel az Or-
szágos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) a múlt év
végén jelentõs mértékben
csökkentette az intézmény
finanszírozását. 

A tavalyi rossz tapasztalatok ellenére január 20-án is-
mét üzembe állították a forgalomirányító jelzõlámpá-
kat 30 napos idõtartamra az Árpád híd pesti hídfõjé-
nél, a Népfürdõ utca budai irányú felhajtójának ke-
resztezõdésében. RÉSZLETEK A 4. OLDALON

Mûködnek a jelzõlámpák az Árpád híd pesti hídfõjénél

Gyorssegély a Budai Gyermekkórháznak

Lapunk következõ szá-
ma február 15-én, csü-
törtökön jelenik meg!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgármester
hétfõnként 16-tól 18 óráig
tartja fogadóóráit a pol-
gármesteri hivatal I. eme-
letén, a 23-as szobában.
(Bejelentkezés telefonon
Ráduly Erzsébetnél a
437-8696-os számon.) 

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás pol-
gármester-helyettes fo-
gadóórája: minden hó-
nap elsõ és harmadik
hétfõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Szabó Magdolna
(MSZP) alpolgármester
minden hónap elsõ hétfõ-
jén 15-tõl 18 óráig tartja
fogadóóráját a polgár-
mesteri hivatal II. emele-
tén, a 37-es szobában.
(Elõzetes bejelentkezés a
437-8583-as telefonszá-
mon.) * Szabó Magdolna
(MSZP) képviselõi foga-
dóóráját minden hónap
utolsó csütörtökén 17-tõl
18 óráig tartja a
Medgyessy Ferenc utcai
Általános Iskolában (1039
Budapest, Medgyessy
Ferenc utca 2-4.) 
• Szegner László alpol-
gármester minden hét-
fõn 16-tól 17.30 óráig a
polgármesteri hivatal-
ban fogadja a polgáro-
kat. (Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbudai
Fidesz fõvárosi képviselõ-
je minden hónap elsõ hét-
fõjén 18-tól 19 óráig foga-
dóórát tart a Szentendrei
út 85. szám alatti Fidesz
irodában. Észrevételeivel
e-mail-en is megkeresheti
a képviselõt:
lindasz@obuda.hu

Ügyfélfogadás
a hivatalban
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje: hét-
fõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól
12 óráig.Kedden és pén-
teken nincs félfogadás.

A polgármesteri hivatal
oktatási és kulturális

ügyosztálya felhívja a nyu-
galmazott pedagógusok fi-
gyelmét, hogy a Felsõoktatá-
si Törvény 1993. LXXX tv.
100§ (4) bekezdése szerint
óvónõképzõt, illetve tanító-
képzõt végzett és diplomáját
50 éve szerzett pedagógus
arany,
60 éve szerzett pedagógus
gyémánt,
65 éve szerzett pedagógus
vas, illetve
70 éve szerzett pedagógus
rubin

díszoklevelet kaphat, ha leg-
alább 30 évet eredményesen
dolgozott pedagógusként.

(Külön méltánylást ér-
demlõ esetekben 25 év
munkaviszony felett is ad-
ható jubileumi diploma,
kellõ indoklással alátá-
masztott kérésre.)

A kérelem az önkor-
mányzat oktatási és kulturá-
lis ügyosztályán nyújtható
be. Ehhez csatolni kell elsõ
igénylés esetén a diploma
másolatát (a másolást és hi-
telesítést az ügyosztályon
végzik), valamint a 30 év

pedagógus munkakörben
eltöltött munkaviszonyra
vonatkozó igazolást, erre a
munkakönyv szolgál (arról
is fénymásolatot készítenek
az ügyosztályon). Maga-
sabb fokozatú jubileumi
diploma igénylése esetén
csak az elõzõ jubileumi dip-
loma fénymásolatát szüksé-
ges benyújtani a kérelemhez
csatolva.

Az igényléseket február
végéig az oktatási és kulturá-
lis ügyosztályra kérik bevin-
ni vagy beküldeni. (1033 Bu-
dapest, Fõ tér 2. I. em.). A
kérelem tartalmazza a kérel-
mezõ lakcímét, (ha van) a te-

lefonszámát, adószámát,
TAJ-számát is.

Fõiskolai, illetve egyete-
men szerzett tanári diplomá-
val rendelkezõk közvetlenül a
fõiskolán, illetve egyetemen
(jogutódján) kérhetik jubileu-
mi diplomájukat, nem az ön-
kormányzaton keresztül.

A diplomákat ünnepélyes
keretek között adják majd át,
illetve egyes esetekben a fõis-
kolákon rendezett ünnepsé-
geken vehetik át az érintettek.

(Bõvebb tájékoztatást az
oktatási és kulturális ügyosz-
tályon adnak, vagy hívják a
437-8835-ös illetve a 437-
8653-as telefonszámot.)

Díszoklevelek pedagógusoknak

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete január 24-én tartotta
idei elsõ ülését a Városháza
tanácskozótermében. 

E lsõként az önkor-
mányzat szervezeti és

mûködési szabályzatának
módosítását vitatták meg
(a témához kapcsolódó
írás „Hatékonyabb hiva-
tali munka” címmel a 4.
oldalon). A továbbiakban
jóváhagyták az önkor-
mányzat és a Celer Épület-
fenntartó és Szolgáltató
Kft. közötti 2007. február
1-jétõl hatályos megbízási
szerzõdéseket; az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék Ala-
pító Okiratának, majd az
Óbudai Szociális Foglal-
koztató Központ szakmai
programjának és szerveze-
ti-mûködési szabályzatá-
nak módosítását. 

Elutasították az önkor-
mányzat területén létesí-
tendõ fogadóiroda tervét,
illetve az Óbudai Wellness
Stúdió Kft. névhasználati
kérelmét. 

Elfogadták a Csillag-
hegy Betegeiért Alapít-
vány kérelmét; a 2007. évi
„Óbudai Nyár” rendez-
vénysorozat programter-
vezetét; az Óbuda Danubia
Szimfonikus Zenekar Kht.
alapítását; a Krónikás
Ének Alapítvánnyal kötött
bérleti szerzõdés felülvizs-
gálatát; zöldfelület-gondo-
zási pályázat kiírását (pá-

lyázati felhívás a 8. olda-
lon); a 2006. évi pályáza-
tokról szóló beszámolót; a
bizottsági ülések hangrög-
zítésének technikai moder-
nizációjára tett javaslatot;
az Aquincum-Mocsáros
Egyesület együttmûködési
kérelmét; a képviselõ-tes-
tület I. félévre vonatkozó
munkatervét. 

Tárgyaltak a Szent Mar-
git Kórház szakmai struk-
túrájára és kapacitására vo-
natkozó egészségügyi mi-
niszteri javaslatról (az elõ-
terjesztéshez kapcsolódó
összeállítás az 5. oldalon);
az M0-ás körgyûrû északi
szektorának 11-es és 10-es
fõutak közötti összekötõ
szakaszának terveirõl (tu-
dósítás „Alagútban, észa-
kabbra futna az M0-ás”
címmel a 7. oldalon). 

Testületi hírek egy-egy mondatban

Fókuszban a Margit kórház és az M0-ás körgyûrû

Felvételünk a képviselõ-testület január 24-ei ülésén készült

A szakképzések átszervezé-
sét tervezik Budapesten - er-
rõl tájékoztatta Ifi István, a
Fõvárosi Önkormányzat Okta-
tási Ügyosztályának vezetõje
a Kossuth Zsuzsa Humán
Szakközépiskola és Gimnázi-
um vezetõségét január 22-én.
A diákok szüleikkel és peda-
gógusok részvételével de-
monstráción tiltakoztak az
értelmezésükben intézmény-
megszüntetési tervek ellen
január 26-án. 

Az iskolát 1918-ban
alapították, sok átala-

kuláson ment át, 1987-tõl
Óbudán mûködik. Ez Bu-
dapest egyetlen iskolája,
amely egészségügyi szak-

képzésre épül, nem mellé-
kesen, közvetlenül a Szent
Margit Kórház mellett.
Mint megtudtuk, az átszer-
vezés úgy érintené a nagy
múltú, nívós színvonalat
képviselõ iskolát, hogy az
egészségügyi és szociális
képzést egy szakközpontba
„költöztetnék”, a pesti ol-
dalra. Agimnázium egy III.
vagy I. kerületi középisko-
lába kerülne, míg az egész-
ségügyi szakközépiskolát -
amely szakmacsoportok-
ban képez diákokat - egy
XI. kerületi intézménybe
helyeznék át. Az átszerve-
zés 166 III. kerületi és 148
budai régióból bejáró ta-
nulót érintene hátrányosan. 

Veszélyben a Kossuth
Zsuzsa Szakközépiskola?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- A tavaszi árvizek
mindig komoly veszély-
forrást jelentenek az
óbudai partszakaszon
álló épületekre, az itt
húzódó közmûvekre. Az
elõzõ ciklusban már al-
polgármesterként lépé-
seket tett a védmû meg-
építése érdekében. Hol
tart most a beruházás?

- Tavaly javaslatomra
a Római-parti gát kérdé-
se a fõvárosi fejlesztések
prioritását meghatározó
Mag-program része lett.
Azt szeretnénk, ha ez a
Gázgyár néven ismertté
vált másik óbudai pro-
jektet megelõzné a lis-
tán. Két kérdésre kell vá-
laszt adnia a Fõvárosi
Önkormányzatnak. Az
egyik, hogy pontosan hol
húzódjon a védmû, a má-
sik, hogy milyen techni-
kai formában valósuljon

meg. Az óbudai civil
szervezetekkel közösen,
mi a mobilgát megépíté-
sét szorgalmazzuk. A
meteorológiai elõrejelzé-
sek alapján látható, hogy
az idõjárás egyre szélsõ-
ségesebb, a jövõben ko-
molyabb árvi-
zekkel kell szá-
molni.

- Vajon mire
garancia, hogy
a Podmaniczky-
terv utal az
óbudai gátsza-
kasz fejlesztésé-
re, hiszen a gát
építését finanszírozó
Fõvárosi Önkormányzat
a legfrissebb hírek sze-
rint már 13 milliárd fo-
rinttal kevesebb állami
forrásra számíthat. 

- Minden szervezet,
mely költségvetést ké-
szít, fel kell állítson egy

fontossági sorrendet. Mi-
vel az említett gát hiánya
emberéleteket is követel-
het, nem lehet kérdés a
Csillaghegyen és a Ró-
mai-parton élõ emberek
megvédése. Ami pedig a
pénzügyi részét érinti a

kérdésnek, nos
azt hiszem, egy
400 milliárdos
költségvetésû
g a z d á l k o d ó
szervezet kell,
hogy találjon
ilyen fontos fel-
adatra 1,4 milli-
árd forintot.

Ennyi ugyanis az építés-
re lehívható uniós pályá-
zathoz szükséges önrész.

- Elmozdulás látszik
az M0-ás körgyûrû holt-
pontra jutott vitájában
is. Minek köszönhetõ ez?

- Szerencsések va-
gyunk, mert számos ci-

vil szervezet segíti a
munkánkat. Az Óbor-
kör Egyesület maga járt
utána és készített nyom-
vonal-változatot, mely
már közelebb áll az ön-
kormányzat által koráb-
ban határozatokban
megfogalmazott elkép-
zelésekhez. 

- Ugyanakkor az épít-
kezés 2014 elõtt nem fe-
jezõdik be. Mivel bíztat-
ja a békásmegyerieket?

- Észak-Buda közleke-
dése teljesen ellehetetle-
nült. A fõváros részérõl
semmiféle közlekedésfej-
lesztés nem történt az el-
múlt 16 évben, mely a
zsúfoltságot enyhítette
volna. Látható tehát,
hogy halaszthatatlan a két
Duna-híd megépítése, il-
letve a 10-es és 11-es fõút
összekötése. Ha 2008-
ban átadják a Megyeri hi-
dat, akkor még nagyobb
forgalomterheléssel kell
Óbudának megküzdenie.
Éppen ezért minél elõbb
meg kell találni az M0-ás
továbbépítésének nyom-
vonalát. 

A békásmegyeriek ér-
dekében ezt a nyomvo-
nalat minél északabbra
kell húzni és csak az
alagútban futó útpálya
számunkra az elfogad-
ható megoldás. A lakos-
ságot érintõ légszennye-
zés minimalizálásáért
áramlástani vizsgálato-
kat szorgalmazunk.

- A Szent Margit Kór-
házat is érinti a tervezett
egészségügyi reform. A
szaktárcával milyen
egyeztetések folynak az
ügyben?

-Aggódva figyeljük
már egy ideje az Egész-
ségügyi Minisztérium és
a fõváros formálódó ál-
láspontját. A jelenlegi ja-
vaslat olyan ágyszám
csökkenést irányoz elõ a
belgyógyászaton, aminek
következtében a kórház a
betegforgalmának 30
százalékát nem tudná el-
látni. Ezért arra kérjük a
Regionális Egyeztetõ Ta-
nácsot, hogy ebben a for-
májában utasítsa el a ter-
vezetet. Annak örülnék,
ha a döntés elõtt lenne ér-
demi egyeztetés a telepü-
lési önkormányzatokkal,
erre azonban sajnos nem
látjuk a készséget. 

- Kik támogatják a ke-
rület részérõl a kórház
ellátási színvonalát is
befolyásoló döntést?

- Egészségügyi reform-
ra szükség van, ám ahogy
ezt a jelenlegi egészség-
ügyi kormányzat mene-
dzseli, az értelmetlen és
megvalósíthatatlan. Ezt a
képviselõ-testület frakci-
óinak többsége is így lát-
ja pártállástól függetle-
nül, ezért azt kell mond-
jam, a Margit kórház ellá-
tási színvonalának meg-
õrzése a politikán felül ál-
ló közös ügyünk lett.

Halaszthatatlan a mobilgát megépítése 
– Beszélgetés Bús Balázs polgármesterrel –

Bús Balázs Óbuda-Békás-
megyer polgármestere
nyílt levelet írt Demszky
Gábor fõpolgármesternek
azzal a céllal, hogy ráirá-
nyítsa figyelmét a Római-
parti gát megépítésének
halaszthatatlanságára. 

F igyelembe véve a
Duna-medence jö-

võbeni környezeti válto-
zásaira vonatkozó mete-

orológiai elõrejelzése-
ket, amelyek a szélsõsé-
ges idõjárási viszonyok
gyakoribbá válását prog-
nosztizálják, a polgár-
mester szükségesnek
tartja hogy minél elõbb
megvalósuljon a lakosok
által is támogatott mo-
bilgát építése a fõváros
beruházásában. Ezért ta-
lálkozóra invitálta a fõ-
polgármestert, egyúttal

közbenjárását kérte,
hogy a közgyûlés még
ezévi költségvetésében
biztosítsa az új védmû
megépítéséhez szüksé-
ges pályázati önrészt. 

Tarlós István, Óbuda
volt polgármestere a Fõ-
városi Közgyûlésben
emelt szót azért, hogy
napirendre kerüljön,
majd minél elõbb meg-
épülhessen a védmû. 

Középpontban a Római-parti gát 

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata új lakossági szol-
gáltatási fórumot nyit
vállalkozóknak. Az ön-
kormányzat által vég-
zett napi pályázatfigye-
lés keretén belül fel-
ajánljuk, hogy ameny-
nyiben igénylik, ré-
szükre folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk
elektronikus levelezõ-
rendszerünkön keresz-

tül a pályázati lehetõsé-
gekrõl és feltételekrõl. 

Igény esetén, kérjük
küldje el e-mail címét
Józsa Katalinnak a
katalinj@obuda.hu
címre. Heti egy napon,
elõre egyeztetett idõpont-
ban ingyenes tanácsadást
biztosítunk a pályázatíró
csoport munkatársai se-
gítségével.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Pályázatfigyelés - ingyenes tanácsadás

Szolgáltatási fórum vállalkozóknak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Önkormányzat – Közlekedésfejlesztés

2 006-ban kötö t t
együttmûködési meg-

állapodást a III. kerületi
önkormányzat, a Mûem-
lékek Állami Gondnoksá-
ga (MÁG), valamint a
Szépmûvészeti Múzeum
egy, a kastély állapotát fel-
táró és a hasznosítást
megfogalmazó tanulmány
elkészíttetésére. A tanács-
kozáson a tanulmányt ké-
szítõ Reálterv Építésziro-
da vezetõje, Kálmán Er-
nõ, Ybl-díjas építész mu-
tatta be a munka eddigi
eredményeit. Az önkor-
mányzat szakemberei
rendkívül fontosnak tart-
ják, hogy a Zichy-kastély
helyreállítása, felvirágoz-
tatása érdekében, összefo-
gás révén egy szépen
helyreállított épület, és
egy valódi kulturális köz-
pont jöhessen létre -

mondta az ülést vezetõ
Szabó Magdolna (MSZP)
kulturális kérdésekért is
felelõs alpolgármester. A
kastély-együttesben a kul-
turális, szabadidõ-eltölté-
si, szórakozási és akár ok-
tatási lehetõségek megte-
remtésével növekedhet a
városrész turisztikai vonz-
ereje. Az épület állami tu-
lajdonban van, ezért a fel-
újítása állami feladat.
Óbuda vezetése azonban
elkötelezett abban, hogy
kezdeményezõként elõse-
gítse a fent említett elkép-
zelést. Az épület és a hoz-
zá kapcsolódó kert olyan
értéket képvisel, amelyet
tovább kell adnunk az utá-
nunk következõ generáci-
óknak is 

Sipos Gábor fõépítész
arról számolt be, hogy az
elmúlt két évben elkészült

kerületi fejlesztési tervek
meghatározzák a kastély
regionális helyzetét, jövõ-
beni sorsát. A hasznosítási
koncepció elõkészítéséhez
jól illeszkedik a régóta fel-
vetõdõ, most a kerület kö-
zéptávú operatív program-
jában konkrétan megfo-
galmazott budai prome-
nád terve. Ez az elképzelés
a II. és a III. kerület fõbb
turisztikai, építészeti, für-
dõkultúrát szolgáló, vala-
mint történelmi értékeit

fûzi fel a Duna menti sáv-
ban, sétálóutcák kialakítá-
sával. A promenád a Mar-
git-hídtól a Frankel Leó,
Bécsi út, Amfiteátrum, La-
jos utca Árpád hídi átjáró,
a Szentlélek téren át, a Fõ
térig tartó vonalát fogja át.
A Zichy-kastély és kör-
nyezete kiemelt pontja le-
het az említett promenád-
nak, azáltal, hogy alkal-
mas az ókortól napjainkig
bemutatni Óbuda értékeit.
Ehhez azonban elenged-

hetetlen a Fõ tér és kör-
nyékének rendezése: a
parkoló autók kiszorítása,
a vendéglátóhelyek nyu-
gat-európai mintára tera-
szos, „kiülõs” kávézó jel-
legû kialakítása. A kastély
rendbetételéhez jelentõs
mértékû uniós, esetleg ál-
lami, vállalkozói támoga-
tást kell igénybe venni.
Lehet, hogy az elképzelé-
sek éveket emésztenek föl,
de valami végre kimozdult
a holtpontról. Sz. Cs.

Méltó lehet régi nagy híréhez?

Mûhelymunka a Zichy-kastély megmentéséért
Óbuda éke lehetne a Zichy-kastély páratlan értékû  épület-
együttese, jelenleg azonban lesújtó látvány nyújt. Leginkább
mindenünnen megközelíthetetlen, bezárt várerõdre emlékez-
tet. Falain belül a polgármesteri hivatal egyes ügyosztályain
kívül számos más használó irodái mûködnek. A kert elhanya-
golt, körötte sivár falak merednek az ég felé. Az önkormány-
zat elszánt szakemberei a kulturális élet jeles képviselõivel
karöltve ezen szeretnének változtatni. Ezért január 25-én az
önkormányzat szervezésében elsõ alkalommal mûhelymunká-
ra hívták mindazokat - az Oktatási és Kulturális Minisztérium
munkatársait, a Budapesti Történeti Múzeum régészeit, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes munkatársait - ,
akik az ügyben érintettek, tenni akarnak és képesek is rá. 

Kemény Krisztina kulturális tanácsnok, Szabó Magdolna alpolgármester és Szepessy
Tamás polgármester-helyettes a tanácskozáson

BÉKÁS-BUSZOK 75 FÉRÕHELLYEL. Az utasok kényelmének
javítása érdekében forgalmi változásokat léptetett életbe
a fõváros több kerületében a BKV Zrt. A Békás-busz útvo-
nalán például hétköznapokon az eddigi 42 férõhelyes midi
autóbuszok helyett - változatlan menetrenddel - 75 férõhe-
lyes úgynevezett szóló buszok közlekednek 

A múlt évben hatalmas
közlekedési dugót

okoztak a Népfürdõ utcai
keresztezõdésben a jelzõ-
lámpák az Árpád hídra fel-
vezetõ sávokon. Az illeté-
kesek azonban most még-
is úgy döntöttek, ismét be-

kapcsolják a berendezése-
ket és mérik a forgalmi
adatokat az egy hónap
alatt. Ennek alapján alakít-
ják majd ki álláspontjukat
a jelzõlámpa végleges
üzemeltetésére vagy meg-
szüntetésére vonatkozóan.

A Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság Közlekedés-
rendészeti Fõosztálya arra
kéri a jármûvezetõket,
hogy a megváltozott for-
galmi helyzet miatt körül-
tekintõen vezessenek az
említett útszakaszon. 

Ismét bekapcsolták a jelzõlámpákat 
az Árpád híd pesti hídfõjénél

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Közös nyilatkozatban fejezte
ki kritikáját az egészségügyi
reform Szent Margit Kórházat
érintõ fejezetérõl Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere és a képviselõ-tes-
tület két legnagyobb frakció-
jának vezetõje. Az óbudai
Városházán tartott február
19-ei sajtótájékoztatón el-
hangzott: az intézmény váro-
sias alapszolgáltatásait min-
denképpen meg kell tartani.

Az Egészségügyi Mi-
nisztérium az óbudai

önkormányzat háta mögött
határozta meg és hozta
nyilvánosságra a Szent
Margit Kórház szakmai
struktúrájára valamint ka-
pacitására vonatkozó ja-
vaslatát - állította a város-
rész vezetõje, majd hozzá-
tette: a Fõvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévõ
kórház a tárca javaslata
szerint a korábbi 438 aktív
ágyszámot 37 százalékkal,
mindössze 278-ra kellene
csökkenteni. A Szent Mar-
git Kórház az elõirányzott
37 százalékos kapacitás-
csökkentés mellett képte-
len lenne biztosítani a jö-
võben a korábbi feladatai-
nak változatlan formában
történõ ellátását.

Bús Balázs úgy fogal-
mazott, hogy a belgyógyá-
szat és társszakmái részére
javasolt 140 ágyas kapaci-
tás elégtelen Óbuda-Bé-
kásmegyer mintegy 130

ezer fõs lakosságának bel-
gyógyászati ellátásához.
Hozzátette: a III. kerület la-
kossága mellett regionális
szinten összesen 410 ezer
ember részére kell fekvõ-
beteg-ellátási hátteret is
biztosítani, amire a belgyó-
gyászati ágyszám-kapaci-
tásból legalább 30 ágyat
kell elkülöníteni. 

Az aláírt dokumentum-
ból az is kiderül, hogy az
óbudai önkormányzat ve-
zetése a jelen formájában
nem támogatja az Egész-
ségügyi Minisztériumnak
a Szent Margit Kórház
szakmai struktúrájára és
kapacitására vonatkozó, a
Közép-Magyarországi Re-
gionális Egészségügyi Ta-
nács (KMRET) részére
megküldött javaslatát, és
ennek elutasítását várja a
szocialista Havas Szófia
vezette testülettõl. 

Dr. Petõ György, az
MSZP-frakció vezetõje
leszögezte, hogy a
konkrét javaslatok bírá-
lata nem a reform bírá-
lata. Az egészségügyi
miniszternek üzenve
pedig megjegyezte:
most éppen egy
SZDSZ-es politikus ve-

zényel, de nem õ para-
méterez.

Puskás Péter, a Polgá-
ri-frakció vezetõje emlé-
keztetett arra, hogy a kór-
ház az óbudaiak téglaje-
gyeibõl épült, most még-
sem szólhatnak bele vá-
lasztott tisztségviselõik a
döntésbe.

A kerület politikusainak
meglehetõsen szûk a Mar-
git kórház átalakításában a
mozgásterük, tekintettel
arra, hogy a szocialisták
fõvárosi frakcióvezetõje
és a RET szintén szocia-
lista vezetõje egyetértett
az intézmény „profiltisztí-
tásában”. 

A Közép-Magyarországi
Regionális Egészség-

ügyi Tanács 2007. január 24-
ei ülésén tapasztaltak alapján
megrendült a bizalom a
KMRET mûködésének jog-
szerûségében.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete tegnapi ülésén tájé-
koztatást hallgatott meg a
KMRET aznapi ülésén tör-
téntekrõl, valamint a késõb-
biekben hivatalosan is meg-
erõsített elnökségi javaslat-
ról, amely a közép-magyar-
országi régió fekvõbeteg-ka-
pacitásának elosztására vo-
natkozik.

Az egészségügyi minisz-
ter 2007. január 8-ai javasla-
tát módosító elnökségi ja-
vaslat értelmében a Budai
Gyermekkórház és Rendelõ-
intézet Kht.-ban teljesen
megszûnne a gyógyító tevé-
kenység, a Szent Margit
Kórházban pedig teljes osz-
tályokat (sebészet, szülészet)
szüntetnének meg. Ezek a ja-
vaslatok lehetetlenné tennék
kerületünk lakossága egész-
ségügyi ellátásának megfele-
lõ színvonalon történõ bizto-
sítását, ezért teljes mérték-
ben elfogadhatatlanok.

Az elnökség javaslata

ugyanakkor komoly mûködé-
si szabálytalansági és etikai
problémákat is felvet.

Felháborító és elfogadha-
tatlan, ahogyan dr. Havas
Szófia, a RET elnökeként po-
litikai hatalmát kihasználva,
saját intézményét részesíti
elõnyben, hiszen a tegnapi új
elnökségi javaslatok értelmé-
ben a két említett szakintéz-
ményben leépítendõ kapaci-
tás lényegében a Szent János
Kórházhoz kerülne átcsopor-
tosításra. 

A RET elnökségével kap-
csolatban további súlyos
problémaként lehet megfo-
galmazni azt, hogy az egész-
ségügyi alapellátást és szakel-
látást fenntartó fõvárosi kerü-
leteket képviselõ 1-1 elnöksé-
gi tag, dr. Regõs János és dr.
Grósz György megválasztá-
sának módja is kifogásolható.

A jelöléssel kapcsolatban
2006. december 29-én, az év
utolsó munkanapján 13:43
perckor, tehát munkaidõ után
kaptak elektronikus tájékozta-
tást a fõvárosi kerületi önkor-
mányzatok. Mindennek értel-
mében nem voltak adottak a
feltételei annak, hogy kerüle-
tek közötti egyeztetést köve-
tõen az érintett önkormány-
zatok képviselõ-testületei ki-

fejthessék véleményüket és
határozzanak a javasolt sze-
mélyek kilétérõl.

A KMRET mûködésének
egészét tarthatatlannak és
jogszerûtlennek tartom ad-
dig, amíg konkrét összefér-
hetetlenségi és legitimitási
kifogások merülnek föl az
elnökség összetételével kap-
csolatban.

Tekintettel arra, hogy a
KMRET tevékenysége döntõ
jelentõségû az egész közép-
magyarországi térség egész-
ségügyi ellátása jövõjének
szempontjából, indítványo-
zom, hogy a fõvárosi kerüle-
tek kezdjenek egyeztetést a
RET elnökségébe általuk de-
legálandó 1-1 új személy kilé-
térõl, akik a kerületek érdeke-
it pártpolitika mentesen, kizá-
rólag valós szakmai alapon
tudják képviselni. 

Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestereként pedig ismétel-
ten felszólítom Havas Szófiát,
hogy erkölcsileg vállalhatat-
lan magatartása miatt tegyen
határozott lépéseket a RET el-
nöki és kórházigazgatói tiszt-
sége közötti összeférhetetlen-
ség megszüntetésére!

Budapest, 2007. január 25.
Bús Balázs

polgármester

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete január 24-ei ülésén ér-
tékelte Molnár Lajos egész-
ségügyi miniszternek a Szent
Margit Kórház, valamint a
Budai Gyermekkórház és
Rendelõintézet Kht. szakmai
struktúrájára és kapacitásá-
ra vonatkozó javaslatát.

Atestület egyértelmû
állásfoglalása sze-

rint jelen formájában
nem tudja támogatni az
Egészségügyi Miniszté-
riumnak a Szent Margit

Kórház szakmai struktú-
rájára és kapacitására
vonatkozó, a Közép-Ma-
gyarországi Regionális
Egészségügyi Tanácsnak
(KMRET) megküldött
javaslatot. 

Ugyanakkor támogatják
az egészségügyi miniszter-
nek a Budai Gyermekkór-
ház és Rendelõintézet Kht.
kapacitásszámairól szóló
RET-hez eljuttatott elkép-
zeléseit.

Atestület - azaz mindhá-
rom frakció - egyhangúlag
hozta meg döntését. 

Kerületi konszenzus a Margit kórház védelmében

Küzdelem a kórházakért

Egyhangú testületi döntés

Állásfoglalás a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi
Tanács mûködésének jogszerûségével kapcsolatban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Közép-Magyarországi
RET nem tudott határo-
zatot hozni, ezért a dön-
tés visszakerült az
egészségügyi miniszter
hatáskörébe. Sajnálatos,
hogy a RET elnökségé-
nek javaslata szerint a
Margit kórház sebészeti,
szülészeti-nõgyógyásza-
ti és csecsemõosztályait
megszûntetnék.
Bús Balázs polgármes-
ter úgy véli, a fenti javas-
latokhoz képest még az
egészségügyi miniszter
javaslata is elfogadha-
tóbb lenne.

Nem döntött a RET
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Önkormányzat

E lmondta, az ülés elsõ
napirendje, azaz a

hivatal szmsz-ének meg-
változtatását stratégiai je-
lentõségû kérdésként ke-
zelte a szocialista frakció,
ugyanis meg vannak gyõ-
zõdve arról, hogy a hiva-
tali struktúra közvetlenül
is hatással van az itt élõk
életére, mert az ügyinté-
zések kapcsán évente
több százezer ügyfél-hi-
vatal találkozó jön létre, s
ha a munka olajozottan
folyik, a kedvezõ vissza-
jelzések sem maradnak
el. Az szmsz módosításá-
val a tisztább vezetési és
felelõsségi viszonyok ki-
alakítása volt a cél, a job-
ban körülírható hatáskö-
rök, a hatékonyabb mun-
kavégzés mellett, és nem
a vezetõi szintek számá-
nak a növelése. Mint a
frakcióvezetõ rámutatott:
a napirend kapcsán bebi-
zonyosodott, a Budapes-
ten lassan „óbudai mo-
dellnek” tekinthetõ, „ho-
gyan mûködjünk együtt a
másik oldallal?” kérdésre
ismét jó választ adott a
testület, mert valamennyi
frakció megszavazta a
határozatot.

Dr. Petõ György hang-
súlyozta: az MSZP-frak-
ciónak három észrevétele
volt a napirend kapcsán.
Javasolták, hogy a fõépí-
tészi iroda vagy a város-

fejlesztési fõosztályhoz -
mely a kerületi fejleszté-
sek stratégiai központja -
vagy közvetlenül a pol-
gármesterhez tartozzon.
A Polgári-frakció a pol-
gármesteri kabinetbe so-
rolást kezdeményezte, ez
utóbbi kapott többséget.

A másik, a helyi adók
kérdése volt, az igazsá-
gos közteherviselés elve
alapján. A III. kerületi
polgárok közösségének
és az önkormányzatnak a
jövõben a beszedett
adókból keletkezik a leg-
jelentõsebb bevétele,
ugyanis Óbudán is el-

fogytak az értékesíthetõ
nagy vagyontárgyak, a
megmaradt kisebbek el-
adásából befolyó pénzek
mûködési kiadásokra va-
ló elköltése pedig nem az
itt élõk érdekét
szolgálná. Tar-
lós István, volt
polgármester két
éve megerõsítet-
te létszámában
az adócsoportot,
hogy a kintlévõ-
ségek behajtása
és az úgyneve-
zett adótárgyak intenzí-
vebb feltárása zökkenõ-
mentesebb legyen. Mivel

az adókivetés és -behajtás
hatósági feladat, a szocia-
lista frakció jegyzõi fel-
ügyelet alá tartozó, önálló
szervezeti egység felállí-
tását kezdeményezte. A
testület hosszú tanácsko-
zás után elfogadta az
önálló adóosztály meg-
alakítását. Abban is

egyetértettek, hogy az
oktatási és a kulturális te-
rületet szervezõ egység
fõosztály legyen, mivel
az oktatási terület az ön-
kormányzati költségve-

tés egyik legna-
gyobb „fo-
gyasztója”. Az
oktatás tartalmi
ügyei, az isko-
lák pénzügyi
felügyelete, va-
lamint a hatéko-
nyabban mû-
ködtethetõ kul-

turális-sport intézmény-
rendszer irányítása így
megfelelõ súlyt tud kapni

a polgármesteri hivatal
szervezetében. 

A frakcióvezetõ rámu-
tatott: fontos szempont-
nak tartották, hogy a ha-
tósági ügyekben - mun-
kaszervezési technikák-
kal - csökkentsék az ügy-

felek várakozási idejét,
fõleg az okmányirodák-
ban, a közlekedésigazga-
tási és az anyakönyvi
ügyekben. Az igazgatási
fõosztály az új struktúrá-
ban már alkalmas lesz az
elvárások teljesítésére -
fejtette ki dr. Petõ
György, aki még két ak-
tuális kérdésrõl is nyilat-
kozott lapunknak. 

Az egészségügyi re-
form kapcsán elmondta:
a Margit kórház és a Bu-
dai Gyermekkórház,
mint a III. kerületiek
fekvõbeteg-ellátásában
kulcsszerepet játszó két
intézmény jövõje körül
komoly a bizonytalan-
ság. Az önkormányzat
vezetése a képviselõ-tes-
tület két legnagyobb
frakciója vezetõjének
részvételével sajtótájé-
koztatót tartott, ahol kö-
zös álláspontjukat hozták
nyilvánosságra. Idõköz-
ben kiderült, az ágyszá-
mot illetõen nem tud dû-
lõre jutni a Közép-Ma-
gyarországi Regionális
Egészségügyi Tanács,
ezért az önkormányzat és
a frakciók vezetése idõ-
beni, korrekt tájékozta-
tást vár a döntéshozóktól. 

Az M0-ás ügyérõl
megtudtuk: a  képviselõ-
testület egyhangúlag el-
fogadta, hogy melyik vál-
tozatot javasolja tovább-
fejlesztésre a szakható-
ságnak. Érdemi elmozdu-
lás, hogy a különbözõ ér-
dekeket markánsabban
veszik figyelembe, így
nyugodtabbak lehetnek a
területen és környékén
élõk, a fõváros közleke-
dési helyzetén javítani
akarók. A javaslat elké-
szítésében civil szerveze-
tek is közremûködtek.

Klug Miklós

Fõosztállyá alakuló ügyosztályok • Pontosított hatáskörök

Hatékonyabb hivatali munka
Módosította a szervezeti és mûködési szabályzatáról
(szmsz) szóló rendeletét a képviselõ-testület a január 24-
ei ülésén. Ennek lényege: a polgármesteri hivatalban az
eddigi ügyosztályok helyett fõosztályok mûködnek, alájuk
pedig osztályok és kisebb egységek, csoportok tartoznak.
A hivatali struktúra átalakításától hatékonyabb munkát
várnak. Dr. Petõ György, az MSZP-frakció vezetõje fejtet-
te ki lapunknak a képviselõcsoport álláspontját a hivatal
szervezeti felépítésének módosításáról.

OKMÁNYIRODA: IDÕPONT FOGLALÁS INTERNETEN. Az okmányirodai ügyintézéshez
interneten (www.magyarorszag.hu) és a 437-8777-es telefonszámon lehet idõpontot
foglalni. 2007. február 15-e után csak elõzetes idõpont foglalás után lehet ügyet in-
tézni a III. kerületi Okmányirodákban

A Budapest Airport számos módosítást javasol a légtér szerkezetében és a re-
pülési eljárásokban a lakosságot érintõ zajhatások mérséklése érdekében. A
cég ígéretéhez híven lakossági fórumon mutatja be a zajstratégia második és
harmadik fázisának javaslatait, melyek a remények szerint a helyi közössége-
ket érõ repülési zajártalmak jelentõs csökkentését eredményezik.
A lakossági fórum idõpontja: február 14-én 17.30 órai kezdettel az Óbudai Mû-
velõdési Központban (San Marco utca 81.)

Budapest Airport Zrt.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Lakossági fórum a repülõk zajáról S ajtótájékoztatón mu-
tatta be legújabb ta-

nulmányát „A budapesti
lakótelepek megítélése, a
lakótelep-rehabilitáció le-
hetõségei” címmel a
Studio Metropolitana Ur-
banisztikai Kutató Köz-
pont Kht. és a Political
Capital Institute január 23-
án a VII. kerületi Godot

Kávéházban. A felmérés-
ben a lakótelepeken élõ fi-
atalok lakóhelyükrõl alko-
tott véleményét, a lakóte-
lepek jövõjérõl kialakított
képét, valamint a lakóte-
lep-rehabilitáció lehetõsé-
geit összegezték a szakem-
berek. (A témáról bõveb-
ben lapunk február 15-ei
számában olvashatnak.)

Vélemények a lakótelepekrõl
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata az úgyneve-
zett 3/1-es nyomvonal-vál-
tozatot támogatja, amely
a korábbiaktól északabbra
húzódik, és teljes mérték-
ben alagútban halad. Ezt a
döntést erõsítette meg
egyhangú határozatával a
képviselõtestület január
24-én tartott ülésén -
mondta Bús Balázs polgár-
mester az épülõ Duna-híd
helyszínbejárásán, két
nappal késõbb.

Anyomvonalat to-
vább kell tervezni,

de ehhez még számos
feltételnek teljesülnie
kell. Az M0-ás körgyûrû
északi Duna-hídját vár-
hatóan 2008 nyarán ad-
ják át, az arról lezúduló
forgalom azonban nem
tud fõútvonalon tovább-
haladni, ha nem készül
el a 11-est és a 10-es utat
összekötõ szakasz.
Szakemberek szerint ez
legjobb esetben is körül-
belül 7 év múlva épülhet
meg. 

Bús Balázs a sajtó
képviselõinek elmondta:
a már említett 3/1-es
nyomvonal az Ezüst-
hegy alatt húzódna, és az
ürömi-budakalászi cso-
mópont is északabbra
kerülne a korábbi ter-
vekhez képest. Óbuda

vezetése szerint eddig ez
az a változat, amely leg-
inkább megfelel a kerü-
letieknek, valamint az
érintett településeken
élõknek egyaránt. 

A Nemzeti Autópálya
Zrt. illetékesei úgy érte-
sültek, a civileknek sincs
kifogásuk a tervek ellen.
A társaság illetékesei el-
mondták, hogy a nyom-
vonalról elõzetes kör-
nyezetvédelmi vizsgálat
készült, a szakhatóság
néhány hónap múlva
hozza meg határozatát az
ügyben. A továbbiakban
részletes hatástanul-
mány, engedélyezési ter-

vek, építési engedély ké-
relme, közbeszerzési pá-
lyázat kiírása, kivitelezõ
kiválasztása, régészeti
feltárás, a terület felvá-
sárlása, majd elõkészítõ
munkálatok követik egy-
mást a sorban. A 11-es és
a 10-es fõutakat össze-
kötõ szakasz építése csu-
pán mindezeket követõ-
en, 4 év múlva kezdõd-
het el. Amennyiben min-
den a tervek szerint ala-
kul, 2015-re készülhet el
a 9 kilométer hosszú út.
Az NA Zrt. szakértõi
szerint a várható költsé-
gek 40-60 milliárd forin-
tot emésztenek fel. 

Sz. Cs.

Helyszínbejárás az épülõ Duna-hídnál

Alagútban, északabbra futna az M0-ás

Bús Balázs polgármester az önkormányzat álláspontját ismerteti a sajtó munkatársaival.
Mellette Szepessy Tamás polgármester-helyettes és Szabó Magdolna alpolgármester

Az utóbbi hónapok egymásnak ellentmondó
hírei után egyesületünk úgy döntött, röviden
vázolja eddig elért eredményeit és kitûzött
céljait. 

2 006 nyarán az Óbor-kör - látva a
megelõzõ több mint 10 éves idõszak

eredménytelenségét - úgy döntött, hogy
párbeszédet kezdeményez a Nemzeti
Autópálya Zrt.-vel annak érdekében,
hogy a Békásmegyert keresztülszelõ au-
tóút a lehetõ legkisebb kárt okozza kerü-
letünknek. A tervezõ cég, az Unitef' ‘83
Zrt. az általunk felvetett problémákat
megértette és nyitott volt az együttmû-
ködésre. Kértük, hogy tanulmányukban
a tervezett nyomvonalak mellett egy

olyan változatot is dolgozzanak ki, ame-
lyik a Barackos területén végig alagút-
ban halad, a római kõbányát pedig
északról, szintén a föld alatt kerüli el.
Ezzel a megoldással látvány és zaj tekin-
tetében az autóút káros hatásait minimá-
lisra lehet csökkenteni.

Kérésünkre elkészítették a 3.1-es be-
tétváltozatot, de idõ hiányában sajnos
nem lett kellõen kidolgozva, csupán em-
lítés szintjén és egy térképen szerepel.
Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ke-
rületünk számára ez lehet az egyetlen el-
fogadható megoldás. Azonban további
egyeztetést igényel néhány még megol-
datlan probléma, ami elsõsorban a lég-
szennyezés szempontjából alapvetõ je-

lentõségû. El kell érnünk például, hogy a
tervekben szereplõ ürömi csomópont, va-
lamint az oda vezetõ alagutak szája ke-
rüljenek ki abból a szélcsatornából, ame-
lyen keresztül a Kevélyek felõl tiszta le-
vegõt kap Békásmegyer-Ófalu, a lakóte-
lep, Csillaghegy, és közvetve egész Bu-
dapest is. 

Fenti céljainkhoz kérjük az önkormány-
zat, a civil szervezetek és a lakosság támo-
gatását, a tervezõktõl pedig a további
együttmûködés lehetõségét. 

A téma iránt érdeklõdõk egyesületünk fo-
lyamatosan bõvülõ honlapján részletes in-
formációkat találnak (www.oborkor.hu).

Óbor-kör Kulturális 
és Környezetvédõ Egyesület 

Az Óbor-kör Egyesület közleménye az M0-ás autóút kapcsán

Minimálisra csökkenthetõk a káros hatások

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk – Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület
Környezetvédelmi Alapjának terhére - zöldfelü-
let-gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ
társasházak, az önkormányzat által többlakásos
osztatlan közös tulajdonként értékesített lakó-
épületeket, valamint a lakásszövetkezetek (to-
vábbiakban: Társasházak) részére.

Pályázatot azon Társasházak nyújthatnak be,
amelyeknek az önkormányzat felé nincsen

tartozásuk. Amennyiben a Társasház korábban
bármilyen önkormányzati támogatásban részesült
és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint
teljesítette, nem kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek: a pályázat útján el-
nyert pénzösszeg kizárólag a társasházak közvet-
len környezetében lévõ, a Társasház tulajdonában
lévõ, vagy közterületen fekvõ zöldterületek gon-
dozására, rendbetételére, kialakítására és megtisz-
títására, ezen belül növényültetésre, talaj-javításra
(indokolt esetben talaj-cserére), valamint parképí-
tési feladatok elvégzésére fordítható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térí-
tendõ.
Atámogatás mértéke: a pályázónként megítélhe-
tõ legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása,
amely lehet az elvégzendõ munka értéke is.  
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1.
A pályázatot Tófejy Éva ifjúsági- és civil szerveze-
tekkel foglalkozó, esélyegyenlõségi referenshez
kell benyújtani (Fõ tér 2. I. em. 8., tel.: 437-8674,
e-mail: tofejy.eva@obuda.hu), aki a pályázattal
kapcsolatban felmerülõ kérdésekre is válaszol.
Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)
kapható, illetve az önkormányzat hivatalos hon-

lapjáról (www.obuda.hu) letöltött pályázati
nyomtatványon lehet.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
• A lakóépület és környezete rövid bemutatását
(szükség esetén vázlatrajzzal, fotókkal kiegé-
szítve).
• Az elvégezni kívánt munka leírását (szükség ese-
tén tervrajzzal kiegészítve).
• Tételes költségbecslést, melyben külön oszlop-
ban vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre tá-
mogatást igényel a pályázó és külön oszlopban
azok a tételek, melyeket a Társasház önrészként fi-
nanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez.
•ATársasháznak a pályázat benyújtására vonatko-
zó közgyûlési, illetve igazgató tanácsi határozatát.
• Hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmen-
tességrõl.
A benyújtott pályázatokat
a városfejlesztési, környe-
zetvédelmi és közbizton-
sági bizottság bírálja el.
Döntésérõl a pályázókat
15 napon belül értesíti. A
pályázat nyerteseivel az
önkormányzat a döntést
követõ 30 napon belül
megállapodást köt. Az ön-
kormányzat - amennyiben
a Társasház teljesíti válla-
lását - késõbbi pályázatok
elbírálásnál ezt elõnyként
figyelembe veszi.
Bírálati szempontok
1. Városképi hatás.
2. Kertépítészeti, kerté-
szeti érték.
3. Környezetvédelmi hatás.

4. Pénzügyi megvalósíthatóság.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
• Nagyobb önrész vállalása.
• A nagyobb terület rendbetételének illetve gondo-
zásának vállalása.
• A pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. 
A pályázónak elszámolási kötelezettsége van, me-
lyet a teljesítési határidõt követõ 15 napon belül
kell megtennie.
Felhívják a pályázók figyelmét arra, hogy a pályá-
zatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Város-
építési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mér-
tékben figyelembe kell venni, különös tekintettel a
29.§ (12) pontjára, mely szerint a kerület közigaz-
gatási területén nem telepíthetõk a következõ fafa-
jok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa (Ailan-
thus); eperfa (Morus).

Zöldfelület-gondozási pályázat

Egy példa a sok közül. A pályázaton nyert pénzbõl tavaly 100 tuját vá-
sároltak a békásmegyeri Kabar utca 7-13. számú ház lakói. A panelhá-
zak környezetét az örökzöldekkel szépítették

A környezettudatos visel-
kedés, illetve a szelektív
hulladékgyûjtés mára nor-
mává vált Budapesten -
derül ki a Studió
Metropolitana Urbaniszti-
kai Kutató Központ Kht.
közelmúltban készített
felmérésébõl. „A szelek-
tív hulladékgyûjtéssel
kapcsolatos attitûdök és
szokások a fõvárosban”
címû közvélemény-kuta-
tás megállapításait sajtó-
tájékoztatón ismertették.

A szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek

használatában 2004 óta
tendenciaszerû növeke-
dés tapasztalható. Két
éve még a megkérdezet-
tek 30, mára 60 százalé-
ka mondta, hogy heti
rendszerességgel viszi

háztartási hulladékát a
kijelölt helyekre. Az
anyagból kiderül, hogy a
fõvárosban élõk a szelek-
tív hulladékgyûjtés kér-
dését a zöldterületek és
az épületek állapotának
javításával együtt említik
a fontossági sorrendben.
Ugyanakkor csak keve-
sek tartják kiemelkedõ
jelentõségûnek ezeket a
területeket, a többség
szemében az egészség-
ügy, a közbiztonság,
vagy az utak állapota lé-
nyegesebb ezeknél. 

Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan a megkérdezet-
tek döntõ többsége tisz-
tában volt azzal, mit je-
lent a szelektív hulla-
dékgyûjtés. A program
ismertsége az elmúlt
egy évben nem válto-

zott. A külön gyûjthetõ
anyagok közül kiemel-
kedõen nagy arányban
említették a papírt, a
mûanyagot és az üveget.
A tájékozottság azon-
ban közel sem teljes, a
hiányosságokat jól mu-
tatja, hogy a fémhulla-
dékot mindössze a
megkérdezettek 40, az
elemeket, akkumuláto-
rokat kevesebb, mint
30 százalék említette.
A többség tisztában van
azzal, hogy a szelektív
hulladékgyûjtõ szigete-
ken mely hulladékfajtá-
kat helyezheti el, de so-
kan bizonytalanok ab-
ban, mit nem tehetnek a
konténerekbe. Azok a
válaszadók, akiknek
lakóhelye közelében
van hulladékgyûjtõ szi-

get, alapvetõen elége-
dettek a konténerek
ürítésének gyakorisá-
gával. Akik nem veszik
igénybe a kijelölt he-
lyeket, azzal indokol-
ták mindezt, hogy lak-
helyüktõl távol esnek a
hulladékgyûjtõk. 

A többség pozitív atti-
tûdöt tanúsít a környe-
zetvédelemmel kapcso-
latban, de úgy vélik még
mindig csak egy kisebb-
ség ügye a szelektív hul-
ladékgyûjtés, ezért vala-
milyen szinten kötelezõ-
vé tennék. Sz. Cs.

Egy tanulmány megállapításai 

Legyen kötelezõ a szelektív hulladékgyûjtés?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Használtruha-vásár
A Magyar Vöröskereszt III.
kerületi Szervezete febru-
ár 24-én 8-tól 17.30 óráig
és február 25-én 8-tól 12
óráig szociális  vásárt (im-
port használtruha) rendez
a Vihar utca 31.szám alat-
ti általános iskolában.
(Megközelíthetõ:a 6-os és
86-os autóbusz óbudai
végállomásától kb. 100
méterre.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó
keddjén 18 órától termé-
szetgyógyászok tartanak
fórumot a Békásmegyeri
Közösségi Házban (BKH).
„A módosult tudatállapot,
a hipnózis” címmel hall-
hatnak elõadást február
27-én. (A belépés ingye-
nes.Cím:Csobánka tér 5.)

Díjmentes védõoltás
influenza ellen 
A 60 éven felüliek, a króni-
kus légzõszervi, szív-, ér-
rendszeri betegségben
szenvedõ betegek és több
más kockázati csoportba
tartozók kaphatnak térí-
tésmentes influenza elleni
védõoltást.Ennek elsõsor-
ban az a célja, hogy egyé-
ni védelmet biztosítson.
Óbudán ebben a szezon-
ban 16 ezer ember része-
sülhet díjmentesen védõ-
oltásban. A „FLUVAL AB”
influenza elleni védõoltás-
sal kapcsolatban keresse
fel háziorvosát, kérjen fel-
világosítást, tanácsot!

EGÉSZSÉGESEBB ÉTELEK AZ ISKOLABÜFÉKBEN. Több mint kétezer ellenõrzés tapasztalatai
alapján eredményesnek ítélte a fõvárosi ÁNTSZ a gyermekbarát iskolabüfé-programot.
Némileg csökkent a cukros üdítõk kínálata, ugyanakkor nõtt a tej- és tejtermékek aránya

A z alábbiak szerint
változtak a rende-

lési idõk a Csobánka té-
ri járóbeteg-szakrende-
lõben.

Reumatológia: hétfõ-
tõl péntekig 8-tól 20

óráig. Allergológia: ked-
den 14-tõl 16 óráig.
Orthopédia: kedden,
szerdán és csütörtökön
7.30-tól 13.30 óráig. La-
boratórium vérvétel:
hétfõtõl-péntekig 6.30-

tól 9 óráig. Leletkiadás:
hétfõtõl-péntekig 9-tõl
18 óráig. Fogászati rönt-
gen: hétfõn, csütörtökön
és pénteken 8-tól 14 órá-
ig, kedden és szerdán
14-tõl 20 óráig. 

Új idõpontokban rendelnek 
a Csobánka téri szakrendelõben

A nyári foglalkozá-
sok színvonalas

megszervezéséhez az
anyagi fedezetet a feb-
ruári koncertek kap-
csán a Gyógyító

Jószándék Alapítvány-
hoz befolyt adományok
biztosítják. Az elõadó-
mûvészek felejthetetlen
zenei élményt nyújtva
ellenszolgáltatás nélkül

vállalják a fellépést a
koncerten - ez most is
így lesz. 

A jótékonysági rendez-
vényt február 9-én ren-
dezik 19 órától a jól be-
vált helyszínen, az Óbu-
dai Társaskörben. Várják
Önöket, hogy adománya-
ikból az idei rehabilitáci-
ós foglalkozásokat is tá-
mogathassák. 

Jótékonysági koncert a Társaskörben
Sikeresek voltak az elmúlt években a Duchenne-féle
izomsorvadásban szenvedõ gyerekek nyári rehabilitáci-
ós foglalkozásai Budapesten és környékén. A beteg
gyermekek kísérõikkel kellemes és hasznos heteket töl-
töttek együtt.

L apunkban olvashat-
tak arról, hogy a III.

kerületi járóbeteg-szak-
rendelõkben a sebészeti,
szemészeti és fül-orr-gé-
gészeti rendeléseket
2007. január 1-jétõl csak
érvényes beutalóval láto-
gathatják a betegek. Idõ-
közben érvényét vesztette
az ide vonatkozó körle-
vél, így az alábbi módosí-
tást juttatta el újságunk-
hoz és az illetékesekhez
az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. 

„Tájékoztatom, hogy a
2006. december 6-án kelt
körlevél (33-0094/2006)
a beutalási feltételek
megváltozásáról érvé-
nyét vesztette, mivel a
319/2006/XII.23/ Kor-
mányrendelet értelmé-
ben a biztosított beuta-
ló nélkül is jogosult
igénybe venni a szakor-
vosi rendelõ által nyúj-
tott fül-orr-gégészeti,
szemészeti, általános se-
bészeti és baleseti sebé-
szeti, onkológiai szakel-
látást.”

Érvényét vesztett körlevél

Vizsgálat beutaló nélkül

• A Hummel Kornél Lá-
tássérülteket Támoga-
tó Alapítvány a 2006.
évben a személyi jöve-
delemadó 1 százaléká-
ból 1 millió 17 ezer 444
forint támogatást kapott,
melyet az intézetbõl ki-
került látássérült és hal-
mozottan sérült fiatalo-
kat foglalkoztató otthon
kialakítására fordítottak.
Az alapítvány további
célja a Braille-könyvek,
folyóiratok kiadása és a
Vakok Batthyány László
Gyermekotthon mûkö-
désének segítése. (Adó-
szám: 18238994-1-43.)
• A Civitán Club Buda-
pest-Help Egyesület
kéri az adózókat, hogy
adójuk egy százalékát
ajánlják fel részükre. Ér-
telmileg akadályoztatott
fiatalok mindennapos
hasznos elfoglaltságát
biztosítják. Tevékenysé-
geik: védett munkahely
(kertészet); kiscsopor-
tos lakóotthon; szabad-
idõs programok (úszás,
kosárlabda); kései fej-
lesztés (kézmûves fog-
lalkozás, kommuniká-
ció). Adószám:
18086553-2-41.
• Az Aquincum-Mo-
csáros Közhasznú
Egyesület a kulturált,
tiszta és biztonságos la-
kóhelyért dolgozik.
Fenntartja a Gladiátor
utcai családi pihenõ par-
kot, játszóteret. Kérik,
hogy személyi jövede-
lemadójuk 1 százaléká-
val támogassák tevé-
kenységüket. (Adó-
szám: 18099445-1-41.)

1 % 1 % 1 %

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben
ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

Tizenéves rablók
A III. Kerületi Rendõrkapi-
tányság nyomozást ren-
delt el R.M 14 éves és tár-
sa, S. Sz 15 éves fiúk el-
len.A tizenéves tettesek a
Csobánka téren megfe-
nyegettek két 14 éves bu-
dapesti fiút, majd elvették
tõlük arany és ezüst ék-
szereiket, valamint egyi-
kõjük MP3 lejátszóját. Az
R. M. monogramú 14
éves fiatalembert még az-
nap elfogták a Szindbád
utcában, ismeretlen he-
lyen tartózkodó társát
azonban lapzártánkig
nem találták meg.

Gyanúsítottakat 
fogtak el
• Nemzeti, etnikai, vallási
csoport elleni erõszak
megalapozott gyanúja mi-
att õrizetbe vették Sz. Ist-
ván 56 éves budapesti la-
kost az I. kerületben janu-
ár 15-én.
• Csalás megalapozott
gyanúja miatt fogták le
B. J. Géza 44 éves bu-
dapesti lakost a XII. ke-
rületi rendõrök január
13-án. Mindkét esetben
a Budapesti II. és III. ke-
rületi Bíróság adott ki
elfogatóparancsot.

Bilincsben 
a Flórián téri rabló
Õrizetbe vették S.
Krisztián 23 éves szi-
getmonostori lakost a
múlt év végén. A gyanú-
sított két társával együtt
még tavaly július 22-én
150 ezer forintot rabolt
a Flórián tér egyik ven-
déglátó helyérõl. A tet-
tesek feltehetõen fegy-
verrel fenyegették meg
a pultost, akit a bevétel
átadására kényszerítet-
tek, majd a zsákmány-
nyal meglógtak.

Békásmegyeri
rendõrõrs

A Medgyessy Ferenc
utca 4. szám alatti bé-
kásmegyeri rendõrõrs
telefonszáma: 243-
2511.

A Kunigunda útja és a
Hévízi út kereszte-

zõdésében egy tíz méter
magas fa tõbõl kiszakadt és

az úttestre zuhant. A tûzol-
tók motoros láncfûrésszel
távolították el a forgalmi
akadályt okozó rönköt. 

A Lajos utca kereszte-
zõdésében négyemele-
tes épület állványzatáról
szakította le a szél a vé-
dõhálót, ami a fákra és
az autókra esett. A tûzol-
tók kézzel távolították el
a hatalmas hálót. 

Vihar pusztított Óbudán

L opás gyanúja miatt
eddig ismeretlen

személyazonosságú fér-
fi után nyomoznak ta-
valy november 17-e óta.
A tettes betört a

Jablonka lejtõn az egyik
családi házba, ahonnan
arany ékszereket és öl-
tönyöket kísérelt meg
ellopni, azonban cselek-
ménye közben a sértett

hozzátartozója megza-
varta õt. 

Az ismeretlen elköve-
tõ 20-25 éves, 180 centi-
méter magas, vékony,
sportos testalkatú, vé-
kony arcú férfi, aki a
bûncselekmény elköve-
tésekor világos baseball
sapkát, kék farmernad-
rágot, dzsekit és sportci-
põt viselt. 

A III. Kerületi Rend-
õrkapitányság munka-
társai kérik, hogy aki a
személyleírás alapján a
férfit felismeri, jelenlegi
tartózkodási helyével
vagy a bûncselekmény-
nyel kapcsolatban ér-
demleges információval
rendelkezik, hívja a
430-4700/134-es, vagy
a 430-4712-es telefon-
számot, illetve tegyen
bejelentést a „Telefonta-
nú” ingyenesen hívható
06-80-555-111-es zöld-
számán, a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívószámok valamelyi-
kén. 

MOTOROST GÁZOLTAK. Szabálytalanul kanyarodó autós ütötte el a Bécsi úton szabá-
lyosan haladó motorost nemrégiben

Megzavart tolvaj

Orkán erejû szél tombolt január 12-én, majd január 28-án
és 29-én a fõvárosban. A vihar fákat csavart ki, épülete-
ket rongált meg, a tûzoltóknak akadt munkája bõven.

A III. kerületben csalók ga-
rázdálkodnak. A magukat
az óbudai önkormányzat
munkatársainak kiadó
személyek tervezett nyí-
lászáró cserére hivatkoz-
va, több ingatlan-tulajdo-
nostól elõlegként pénzt
akartak kicsalni. Tájékoz-
tatjuk a lakosságot, hogy
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata semmilyen
megbízást nem adott,
mely pénz beszedésére
jogosítana, ezért kérjük,
akit felkerestek a csalók,
haladéktalanul forduljon a
III. kerületi Rendõrkapi-
tánysághoz, vagy hívja a
112-es telefonszámot.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Figyelem, 
csalók!

A z anya lányaival a
békásmegyeri Or-

szág út és Pünkösdfürdõ
utca keresztezõdésénél
mentek át az úton január
23-án, amikor egy sze-
mélyautó elgázolta õket.
Valamennyien sokkos ál-
lapotban kerültek kórház-
ba. A baleset körülménye-
it szakértõk vizsgálják.

Családot gázolt
egy autó

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskolanaptár
Február 1-jén: pótírásbeli
vizsga a hat és nyolc évfo-
lyamos gimnáziumokban,
valamint a nyolcadik évfo-
lyamok számára a felvételi
eljárást megelõzõ írásbeli
vizsgát szervezõ középis-
kolákban; a minisztérium
értesíti a szülõket és a diá-
kokat a hátrányos helyzetû
tanulók Arany János Te-
hetséggondozó Program-
ra benyújtott pályázatok
eredményérõl. Február 9-
én: az írásbelit szervezõ
hat és nyolc évfolyamos
gimnáziumok, valamint a
nyolcadik évfolyamok szá-
mára a felvételi eljárást
megelõzõ írásbeli vizsgát
szervezõ középiskolák ér-
tesítik az írásbeli eredmé-
nyérõl a diákokat.Február
15-én: jelentkezési határ-
idõ az év végi érettségi
vizsgákra és a felsõoktatá-
si intézményekbe. Febru-
ár 19-én és március 9-
én: általános középiskolai
felvételi eljárás.

1 % 1 % 1 %
A Zsigmond téri Than-
Bólyai Szakképzési és
Kulturális Alapítvány ér-
tesíti támogatóit, hogy
2005-ben a személyi jöve-
delemadó 1 százalékából
725 ezer 742 forintot ka-
pott.Az összegbõl az isko-
la tanulóinak külföldi tanul-
mányútjait, hazai táboro-
zásait, a rászorulók tan-
könyvvásárlását, az isko-
lai hagyományok további
ápolását és a szociálisan
rászorulók helyzetének ja-
vítását támogatták.

MANÓ TANODA SZERDÁNKÉNT. A Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium Manó Tanodát indított január 17-tõl a leendõ 1. osztályosoknak (képün-
kön). A játékos matematika, gyermektorna, mese, néptánc, bábjáték, tánc és dráma
foglalkozásokon a szülõk és gyerekek ismerkedhetnek az iskolával és a tanító nénik-
kel. A foglalkozások ideje: minden szerdán 16.30-tól 17.30 óráig. (Cím: Templom utca
5. Telefon: 388-8130. A foglalkozásokon való részvétel ingyenes)

Óbudán, a Vörösvári úton számlaképes szaktaná-
rok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják a tanu-
lókat matematikából, fizikából, kémiából, magyar-
ból. Eredményesen készítenek fel 4 és 6 osztályos
középiskola szóbeli és írásbeli felvételijére. * Érett-
ségizõk felkészítését vállalják az elégséges szint el-
érésétõl az emelt szintû érettségi sikeres letételéig.
* Fõiskolára, egyetemre készítenek fel bármilyen
tantárgyból, bármelyik délután. * Korrepetálás, kö-
zös tételkidolgozás! * Bukásmegelõzés a tanév vé-
géig! * A diákokat minden délután és szombat dél-
elõtt 2-3 fõs kiscsoportokban tanítják. (A jelentke-
zõk a 06-20-946-2027-es számot hívhatják.)   

THALÉSZ-KÖR

Korrepetálás, érettségi,
felvételi elõkészítõk

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel, idén a kom-
munikáció és médiatudo-
mány szak keresztféléves
képzésben is indul a Kelta
utcai Zsigmond Király Fõ-
iskolán. Az évnyitóra feb-
ruár 2-án 12 órára várják
az új hallgatókat. 

A jövõ kommuniká-
torainak képzését a

társadalomtudományi
tárgyak, a sajtó és média
ismeretek mellett film és
videokultúra oktatás szí-
nesíti. Gyakorlati foglal-
kozásaik az iskola meg-
újult high-tech stúdió

mûhelyében kapnak he-
lyet. A hallgatók a szak-
ma áthatóbb elsajátítása
érdekében PR-ismere-
teket is szerezhetnek. A
kor követelményei sze-
rint tárgyalástechnika és
prezentációkészítés, köz-
gazdasági és informati-
kai témakörök is kiegé-
szítik tanulmányaikat. 

A kommunikáció és
médiatudomány alap-
szak jelenlegi sikere,
mely a képzés és az inf-
rastruktúra kiemelkedõ
színvonalán alapul, ga-
rancia a hallgatók jövõ-
beli sikereihez is. 

Az ECDL (European Computer Driving Licence) az
Európai Unió által támogatott, egységes európai
számítógép-használói bizonyítvány, amely elsõsor-
ban a felhasználói ismereteket hivatott igazolni. A jö-
võben számítógép felhasználói ismeretekre egyre
nagyobb igény várható. Ezt felismerve az Árpád
Gimnázium kedvezményes áron ECDL tanfolyamo-
kat indít, elsõsorban a saját diákjainak, de szívesen
fogadja a környezõ iskolák 8-12. osztályos tanulóit.
(A részletes tájékoztató megtalálható az Árpád Gim-
názium honlapján www.arpad.sulinet.hu, valamint
kérhetõ a titkarsag@arpad.sulinet.hu címen.)

ECDL tanfolyamok az Árpád GimnáziumbanZsigmond Király Fõiskola

Kommunikáció 
keresztfélévben

1 % 1 % 1 %. Köszönik mindazoknak, akik 2005-ben
személyi jövedelmadójuk 1 százalékával segítették a
Csillaghegyi Általános Iskola munkáját. A Dózsa György
utcai Iskolát Támogató Alapítvány számlájára befolyt
összeget az intézmény fennállása 40. évfordulójának
méltó megünneplésére, programokra, tanulók különféle
jutalmazására fordították

Nyílt napunkon várjuk az érdeklõdõket az Óbudai
Harrer Pál Általános Iskolába. Betekinthetnek
magas színvonalon folyó Világ-Nyelv programunk-
ba, informatika oktatásunkba, megismerhetik
iskolánkat és a leendõ elsõs tanító néniket is.
A nyílt napok idõpontjai: február 17-én 9-tõl 12
óráig játszóházzal egybekötve; március 12-én 8-tól
11 óráig, játszóház 16.30-tól.
Tovább folytatódik iskolaelõkészítõ foglalkozás-
sorozatunk, melyek hétfõnként 16 órakor kezdõd-
nek a következõ napokon: február 5-én és 26-án;
március 5-én és 26-án; április 10-én. (Érdeklõdni a
250-0887-es telefonszámon, vagy honlapunkon:
www.harrerpai.sulinet.hu lehet.)

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

Tárt kapukkal vár a Harrer!

A Kerék Általános
Iskola és Gimnázi-

um játékos foglalkozá-
sokra hívja Óbuda nagy-
csoportos óvodásait és
szüleiket. 

Február 8-án 9-tõl 10
óráig: látogatás egy taní-
tási órán. * Március 24-
én 10-tõl 11.30 óráig:
sportfoglalkozás. * Ápri-

lis 19-én 15-tõl 16 óráig:
tavaszköszöntõ táncház.
* Május 17-én 15-tõl 16
óráig: aszfaltrajz-verseny.
* Június 11-én 11 órától:
zenés gyermeknap. (A
részletekrõl érdeklõdni
Kovács Éva igazgatóhe-
lyettesnél lehet a 250-
0831-es vagy a 388-
9122-es telefonszámon.)

Játékos foglalkozások óvodásoknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskolabörze
Mint arról elõzõ szá-
munkban hírt adtunk, a
Békásmegyeri Nevelési
Tanácsadóban, a Bebó
Károly utca 13. szám
alatt a kerületi iskolák
bemutatkozó rendezvé-
nyét tartják Iskolabörze
elnevezéssel február 1-
jén 10-tõl 18 óráig. A
rendezvényre azokat a
szülõket várják, kiknek
gyermeke beiskolázás
elõtt áll.

Nyílt napok
� A 2007/2008-as tan-
évben is várják a
részképességzavarral,
hiperaktivitással, maga-
tartási vagy beilleszke-
dési problémával küzdõ
tanköteles korú gyer-
mekek jelentkezését a
Kincsesház Általános
Iskola békásmegyeri
(Bárczi Géza utcai) in-
tézményébe. Nyílt nap:
február 6-án 8 órától.
� Bemutató órát láthat-
nak a Bárczi Géza Álta-
lános Iskola február 14-
ei 8-tól 12 óráig tartó
nyílt napján a leendõ el-
sõsök és szüleik. (Cím:
Bárczi Géza utca 2. Tel.:
243-1509. Honlap:
www.barcigai.sulinet.hu)

Szöszmötölõ 
a Fodrosban
Programok leendõ elsõ-
söknek a Fodros Általá-
nos Iskolában: szösz-
mötölõ február 10-én
10-tõl 12 óráig. * Nyílt
nap (bemutató óra) feb-
ruár 20-án 7.45-tõl
11.30 óráig. * Nyílt nap
(bemutató óra) március
21-én 7.45-tõl 11.30
óráig. * Szöszmötölõ
március 31-én 10-tõl 12
óráig. * Áprilisban be-
iratkozás. Elérhetõség:
Fodros Általános Iskola
(Fodros utca 38-40.
Tel.: 240-1070. Honlap:
fodros.sulinet.hu)

A nemzetközi projek-
tekben való részvé-

tel mindig motivációt je-
lent a tanulóknak is, hi-
szen õk is testközelbe ke-
rülnek az IT és a tanult
idegen nyelv mindennapi,
gyakorlati alkalmazásá-
val. Ugyanakkor a közös
témák feldolgozása kap-
csán - környezettudatos
életmód, európai identi-
tástudat - élménnyé válik
számukra a különbözõ
szociális és kulturális hát-
terek megismerése; önis-
meretük is fejlõdik, meg-
tanulják becsülni saját ér-
tékeinket, és elfogadni a
másságot, elismerni má-
sok eredményeit.

Rendszeres 
tanulmányutak

Az együttmûködések
során gyakran vannak
személyes találkozók is,
hiszen el kell készíteni
egy közös munkatervet,
és értékelni kell az elvég-
zett munkát. Ezért évente
kétszer-háromszor szer-

vez valamelyik résztvevõ
iskola tanulmányutat sa-
ját városába. Ilyenkor
nemzetenként 3-4 tanár
utazik a találkozókra, te-
hát tekintélyes nemzetkö-
zi munkacsapat alakulhat
az adott helyszínen. Al-
kalmanként lehetõség
nyílik, hogy 4-5 diák is
részt vegyen a projektta-
lálkozókon.

A jelenlegi projekt
identitástudatunk kialakí-
tásának módszertani kér-
déseivel foglalkozik. Az
iskolák öt ország külön-
bözõ városaiban találha-
tók: Hollandia - (Mont-
foort), Olaszország -
(Paderno Dugnano), Né-
metország - (Murg,
Kollnau), Lengyelország
- (Varsó), Magyarország -
(Budapest). 

Tavaly áprilisban és
májusban az Óbudai
Nagy László Általános Is-
kola két találkozót is szer-
vezett, egyszer holland
gyerekeknek, egyszer pe-
dig külföldi tanároknak.

Az új tanév kezdetén,
múlt év októberében az is-
kola igazgatója és három
tanára vett részt a fent fel-
sorolt iskolák további 14
vendégtanárával együtt az
Obs. de Hobbitstee hol-
land iskola által szervezett
tanulmányúton Mont-
foortban. Az utazáson a
vendégeknek alkalma
nyílt a holland iskolarend-
szer megismerésére, be-
pillanthattak néhány nap-
ra egy kisvárosi iskola éle-
tébe, ahol a 4-12 éves kor-
osztály oktatásával foglal-
koznak. Munkamegbe-
széléseket tartottak a pro-
jekt témájával kapcsolat-
ban, döntéseket hoztak a
tanév során elvégzendõ
közös feladatokról.

Hollandia
„zöld szíve”

Montfoort Utrecht és
Gouda között fekszik,
azon a területen, amelyet
a helyiek csak „Hollandia
zöld szíveként” emleget-
nek. A lakosság nagy ré-
sze tanyákon lakik, me-
zõgazdasággal foglalko-
zik, vagy nyugodt kisvá-
rosi életet él. Ez a terület
tehát általában nem turis-
ta célpont, éppen ezért a

budapesti csoport számá-
ra egyedülálló lehetõség
volt ezt a régiót megláto-
gatni és megismerni a ha-
gyományos holland élet-
formát. 

Az egy hetes utazás
alatt alkalom volt egy-
egy rövid rotterdami és
amszterdami városnézés-
re, valamint ellátogattak
Zeelandra, ahol megnéz-
ték a hollandok egyik
büszkeségét, a „Delta
Projekt” nevû nagysza-
bású gátrendszert, amely
szökõár esetén lehetõvé
teszi a gátak lezárását, és
így a mélyföldek védel-
mét. 

A tanárok és gyerekek
sokat dolgoznak majd a
tanév során, hogy megfe-
leljenek a projekt elvárá-
sainak. Ezt a munkát
mindannyian szívesen
végzik, mert rengeteg él-
ményt kapnak cserébe a
kapcsolattartás során. 

Idén tavasszal egy
nemzetközi osztályt
szerveznek, melyben
minden ország diák-
jai képviseltethetik
magukat. A tanárok
tanévzáró találkozó-
ját Varsóban rende-
zik májusban.

Óbudai Nagy László Általános Iskola * Nemzetközi együttmûködések

Tanulmányút Hollandiában
Az Óbudai Nagy László Általános Iskola tanárai és diák-
jai 1999 óta rendszeresen részt vesznek az Európai Bi-
zottság Comenius 1 pályázati lehetõségei által támoga-
tott nemzetközi iskolai projektekben. Ez a munka több
különbözõ európai iskolával való együttmûködést jelent.
Alkalmas a pedagógusok látókörének fejlesztésére,
módszertani ismereteik bõvítésére, mivel a résztvevõk
megismerhetnek más oktatási rendszereket, lehetõsé-
get kapnak az IT sokoldalú felhasználására és az idegen
nyelvi kommunikáció gyakorlására. 

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Csányi Imréné szeretett
kollégánk, sok-sok gyer-
mek emlékezetes Marika
nénije 2007. január 13-án
elköltözött ebbõl a világ-
ból. Nagy szakértelem-
mel, jó humorral és an-
gyali jósággal végezte
pedagógiai munkáját év-
tizedeken át. A „földi an-
gyal” felröppent az égbe,
de szép emléke örökre a
szívünkben marad.
Búcsúztatása 2007. február 3-án 11 órakor lesz a
„Jó Pásztor” Római Katolikus templomban, a III.
Szõlõ utca 56. szám alatt.

Óvoda, Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény

Gyászhír
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Egyház – Helytörténet

Indiai külmissziói
est Csillaghegyen
A Budapest-Csillaghe-
gyi Református Egy-
házközség  gyülekezeti
termében dr. Erdélyi
Dániel tart vetítéssel
egybekötött elõadást az
indiai keresztyén misz-
szióról és saját indiai él-
ményeirõl február 8-án
18 órától. Feleségével
együtt nyártól orvos-
ként végeznek majd
missziói munkát Indiá-
ban. (Cím: Vörösmarty
utca 2.)

Szentmise 
a betegekért
A Betegek Világnapja
alkalmából szentmisét
tart dr. Katona István
püspök február 10-én
15 órától a Budai Cisz-
terci Szent Imre Plébá-
nia-templomban (XI.,
Villányi út 25., a Fene-
ketlen-tónál).

Bibliai életutak
Az Óbudai Mûvelõdési
Központban (ÓMK)
„Bibliai életutak” címmel
indult új sorozat. Az ér-
deklõdõket keddenként
várják az ÓMK-ba. Feb-
ruár 6-án „Mózes, aki
az Írás szerint a legsze-
lídebb emberré vált”,
február 13-án „Jób, aki
megérthette az emberi
szenvedés mélységé-
nek értelmét” címmel
hallhatnak elõadást, te-
hetnek fel kérdéseket.
Elõadók: Kecskeméti
János, Kulcsár Attila,
Filep György. (Kezdés:
18.30 órakor a San
Marco utca 81. szám
alatt. Belépõjegy: 70 fo-
rint.)

Unitáriusok
Óbudán
Õsi gyökereink, közös
történelmi egyházunk
segít abban, hogy meg-
oszthassuk együtt örö-
meinket és gondjainkat
is. (Jelentkezni lehet a
Budapesti Unitárius
Egyházközség presbi-
tere telefonszámán: 06-
30-559-9434.) Jurányi Attila gyûjteményébõl

Z orkóczy Éva „Egy
hazában, elfelejtett

paraszti viseletek” címû
nagysikerû népviseletes
babakiállítása május 31-
ig nézhetõ meg.

Goldberger
emlékblokk

A mûködõ Rüti se-
lyemszövõgép (bemuta-
tó bejelentkezés alapján),
„A tamási tutyi-mûhely”,
a „Textilipari technológi-
ák fejlõdéstörténete, ma-
kettek, modellek”, vala-
mint a „Textilnyomás
története” címû tárlat ál-
landó látnivalót ad a tex-
til ipartörténet iránt ér-
deklõdõknek. 

A dr. Endrei Walter
mûszaki szakkönyvtár
és kutatószolgálat az
alább közölt telefon-
számokon való bejelent-
kezés után a megbeszélt
idõpontban áll rendelke-
zésre. 

(Téli nyitva tartás:
hétfõn, kedden, szer-
dán, csütörtökön 9-tõl
16-ig, pénteken és
szombaton 9-tõl 14
óráig. A múzeumi fog-
lalkozások, a könyvtár
és kutatószolgálat a
430-1387-es és a 367-
5910-es számon törté-
nõ bejelentkezés alap-
ján látogatható. Cím:
Lajos utca 138.) 

IPARTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG. Berlinben készült az 1910-
es években az a Typograpf sorszedõ- és öntõgép, melyet
a Kiscelli Múzeumban láthatnak 

A Textilmúzeum tárlatai
A Megbékélés Háza Temp-
lom új programja a Pénteki
Sarok, ahol minden héten
fontos, mindenkit érintõ
személyes és társadalmi
kérdésekkel foglalkoznak. 

Februári ajánlat
Február 2.: megbékélés

önmagunkkal; Film: A kö-
lyök. Vezeti: Iványi Gábor.
Február 9.: békesség a
családban-kommunikáci-
ós csapdák és egyéb prob-
lémák. Vezeti: Szabó Ildi-
kó. (Kezdés 18 órakor.)

* * *
Minden hónap elsõ

péntekén 16.30-tól 18
óráig kézmûves foglal-
kozással egybekötött
programmal várják a
gyermekeket. Követke-
zõ alkalom: február 2-a. 

(Helyszín: Békásme-
gyer, Újmegyeri tér.
Bejárat az iskola felõli
oldalon. További infor-
máció: www.metegy-
haz.hu Tel.: 577-0515
/munkaidõben/ és
met_bp@uze.net)

Pénteki Sarok

A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma ke-
res a „Szocialista divat mûhelyei: Ökrös Zsuzsa” cí-
mû kiállításához 1956-1989 között készült, az OKISZ
Laborhoz, a Ruházati Boltok Vállalatához, a Buda-
pest Divatszalonhoz (Fõvárosi Mértékutáni Szabósá-
gok Divatszalonja), a Magyar Divat Intézethez (Ru-
haipari Tervezõ Vállalat, Ruhaipari Mintatervezõ Vál-
lalat, Divattervezõ Vállalat), illetve a Budaprinthez
köthetõ ruhadarabokat és kiegészítõket. (Jelentke-
zés Simonovics Ildikónál, tel./fax: 368-7917, 06/30-
210-7484; simonovics.ildiko@mail.btm.hu) 

Divat a múltból

F elnõtt keresztelési
és konfirmációi elõ-

készítõ tanfolyam indult
a Budapest-Csillaghegyi
Református Egyházköz-
ségben. Az érdeklõdõket
péntekenként 18 órától
várják.

Tizenkét életévüket
betöltött gyerekeknek
és fiataloknak szomba-
tonként 10 órától tarta-
nak konfirmációi elõké-
szítést. A szombati tan-
folyamhoz kirándulá-
sok, táborozások kap-

csolódnak. (A részvé-
telnek nincs elõzetes
feltétele.) 

A tanfolyamokon átte-
kintik az alapvetõ bibliai
tanításokat, a református
keresztyén hit alapjait és
a gyülekezeti élet leg-
fontosabb területeit.
Minden alkalommal le-
hetõség van kérdésekre
és beszélgetésekre. (Cím
és információ: Vörös-
marty utca 2. Tel: 388-
3974; e-mail: csillaghe-
gyiref@t-online.hu)

Konfirmációi tanfolyamok
Csillaghegyen

Idén 20 éves a Békásme-
gyeri Közösségi Ház. Eb-
bõl az alkalomból fotókiál-
lítást rendeznek azokból a
felvételekbõl, amelyek az
épületrõl, a Csobánka tér-
rõl, vagy környékérõl ké-
szültek az elmúlt két évti-
zedben. A fotókat, felvéte-
leket február 20-ig várják
a szervezõk, hogy márci-
usban megnyithassák a
tárlatot. (Cím: 1039 Buda-
pest, Csobánka tér 5.Tel.:
243-2432; 243-2433.)

Fotókat várnak 
a közösségi házról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szalonzene
Berki Sándor Dezsõ he-
gedûmûvész és a Kék
Duna Koncertszalon-
zenekar mûsorát február
3-án 19 órától láthatják
az Óbudai Társaskörben
(Kiskorona utca 7.). Az
esten közremûködik még
Gál Judit, Hajdú Veroni-
ka, Gerdesits Ferenc,
Fábik István (ének).

Vizsolyi szobrai
Az Óbudai Társaskör
Galériájában Vizsolyi
János szobrait február
4-ig láthatják, hétfõ ki-
vételével naponta 14-tõl
18 óráig a Kiskorona ut-
ca 7. szám alatt.

Életképek 
A fenti címmel tart elõ-
adói estet Pécsi Ildikó
színmûvésznõ február
25-én 15 órától a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban. Jegyek elõvé-
telben válthatók. (Belé-
põdíj 1000 forint. Bõvebb
információ: 243-2432.) 

Fényképek 
„Feketén fehéren”
Vajda János fotói „Fe-
ketén, fehéren” címmel
február 4-ig tekinthetõk
meg a Békásmegyeri
Közösségi Házban.
(Cím: Csobánka tér 5.) 

Tiltott-tûrt 
avantgárd
Kassák képzõmûvésze-
te az 1960-as években -
ez áll a középpontjában
annak az idõszaki kiállí-
tásnak, melyet az idén
30. születésnapját ün-
neplõ Kassák Múzeum-
ban láthatnak március
11-ig. (A múzeum címe:
Fõ tér 1., Zichy-kastély.)

A kékszakállú herceg várának ötödik ajtaja nyílik fel
február 12-én 19 órakor az Óbudai Társaskör Ope-
ramesék sorozatában.
Bartók mûvében ez az ajtó a birodalomra tárul. Ez az
opera mértani közepe, itt lép a legfelsõbb lépcsõre a
zene, hisz minden férfiember a „birodalmára” a leg-
büszkébb. Gluck, Wagner, Verdi, Erkel, Muszorgszkij,
Rimszkij-Korszakov, Goldmark, Puccini, Bartók és
Ránki György muzsikájával valós birodalmakat és
uralkodókat idéznek meg Szilfai Márta, Nyári Zoltán,
Sárkány Kázmér és Kováts Kolos tolmácsolásában. A
szerkesztõ- mûsorvezetõ Baranyi Ferenc, zongorán
Harazdy Miklós kísér. (Cím: Kiskorona utca 7.)

A hét ajtó titkai: királyok, uralkodók

A z Óbuda Újság ha-
sábjain olvastam

elõször a könyv megje-
lenésérõl, és nagyon
örültem a hírnek. Min-
den alkalmat meg kell
ragadni, hogy az író ne-
vét el ne felejtsék. Hálá-
val tartozom az Óbudán
mûködõ Krúdy Gyula
Irodalmi Körnek, mert
két vezetõje, Király La-
jos és Kanizsa József
mindent elkövet e ne-
mes cél érdekében. 

- Hogyan telt Krúdy
három éve Óbudán,
1930-tól? Köztudott,
hogy ekkor már egészsé-
gi és anyagi állapota is
nagyon labilis volt.

- De õ ezt soha nem
mutatta - mondta Anna -,
tartotta magát, nem pa-
naszkodott. Én akkor
még kislány voltam. Zsu-
zsa lánya névnapján a
Krúdy család valamennyi
tagja hivatalos volt a ház-
ba. Mi gyerekek a lean-
derekkel körülvett udva-

ron hancúroztunk, a fel-
nõttek a két és fél szobás
lakásban koccintgattak.
Krúdy ez idõ tájt olvas-
gatta a „Boldogult úrfiko-
romban” címû könyvét
ünneplõ kritikákat. Bár
betegségeinek jelei már
kezdtek mutatkozni, ren-
geteget írt itt Óbudán és
gyönyörûeket.

- Mikor volt utoljára
az író közelében?

- Erre azt kell vála-
szolnom, a temetésén.
Micsoda tömeg kísérte a
koporsót. Annyi szép nõt
én még együtt nem lát-
tam. Ott voltak az írók,
költõk legjobbjai, élü-
kön Móricz Zsigmond-
dal. Nagybátyám 55
évesen ment el. Még él-
hetett volna. De sokszor
orvosra, orvosságokra
sem volt pénze, amirõl a
család nem is tudott. 

- Amikor legutóbb
Óbudán járt a Krúdy
Kör ünnepi ülésén, emlí-
tette, hogy Krúdyval

kapcsolatos feljegyzése-
ket készít. Újabb könyv
az íróról?

- Nem Krúdy Gyuláról
készülök írni, hanem az
egész Krúdy nemzetség-
rõl. Felmenõim mindig az

igaz ügy oldalán álltak.
Krúdyk is harcoltak Gari-
baldi vörös ingeseknek
nevezett seregében, így
1860-ban, a szicíliai had-
járatban, mely elõkészí-
tette Olaszország egyesí-
tését. Két fiamat és lányo-
mat is abban a szellemben
nevelem: akiben Krúdy
vér folyik, tartsa magát
egyenesen, úgy ahogy
Krúdy Gyula tette utolsó
óbudai éveiben, minden
nehézsége ellenére. 

Beszélgetés az író unokahúgával 

Krúdy óbudai évei
Lapunk január 2-ai számában adtunk hírt arról, hogy új
könyv született Krúdy Gyuláról és azt a Flórián áruház
Libri könyvesboltjában lehet megvásárolni. Szerzõje Lel-
kes Péter, címe „A hasonlatok költõje, avagy tanuljunk
könnyen, gyorsan Krúdyul!”. A mûben fõleg stilisztikai,
nyelvészeti kérdéseket boncolgat könnyed, olvasmá-
nyos stílusban, és áttekintést ad a hasonlatok, megsze-
mélyesítések világából. A könyvhöz Krúdy Anna, az író
unokahúga írt ajánlást. A nyugdíjas irodalomtanárnõt
budatétényi otthonában értük utol. 

Kávéházak, kisvendéglõk,
cukrászdák - egy már le-
tûnt világ mindennapjai-
nak, társas összejövetele-
inek nélkülözhetetlen
színhelyei. Krúdy Gyula és
sok más híres író-törzs-
vendég történetein keresz-
tül a múlt századelõ han-
gulatát idézi meg az Óbu-
dai Társaskör új sorozata. 

A zenés irodalmi es-
teken, melyeket

Saly Noémi szerkeszt, az
óbudai kávéházak, a
krisztinai kisvendéglõk
után megismerhetjük a
tabáni kocsmák illetve a
vári cukrászdák akkori

életét. Bánsági Il-
dikó és Turek
Miklós közremû-
ködésével február
16-án 19 órától az
egykor volt, legen-
dás Tabánba tehet-
nek irodalmi sétát
Krúdy karján. A ze-
nei illusztrációkat
Tóth Viola (ének),
Várnagy Mihály
(hegedû) és Fehér
András (zongora)
szólaltatja meg. 

Az elõadáshoz
„Tabáni kiskocs-
mák” címmel a Magyar
Kereskedelmi és Ven-
déglátóipar Múzeum ka-

mara-kiállítása kapcso-
lódik. (A Társaskör cí-
me: Kiskorona utca 7.)

Krúdy karján a Tabánban

Krúdy kedvenc kiskocsmája a
Fehérsas utca sarkán
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Apróhirdetés

� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása
32 éves gyakorlattal. Várhidi Gábor. Tel.:
250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Mosógépek, villanybojlerek, hõtároló-
kályhák javítása garanciával, 2 órán belül,
hétvégén is. Halmos Ferenc: 329-7988,
06(30)949-4701
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991

� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
10% kedvezmény. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17.30 óráig. Tel.: 244-3998
�� KERÜLETI GYORSSZERVIZ, víz, gáz,
fûtés, villanyszerelés, vízórák kiépítése, csõ-
repedések megszüntetése, teljes körû gázké-
szülék javítás, garanciával 0-24 hétvégén is.
Gépi dugulás elhárítás. Tel.:321-3174,
06(20)342-5556
�� Vízóraszerelés, teljes ügyintézéssel,  csa-
pok, mosdók, wc, gázkészülékek javítása.
Tel.: 251- 4912
�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
�� Társasházak, családi házak utólagos víz
és hõ szigetelését vállaljuk. Tel.:06(20)245-
6183
�� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542
�� Hétvégi házak, nyaralók felújítása, lomta-
lanítása, átépítése, kerítések, kapuk készítése,
beépítése. Tel.:06(20)245-6183

� Szobafestést, csempeburkolást, parkettá-
zást, vizszerelést vállalok. Tel.: 06(20)960-4459
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� Vállaljuk társasházak közös képviseletét.
Jogi háttérrel, leinformálható referenciákkal,
gyorsszolgálattal. Tel: 06(20)946-8461. E-
mail: info@tarsashazkezelesek.hu
www.tarsashazkezelesek.hu
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Villanyfûtés javítást-hibaelhárításokat
vállal tapasztalt iparos elektrotechnikus.
Tel.:06(70)259-0089, 337-0338. Tessék meg-
õrizni
� Családokhoz közvetítünk megbízható,
lelkiismeretes babysittereket, idõsgondozó-

kat, bejárónõket. Empátia: 336-1094,
06(20)465-8458, 06(70)380-5620
� Bútorklinika Óbudán, bútorjavítás felújí-
tás, antik és stilbútorok szakszerû restaurálá-
sa. Tel: 388-2464; 06(20)378-8017
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311

� Szobafestést 500 Ft/m2, mázolást-tapétá-
zást 1000 Ft/m2 anyagköltséggel együtt vál-
lalok! Tel.: 06(20)223-4902
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés,
duguláselhárítás, garanciával, hétvégén is.
Tel.: 06(30)914-3588
� Tamási Zoltán gázkészülékek javítása,
karbantartása. Tel.: 06(70)371-8349;
06(20)964-5621. Mûszeres vizsgálat!
� Hajdú, Energomat, Minimat, NDK és
nyugati típusú mosógépek javítása 1 év ga-
ranciával. Tel.: 389-8073, 06(20)910-5311
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítás, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899, 06-(70)280-0479
� Tapétázás, festés, mázolás árengedmény-
nyel! Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is.
Tel.: 359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Konténer-expressz olcsó sitt, hulladék-
szállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténe-
rekkel, lomtalanítás kedvezményekkel! Tel.:
06(30)948-4000
� Kõmûves munkákat kisebbeket burkolat,
csempe, festés és tetõjavításokat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel.: 06(70)291-2637
� Duguláselhárítás, kerületi gyorsszolgá-
lat! Csatornák, mosogatók, fürdõszobák! Ka-
merás csatornavizsgálat garanciával! Tel.:
230-9357, 06(30)251-6123
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Endel Otthon szolgáltatás pedikûr, fod-
rász, masszázs, gyerekfelügyelet, jogsegély.
Tel/rögzítõ: 06-26-300-419
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Kert-telekrendezés. Fakivágás, gallyazás,
bozótirtás, gyepesítés, esõcsatorna tisztítás,
talajcsere, kerítés, járda, térkõ lerakása, per-
metezés, öntözõrendszer kiépítése. Tel.: 273-
0369, 06(20)948-400
� Lakó- és egyéb épületek tervezését, mû-
szaki ellenõrzését, felelõs mûszaki vezetést
vállalok Tel.: 06(30)922-3728
� Víz, gáz, központi fûtés, szerelés, terve-
zés, kivitelezés. Tel.: 06(20)804-0689
� Víz-fûtésszerelés: felújítások javítások,
garantált minõségben. Reggel-este: 368-
3957; 06(30)597-3602
� Kõmûves munkákat és családi ház építé-
sét olcsón vállaljuk. Tel.: 06-(20)220-0283,
06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Könyvelõiroda Óbudán! Magánszemé-
lyek adóbevallása, egyéni vállalkozók, gazda-
sági társaságok teljeskörû könyvelése!
06(30)948-6249, 453-3447
� Endel otthon szerviz, takarít, felújít, szerel,
gondoz, babyszitter. Tel./rögzítõ: 06-26-30-419
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, aszta-
losmunkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák,
teljes körû felújítása). www.burkolo.uw.hu
Tel.: 06(20)323-4471

� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák, magán-
személyek, közületek részére! 06(30)212-
3308
� Ablaktisztítás, nagytakarítás, szõnyeg,
kárpittisztítás helyszínen. Tel.:420-5830,
06(20)981-5412
� Vízóraszerelés, teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók, WC, gázkészülékek javítása.
Tel.:251-4912
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázsze-
relés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Tv-,videó- ,távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. Cím: Kabar utca 5.
(A Kabar u. 6.alatti üzlet nem a miénk) Tel.:
243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Villanyszerelés NONSTOP, hibaelhárítás,
Kuklics Ferenc villanyszerelõ mester, ELMÛ
által regisztrált vállalkozó. Tel.: 06(20)965-
2922
� Redõny,-reluxa,-harmonikaajtó,-sza-
lagfüggöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés,
javítás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Családi és hétvégi házak tervezése tel-
jeskörû ügyintézéssel. Tel.: 06(20)801-2117
� Duguláselhárítás naponta, garanciával.
III. kerületieknek 20 % kedvezmény. 340-
1459, 06(20)917-6716
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Kertészeti munkákat vállalok: lombfel-
szedés, telektisztítás,  faültetés, fakivágás,
ásás, hóeltakarítás. Tel.: 06(30)602-6925
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� FAKIVÁGÁS, KERTRENDEZÉS. Tel.:
06(70)530-6567
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉP-SZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN szakszerûen!
Ingyenes pótkocsi, dobozok.  Bauer-Teher:
292-1612, 06(30)944-3717
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takaritással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, csempézést vállal kisipa-
ros. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, WC-k,
csapok javítása, hétvégén is. Tel: 06(30)200-
9905, 06(70)501-7457
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Társasházak közös képviseletét számító-
gépes adatfeldolgozással, jogi és karbantartói
háttérrel vállaljuk. Legjobb szolgáltatás - a
legkedvezõbb áron. E. Service Kft. 1078 Bp.,
Nefelejcs u. 41. Tel/ fax: 786-0211, Postacím:
1437 Bp. Pf: 813

�� Magas áron készpénzért vásárolok teljes
hagyatékot, mindenféle régi holmit, padlás-
pince lomot. Tel.: 06(30)366-0917; 06-62-
409-148; régiholmik@citromail.hu
�� Használt Junkers kombi kazán 45.000 Ft-

ért eladó. Tel.: 313-0334, 06(30)284-8429
�� MB Vitóra új 4 db felnire szerelt téli gumi
eladó 45.000 forint. Tel.: 06(30)319-7139

� Szemölcsök, pattanások, zavaró bõrkinö-
vések lézeres megszüntetése. Hagyományos
bõr- és nemigyógyászati közmetológiai ren-
delés is. Bejelentkezés hétfõn és szerdán, 17-
19-ig telefonon: 364-8889, cím: 1143 Stefá-
nia út 109.

� Klimax-terhességi csíkok, cellulitisz meg-
elõzése, kezelése, anyatej serkentés. Mell-
has-fenék izomtónus erõsítése okleveles aro-
materapeuta masszõrtõl helyben. Páll Jenõ
Tel.: 06(70)310-1508
� Fogsorkészités 32500 Ft plusz költségek
nélkül. A javitás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18
óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
� Stresszoldás 06(30)964-5331
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
388-6077. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Fogyasztó, alakformáló, mellnövelõ
masszázs, energiatöltés, migrénterápia,
féláron. Tel.: 06(30)224-5216
� Fogászat! Felnõtt és gyermekellátás. Fáj-
dalommentes kezelés, kedvezõ árak. Tel.:
06(30)310-7923, 466-6065 Dr. Barna Mónika
� Kriston intimtorna, információ: Tébesz
Marianna Tel.: 06(30)291-3194 E-mail:
tebesz.m@citromail.hu
� Ekcéma, szénanátha, ételallergia és egyéb
allergiás betegségek kivizsgálása és homeo-
pátiás kezelése dr. Braun Erna. Tel.: 368-
8618; 06(30)362-7949
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán
Vasváriné Eszter Tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870

� ATI® Autós-Motoros Iskola. A vezetés isko-
lája. Kedvezményes tandíjak. Kamatmentes
részletfizetés! 1035 Bp., Szentendrei út 34.
Tel/fax: 368-6299, 430-0909, OKÉV: 07-0610-
03. www.ati.hu

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA. Évek óta az él-
mezõnyben. Családias hangulatú, kiscsoportos
autóstanfolyamok kedvezményekkel, részletfi-
zetéssel. Tel.: 388-1533 és 06(30)933-3619
www.kallayautosiskola.hu

� NÉMET beszédcentrikus nyelvokta-
tás, speciális oktatóprogramokkal. Alap-
foktól, minden korostálynak, (Goethe-
Intézet és külföldi tapasztalatok alapján).
Tel/fax. 388-6828, 06(70)203-7263

Oktatás

� Klasszikus bõrgyógyászat 2007. janu-
ár 5-tõl bõrgyógyászati magánrendelé-
semre elõzetes idõpontegyeztetés a
06(20)340-8879 telefonszámon. Cím: III.
ker. Tavasz u. 7. Rendelési idõ: péntek 17-
18 dr. Petõ Éva bõrgyógyász fõorvos.

� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiá-
val 6000 Ft-ért, a Vörösvári úti és a Béká-
si SZTK rendelõkben bejelentkezéssel:
06(70)271-9867

� Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat, kozme-
tológia, pszichoterápia, pszichodematológia.
Tanácsadás és pszichoszomatikus betegségek
kezelése. Rendel: 1033 Tavasz u. 7. 06(30)954-
0942, e-mail:vojczekeva@freemail.hu, honlap:
www.vojczek.hu

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

Egészség

Elad-vesz

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F:466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
kulcsmásolás: speciális is, zárbetétek át-
kódolása, fõkulcsos rendszerek, heveder-
zárak szerelése, szombatonként -10 %!

� Javítás, szerelés (víz, villany, mecha-
nikai) a kerületben. Tel.: 06(30)964-5331

� BETÖRÉSVÉDELEM. Biztonsági
ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp., XIII. Szent I. krt. 10. fszt. 5.
Tel.: 349-3918, 06-(30)948-2175,
www.betoresvedelem.com

� Redõny, reluxa szerelés, garantáltan
legolcsóbban! Kiszállás, felmérés ingye-
nes! Tel.: 06(20)341-0043

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári kony-
hák felújítása és egyedi bútorok készítése
ingyenes felméréssel. Tel.: 250-5518,
06(20)318-8409

� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 15 éves gyakorlattal. Eredeti búto-
rok (Biedermeier, barokk, stb.) készítése.
Tel.:06(30)250-4471

Szolgáltatás
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� Német nyelvtanítás, nyelvvizsgára felkészí-
tés tanárnõnél a Római lakótelepen 06(20)224-
9675
� A legkorszerûbb angol nyelvvizsgákért!
Hétvégén is, diplomás tapaztalt tanárral, 1-4 fõ.
Tel: 242-6136; 06(20)483-7808
� Orosz nyelvtanítást vállalok professzionáli-
san, intenzíven is. Nyelvvizsgára felkészítés -
akár mûszaki, szakmai anyaggal bõvítettre is -
anyanyelvi szinten. Érd. 06-26-325-186
� Német beszédcentrikus tanítás - Óbudán -
minden szinten. Mobil: 06(20)915-3131
� Intenzív angol nyelvoktatás minden szinten,
egyéni kérésekhez igazodva, a Flórián környé-
kén. Elérhetõség: 06(20)808-8142
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben ok-
tatást, felkészítést, korrepetálást, felkészítést
vállalok Óbudán az általános iskolától az egye-
temig. Tel.:  06(30)604-1478
� Megtanítom amgolul szombat reggel! Dip-
lomás, tapasztalt tanár, 2-4 fõ. Tel.: 242-
6136;06(20)483-7808
� Matematikakorrepetálás (egyénileg) kö-
zép- és fõiskolásoknak (analízis,
valószínûségszámítás, mátrixok). Tel.: 250-
4742, 06(70) 708-5355
� Magyar érettségire emelt- és középszinten
szakszerû felkészítést és korrepetálást is vállal
középiskolai magyartanár. Tel.: 243-8949, e-
mail: vasslaszlo42@freemail.hu
� Angol órák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043
� Általános iskolások egyéni korrepetálása,
matek, magyar, angol a Flórián térnél. Tel.:
06(30)664-6904
� Angol tanítás, nyelvvizsga elõkészítés (üzle-
ti és pénzügyi is) 5 éves angliai tartózkodás
után, Cambridge Proficiency Exam vizsgával
ésok éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 436-7454
/m.i./; vagy 06(30)232-2531
� Államilag elismert dajka, pedagógiai asz-
szisztens, gyógypedagógiai asszisztens szak-
képzést indít a Kasza Szakképzési Központ.
Tel.: 276-5918
� Matematika, fizika, kémia, analizis stb. tu-
dásszintjének emelése személyre szabott egyéni
foglalkozással. Tel.: 240-4385
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Általános iskolásokat minden tantárgyból,
gyakorlattal, egyénileg korrepetál megbízható
diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Matematika, fizika, általános, közép- és fel-
sõfokon vizsgafelkészítés. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészí-
tés minden szinten. Tel.: 367-0256

� Eladó két panorámás összevonható építési
telek Budakalász Rózsadombján. Víz van,
egyéb közmûvek, gáz az utcában, csatorna ha-
marosan. Egyik: 890 m2, 19 millióFt, másik
1075 m2  22,5 millióFt.  Érd: 06 (30)222-1986
� Óbudán 33 nm-es másfél szobás déli fek-
vésû panellakás tulajdonostól eladó. Tel.:
06(30)267-0838
� Óbudán, a Vörösvári úton, háromszobás,
panorámás, igényesen felújított és korszerûsí-
tett panellakás eladó. Irányár: 14,5 millió Ft.
Érdeklõdni: 06(30)952-6579-es számon.
� Budakalászon panorámás, zártkerti telek,
kedvezõ áron 6,7 mft-ért eladó. Területe:
1236 nm-es, B.kalász-Üröm fõút vonal mel-
lett 3% beépíthetõséggel, összközmû az utcá-
ban. Tel.: 243-4838 (18-20 h-ig).
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Kálvária téren lévõ 42 nm-es lakásomat
eladom, vagy nagyobbra cserélem megegye-
zéssel. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 06(30)284-
8429, 33-0334 este
� Iroda olcsón kiadó a Flórián tér közelében
fõútvonalon.  15 m2, kiváló közlekedés, jó par-
kolás, ADSL, telefon. Tel.: 06(20)943-9619
� Békásmegyer fölött zártkerti telek bérleti
joga átadó, ill. faház eladó. Tel.: 06(20)343-
2707; 06(30)491-9951
� Csillaghegyen kétszobás családi ház ki-
adó. Tel.: 06(20)911-9842
� Raktár utcában garázs eladó vagy kiadó.
Tel.: 06(30)486-9510
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó
ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés 315-
0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Az At Home Budapest Network Kft. lu-
xuskivitelû ingatlanokat keres külföldi ügyfe-
lei részére. Bérletre és eladásra, Budán és
Pesten. (Nálunk az Ön ingatlana az elsõ!)
Tel.: 240-2767, 202-1360, 06(20)262-7864,
www.athomebudapest.hu, info@athomebu-
dapest.hu
� III. kerületben eladó, kiadó ingatlanokat
keresünk regisztrált ügyfeleink részére 437-
0361 10-18 óra között, 06(70)456-1031 Re-
zes Katalin Ingatlanbank Óbuda Csillaghegyi
Iroda.
� Bécsi út külsõ részénél 1.000-9.000 nm-es
L6-os telkek eladók. Tel.: 06(20)585-0226
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� Tulajdonostól eladó felújított, D-Ny-i,
1+2 félszobás (51), VI. emeleti öröklakás.
Irányár: 12.900.000 Ft. Tel.: 06(20)387-6802
� Remeteszõlõsön 200 négyszögöles telek 3
szintes házzal eladó vagy kisebb ingatlanokra
elcserélem megegyezéssel. Tel.: 06(30)284-
8429, 313-0334 (este)
� Családi ok miatt sürgõsen eladó Csillag-
hegyen, a lakóparkkal szemben 2 lakásos,
összkomfortos, cirkófûtéses családi ház (egy
garzon és egy 3 szobás) 135 négyszögöles
kerttel. Irányár: 34 M Ft.  Tel.: 06(30)550-
5953

� PILISSZÁNTÓN, Budapesttõl 18 km-re
Délnyugati fekvésû zártkerti telek, vízzel,
gázzal, 3% beépíthetõséggel ELADÓ. Terüle-
te: 1100 nm-es + 550 nm bónusz. Ára alku
nélkül 4.5 M Ft Tel.: 367-3037, vagy
06(70)282-8177

� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat minden kategóriában ügyfeleink
részére. Ében Ingatlaniroda: 365-1900,
06(20)320-5390, www.ebeningatlan.hu

� Testvérhegyen a Domoszló utcában 200
m2-es ikerház-fél eladó. Irányár: 65 mFt.
Érd.: 387-1064

� Békásmegyeren kiadó 53 m2-es 1+2 fél-
szobás bútorozatlan lakás, garázzsal új ház-
ban. Tel.: nappal: 311-4791, este: 242-0342

� Albérleti szobák harmincegyezerért illet-
ve harmincnégyezerért szolid, leinformálható
fiataloknak kiadók. Tel.: 388-2056

� Békásmegyeri egyszobás önkormányzati
lakásomat cserélném 50-60 m2 közötti örök-
lakásra értékegyeztetéssel. Tel.: 06(30)398-
8208

� Eladó! Egyedi fûtésû lakás a III., Tímár ut-
cában. Egyszobás (38m2) téglaépítésû ház 3.
emeletén (lift nincs). Ár. 12 mFt. Tel.: 368-
5468; 06(20)343-3929

� Vennék kétszobás, egyedi fûtésû lakást,
tégla házban, a III. kerületben, vagy
körnéykén. Tel.: 368-5468; 06(20)343-3929

� Pilisborosjenõn eladó örökpanorámás két-
lakásos saját kertekkel 100+168 nm2 családi
ház. Tel.: 06(30)629-4330

� Szentendrei úti háromszobás, két fürdõ-
sobás, 9. emeleti lakás eladó, 14 mFt. Tel.:359-
1782; 06(30)283-1354; 06(20)423-2992

� Kaszásdûlõi ltp-en 51 m2-es 1+2 félszo-
bás, Budai hegyekre panorámás, 3. emeleti
panellakás eladó. Iár: 10,5 mFt. Érd 18 órától
a 367-1651; 06(20)424-8150

� Két 66 nm-es 3 szobás lakás a Flórián té-
ren és a Bécsi úton eladók. Tel.: 06(20)246-
9797

� XII.ker. Alkotás u. 34. nm lakásomat elad-
nám, vagy értékegyeztetéssel elcserélném 12
mFt. Tel.: 06(20)443-1551

� Békásmegyer hegy felöli oldalán 51 m2-
es, 9. emeleti, kétszobás, erkélyes, tékezõs,
tehermentes lakás, azonnal költözhetõ, eladó.
Irányár: 9,3 mFt. Tel: 06(30)948-5952

� Csillaghegyen kétszobás családi ház ki-
adó. Tel.: 06(20)911-9842

� Garázs kiadó a Raktár utcában zárt kert-
ben. Tel.: 06(20)344-4610

� III.ker. Orbán Balázs utcában III. emele-
ti, erkélyes, összkomfortos, 28 nm-es garzon
tulajdonostól 9,7 mFt-ért eladó. Tel.: 388-
1502 vagy 06(30)422-5406

� Angoltanárt keres nyelviskola.
cetibt@axelero.hu Tel.: 06(70)452-6766
� Andolul jól beszélõ kommunikatív kollégát
keresünk oktatásszervezõi munkakörbe, akár
rugalmas munkaidõvel is. Önéletrajzokat kér-
jük: Company School, 1300 Bp. Pf. 148.
� 600-1500 Ft/óradíjjal hölgyeket keresünk
pótmamának, baby-sitternek, idõsgondozó-
kat, takarítónõket Budapest és Pest megyébõl.
Tel.:205-8700,243-8280
� Kertgondozást, házkörüli ezermester
munkát keresek. Tel.: 243-4365, 20 óra után
� Lakás takarítást vállalok, hétvégén is.
Tel.: 06(20)996-8812
� III. kerületi ingatlan-iroda keres ingatlan
közvetítésére vállalkozó partnereket. Rezes
Katalin 06(70)456-1031
� Piacvezetõ japán cég, magyarországi piac
megnyitásához, dinamikus vezetõket, sikerori-
entált profi üzletkötõket és közvetlen üzleti part-
nereket keres, jelentkezés: 06(30)241-6696
� 3. kerületi könyvelõiroda bérszámfejteni
is tudó mérlegképes könyvelõt keres. Érdek-
lõdni lehet munkanapokon, 8-16-ig a 430-
0078 telefonszámon.
� Kft. felvesz asztalost, valamint nyugdíjas
bõrdíszmûvest vagy könyvkötõt. Érd.:
06(20)327-6826
� „Segíts magadon, az Isten is megsegít.”
Pénzkerseti lehetõség, minimális befektetés-
sel. Érdeklõdni: 240-0783; 06(30)946-4609;
06(30)201-4026, naponta 9-21 között.

�� Kolosy téren parkoló kiadó. Tel.:
06(20)942-7401
�� Fordítást vállalok számlaképesen! Mû-
szaki, pénzügyi, egyéb szakmai anyagok for-
dítását és lektorálását, oroszról magyarra és
fordítva, anyanyelvi lektorálással. Fordítás
németrõl és angolról magyarra, akár extra
sürgõsséggel is. Érd: 06(30)222-1986

� Tanári diplomával rendelkezõ fiatalember
régi bútorokat, tárgyakat vásárol. Padláson
kallódó, rossz állapotú is érdekel. Tel.:
06(20)924-4123

Régiség

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

�� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� Angoltanárt keres nyelviskola.
cetibt@axelero.hu Tel.: 06(70)452-6766

� Kereskedelmi Kft. keres Budakalászi
áruházába pénztárost, targoncavezetõt és
min. kereskedelmi érettségivel rendelkezõ
munkatársat osztályvezetõ helyettesi
munkakörbe. Érdeklõdni: Személyzeti
osztály 06-26-546-514

� Szeretne pénzt keresni? Karriert építe-
ni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koor-
dinátor vagy AVON tanácsadó. Hölgyek
és Urak jelentkezését várom. Tel.: 243-
2593, 06(20)388-2034, 06(30)289-9509.
SMS-t is küldhet.

Állás

� Budapesttõl 18 km-re, Szigethalmon
76 nm-es, igényesen kialakított lakóparki
ház beépített bútorokkal, garázzsal eladó.
Irányár: 13,7 millió Ft. Tel.: 06(30)250-
4473

� Eladó: Óbudán, téglaépítésû tár-
sasházi, cirkofûtéses, 60 nm2-es, 2 és fél
szobás mûszakilag teljesen felújított lakás
a Nagyszombat utca hegy felöli oldalán.
Irányár: 18,5 mFt. Tel.: 06(20)238-7303

� 120 nm-es helyiség kiadó Csillaghe-
gyen, családi ház telkén raktárnak, garázs-
nak, mûhelynek. Tel.: 240-9728

� A Családi Ingatlan Centrum keres és
kínál eladó és kiadó ingatlanokat. Vevõknek
ingyenes, eladóknak 3 % kizárólag sikeres
közvetítés esetén. Tel: 06(20)520-3140,
06(30)210-5979, csic@t-online.hu

��SURÁNY IV-ben eladó egy 100 nm-es
(80 nm-es 2 szintes, összkomfortos lakás +
20 nm garázs tárolóval) ház, nagy te-
rasszal, kilátással a Pilisre, 1086 nm-es tel-
ken. Tel.: 06(30)564-8326, 06(26)395-213

Ingatlan

� Matematika-fizika, magyar, történelem,
kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetálás,
tehetséggondozás, bukásmegelõzés, közép-
iskolai és érettségi elõkészítõk, hiánypótlás
minden délután 06(20) 946-2027

� Számítógép-kezelés oktatása, egyéni
tanfolyamok, a saját gépén is. Tel.:
06(30)964-5331

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, Vizimolnár utca 2.

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

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

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Bélyeggyûjteményeket, régi képeket, régi
képeslapokat és levélborítékokat vásárolunk.
V. Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron vá-
sárol festményeket, akvarelleket, grafikákat,
ezüsttárgyakat, dísztárgyakat, szobrokat, per-
zsaszõnyegeket, órákat, teljes hagyatékokat,
bútorokat mindenféle régiséget. Hét végén is.
Tel.: 240-1635, 06(20)965-1500
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Antik bútorokat, csillárokat, festménye-
ket, órákat, könyveket, régi iratokat, teljes
könyvtárat, porcelán, ezüst, dísztárgyakat,
szõnyegeket, teljes hagyatékot vásárol ma-
gángyûjtõ. 06-62-409-148; 06(30)366-0917;
régiholmik@citromail.hu
� Ószeres Fricinél azonnali készpénz! Fest-
mények, antik órák, ezüsttárgyak, vitrintár-
gyak, porcelánok, régi bizsuk, képeslap, kaca-
tok, teljes hagyaték vétele! Üzlet: Óbuda Zá-
por u. 10/b. Tel.: 240-7044, 06(20)977-2695
� Megnyílt a Kreditor Zálogház (III. Má-
tyás király u. 12.) Kedvezõ hitelfeltételek
aranyékszerre! Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig,
Szo: 8-12 óráig. Telefon: 439-1560
� Opera Antikvárium készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket,
CD-t. Tel.:332-0243
� Bélyeggyûjteményeket, 1950 elõtti képes-
lapokat, cserkész emléktárgyakat, levélboríté-
kokat vásárolunk. Budapest, VII. ker Szentki-
rályi u 6. (Rákóczi útnál) Tel.:485-5060
� LOUIS Galéria készpénzért vásárol fest-
ményeket. (elõnyben 10-20-30 évvel ezelõtti
árverésen vásárolt képek) Kimagasló árat fi-
zetek. II. Margit krt. 51-53. Tel.:316-3651
� Gellért Katalin vásárol legmagasabb áron!
Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órá-
kat, porcelánokat, csillárokat, szobrokat, var-
rógépet, írógépet, hangszereket, régiségeket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással.
Tel.:06(70)528-1197

� Üzlethelyiség kiadó III. ker. Szentendrei út
26. sz. alatt 25 m2 alapterületû. Érdeklõdni
15-17 óra között a 388-4726 telefonon. Nap-
közben a 06(20)356-3906 mobilszámon.
� Budagyöngye Bevásárlóközpontban 16
m2-es üzlethelyiség kiadó vagy eladó. Tel.:
06(30)966-6840
� Rómaifürdõ központjában üzlethelyiség
kiadó 28 m2. Telefon 18 után 240-0110
� Óbudán Amfiteátrumnál 21 nm helyiség
utcai bejárattal csendes tevékenységnek ki-
adó, eladó. Tel.: 388-5493; 06(30)472-9662
� Flórián térnél bérleti jog olcsón eladó, Pa-
csirtamezõ úton (27 m2). Tel.: 06(30)523-
0868
� Öt nyelven beszélõ munkatársakkal, kül-
földi kapcsolatokkal,ingatlaniroda keres: el-
adó, kiadó lakást, csládi házat, üzlethelyisége-
ket. Tel.: 368-4167; info@fengshuihouse.hu

� Egzisztenciája már van de társa még
nincs? Ebben segítünk. Személyiségközpontú
társkeresés minden korosztálynak!
Idõpontegyeztetés hétköznap: 06(30)586-
1123 vagy 335-0897
� Társközvetítés, komoly kapcsolatot kere-
sõknek. Fogytékossággal élõk jelentkezését is
várjuk 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu
� Korlátlan idejû, korlátlan számú ismerke-
déseket biztosítunk társa megtalálásához.
Tel.: 06(30)467-5921; www.kettenszebb.hu
� Esély a boldogságra! Belvárosi társkeresõ V.
Váci u 9. Sebõk Andrea. Tel.:06(30)403-2-203

�� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással ünnepek között
is. Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

�� Mindenféle építõipari (felújítás, átalakí-
tás, tervezés, kivitelezés, víz, gáz, föld, ács,
burkoló, kõmûves) munkákat vállalunk. Dõl-
jön hátra, mi dolgozunk, profin, olcsón. Tel.:
06(20)980-5432, 06(20)965-1500

�� Valentin napi Nosztalgia Disco Hajó-
Karaoke február 17-én 21 órától. Phoenix Travel
Bp. 0133 Reviczky ezr. u. 18. el.: 453-2959. Mo-
bil: 06(30)326-1138 www.phoenixtravel.hu

Utazás

Építés

Számítógép

��Megvásárolnám bármilyen típusú, álla-
potú személy és teherautóját 0-10-ig. Hitelt
kiegyenlítek, kérésre házhoz megyek. Tel.:
06(20)419-7208, 06(70)542-8502

Autó

Társkeresõ

Üzlet

Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával
- Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen
gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá elõtanulmány-
ok nélkül. Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem
mindennapi eredményt!  
- Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt
már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig gyûj-
tögettem a tudást s a bátorságot, mielõtt belevágtam.
- Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidõszak után, jú-
lius elején egy egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptem-
berben sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyé-
ni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?
- Valóban így történt. Egy ismerõsöm javasolta, hogy pró-
báljak ki egy új nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével õ néhány
hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklõdésemet, és
vásároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis
megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fõisko-
lán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes nõi kézilabda-válogatottnál,
az úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek
könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy
Szakcsi Lakatos Béla.
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom,
miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tud-
tam magamat. A gyakorlatok, csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtanra
épülnek, így minden külsõ segítség nélkül megoldottam õket. Az anya-
nyelvi lektorok által készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsajátításában
segített. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, viszszaigazolás.
Mire végigértem az anyagon, mintegy kettõszáz órát beszéltem célnyel-
ven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól
mentesen! Az oktatócsomag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú
nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én szeretnék további nyelveket
is ezzel a módszerrel elsajátítani - és belõlük nyelvvizsgázni.

- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer?
- Eddig angol, német, olasz, spanyol, svéd és norvég
nyelvre készült tananyag. Sõt a szerzõ gondolt azokra is,
akik már megtanultak angolul vagy németül, ugyanis elké-
szült az úgynevezett Kikérdezõ CD-Tár ezen a két nyelven.
Ez az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartal-
mazza írásban és 15 CD lemezen, a könnyebb mondatoktól
haladva a nehéz, összetett mondatokig. Nagyon jól használ-
ható a megszerzett tudás szintentartásában és a reakcióidõ
csökkentésében.
- Ön szerint mennyi idõ szükséges a tananyag elvégzéséhez?
- Nekem a nyári szünetben sok idõm volt, s gyorsan halad-

tam, de tudtommal a tanulók többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem ta-
láltam drágának, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez
alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelv-
vizsgát! 
(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után
pár nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvta-
nulási Módszerrel, ezúttal angolból.)
Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója
a III. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG

Tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

a Békásmegyeri Közösségi Házban, (Csobánka tér 5.)
2007. február 5-én és 12 -én, hétfõn, 17 és 19 óra között    
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„Mímelt világ” címmel Karsai János
pantomimmûsora február 4-én 15
órakor. * Szophoklész: Antigoné feb-
ruár 5-én és 6-án 19 órai kezdettel. *
Samuel Beckett: Godot-ra várva feb-
ruár 8-án és 9-én 18 órától. * Csoko-
nai Vitéz Mihály: Karnyóné február
13-án és 14-én 19 órakor. * Weöres
Sándor: A holdbeli csónakos február
16-án 15 órai kezdettel. (Belépõdíj:
1500 forint. Gyerekelõadásokra: 500
forint. Jegyet Zanotta Veronikánál
rendelhetnek a 06-30-327-8791-es
telefonszámon. Továbbá a Térszín-
ház üzenetrögzítõs telefonján vagy
faxon a 388-4310-es számon, e-mail-
ben: terszinhaz@mail.datanet.hu) 

Térszínház 
(Fõ tér 1.Tel.: 388-4310, www.terszinhaz.hu)

Farsang
Rejtvényünkben Gyárfás Endre költõ egyik aktuális
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 6. és a füg-
gõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Egyik színmûvészeti díjunk. 6. Az idézet el-
sõ sora (zárt betûk: S. V. A.). 12. Keresztülpasszol. 13. Hajó tí-
pus. 14. Modern köszönés. 15. Ijesztgetõ. 17. Suli. 19. Verdi
egyik operája: … Carlos. 20. J. R. F. 21. Lõre egynemû betûi.
23. Geometriai fogalom. 25. Rendõri felügyelet. 26. Nagyon
friss. 27. Névelõs behemót. 30. Bõrrel foglalkozik. 32. Tóth
Sándor szignója. 33. Finoman kizabál. 35. Angol pár. 36. Hege-
dûs Géza mûve. 38. Desmond …, afrikai Nobel-díjas politikus.
39. Ritka férfinév. 40. Részvénytársaság. 41. Vajon földet forga-
tok? 43. Esetleges meteor eredetû kõzet. 45. Ban-ben az ango-
loknál. 46. Néma nóta! 47. Egyik hegyünk. 49. Latin és. 50.
Megkevert tag! 51. Londoni macska. 53. … Stewart, brit éne-
kes-szerzõ. 55. Eseményekkel teli esztendõ (két szó). 57. Zúdíts.
59. Ijed. 61. Afrikai vírus. 62. Nikkel és nitrogén vegyjele.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt betûk:
K. T. R. A.). 2. Átjegyezz. 3. Csavar. 4. Vízesés teszi. 5. Óko-
ri nép névelõvel. 6. Fluor és oxigén. 7. Török férfinév. 8.
David Schwimmer szerepe a Jó barátokban. 9. Mérgezõ elem
vegyjele. 10. Új-zélandi és német autók jele. 11. Olasz férfi-
név. 13. Például a Velencei. 16. Erõs kínálás. 18. Római egy és négy.
22. Valóságosan. 24. Körömmel dolgozott. 27. Névelõs cigarettaszip-
pantás. 28. Lángot megszüntet. 29. Kortyol. 31. Indulás. 32. …
Gobbi, olasz operaénekes. 34. S-sel az elején: emeletek. 37. Ford …,
amerikai autómárka. 42. Belül learat! 44. Itt, tájszóval. 45. Bíró teszi
vele. 48. Fûszernövény. 50. Stradford on …, itt született Shakespeare.
52. Hosszú tyé. 54. Filmfajta. 55. Osztrák, német és belga autók jele.
56. Liba része! 58. Shaw, fonetikusan. 60. A német ábc eleje.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levele-
zõlapon február 9-ig várjuk. 
A helyes megfejtést beküldõk között három receptfüzetet sorso-
lunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A január 15-én megjelent „Január” címû rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Késõn kel a nap, tél van még. Csordultig az ég sûrû sötéttel…”.
Jutalmat kapnak: Nyári Lászlóné 1035 Budapest, Miklós utca 11.
III/15.; Szabó János 1038 Budapest, Lukács György utca 4.
IX/82.; Tóth János 1039 Budapest, Kabar utca 11. III/16.

GRAFIKÁK A SAN MARCO GALÉRIÁBAN. Gyulai Líviusz
grafikusmûvész kiállítását Bakonyvári Ágnes mûvészet-
történész nyitotta meg január 19-én az Óbudai Mûvelõ-
dési Központ San Marco Galériájában. A kiállítás febru-
ár 2-ig, hétköznapokon 9-tõl 16 óráig látogatható.
Képünkön a grafikus egyik mûvével

Vasárnapi meseszínház Hófehérke és
a hét törpe meséjét láthatja színpadon a
közönség a Trambulin Színház társulatá-
nak elõadásában február 11-én 11 órá-
tól. (Belépõdíj: 800 forint.) 
Aprók tánca A februári Aprók táncát hagyo-
mányosan a farsang jegyében tartják 16-án
16.30 órai kezdettel. A talpalávalót most is
Kiss László és barátai húzzák, a táncokat
Ertl Péter tanítja. (Belépõdíj: 400 forint.) 

Békásmegyeri Közösségi Ház
(Csobánka tér 5., Tel.: 243-2432, 

bkhouse@axelero.hu,
web.matavnet.hu/bkhouse)

Barlangábrázolások Kiállítás nyílik
„Barlangábrázolások a XIX. században”
címmel február 6-án 17 órakor. A tárlatot
Székely Kinga geográfus, barlangkutató
ajánlja a közönség figyelmébe. (Nyitva
tartás: hétfõn 10-tõl 18, kedden és csü-
törtökön 10-tõl 19, pénteken 12-tõl 18
óráig, minden hónap elsõ szombatján
10-tõl 14 óráig. Szerdán zárva.) 
Irodalmi kávéház A Szerelmes magyar
írók sorozatban Borgos Anna, az MTA
Pszichológiai Kutatóintézetének munka-
társa tart elõadást „A te színed elõtt - Kaff-
ka Margit szerelmei” címmel február 15-én
17 órai kezdettel. Közremûködik: Balázs
Ágnes és Gáspár András színmûvész.

Óbuda-Békásmegyer Platán
Közmûvelõdési Könyvtár

(Arató Emil tér 1. - bejárat a Kadosa utca felõl.
Tel.: 439-0936, 368-7093. www.platankonyvtar.hu )

A Budapest Ragtime Band farsangi
báljára várják az érdeklõdõket febru-
ár 10-én 20-tól 24 óráig az Óbudai
Társaskörbe. (Belépõjegy: 3000 fo-
rint. Jegyek csak elõvételben váltha-
tók február 6-ig a helyszínen. Cím:
Kiskorona utca 7.)

Farsangi bál a Társaskörben

Bényi Eszter textil iparmûvész go-
belinjeibõl nyílik kiállítás február 16-
án 18 órakor az Óbudai Mûvelõdési
Központ San Marco Galériájában.
(Cím: San Marco utca 81.)

Gobelinek a San Marco Galériában
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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N agy örömömre, si-
kerrel bonyolítot-

tuk le azt az ausztráliai
utat, melynek elsõdle-
ges célja az 50 évvel ez-

elõtti, Melbourne-ben
rendezett olimpia em-
lékünnepségén való
részvétel volt a még élõ
és mozgásképes egykori

részvevõkkel. Bajnoka-
ink és helyezettjeink ter-
mészetesen felkeresték
az egykori versenyhely-
színeket is, amelyek kö-
zül legtöbb már csak a
nevében emlékeztet az
ötven év elõtti nagy csa-
ták küzdõtereire.  

- Mióta foglalkoztatta
az ön által elnökölt ala-
pítványt ez az út? 

- Jacques Rogge, a
Nemzetközi Olimpiai
Bizottság elnöke 2002-

ben olyannyira jól sike-
rültnek minõsítette a hel-
sinki megemlékezést,
hogy rendeletbe vette a
mindenkori olimpiák 50
éves jubileumainak meg-
ünneplését. Attól kezdve
komolyan gondoltunk a
részvételre. A konkrét
elõkészületeket másfél
éve kezdtük el. Sajnos, a
szóba jöhetõ, egykori
olimpikonoknak csak
mintegy a kétharmada
ülhetett fel a repülõre.
Elégedett vagyok az út-
tal, de annak még jobban
örülök, hogy ez a kezde-
ményezés 1998-ban,
London felkeresésével,
magyar ötlet alapján in-
dult világhódító útjára. 

- A hazaérkezést köve-
tõen még véletlenül sem
dõlhetett hátra a karos-
székben.

- Pillanatnyilag a leg-
fõbb gondom a Mezõ
Ferenc Alapítvány élet-
ben tartása. Fõ tevé-
kenységünk rendkívül
fontos, hiszen a szociá-
lis háló alá került, egy-
kori olimpikonok segí-
tése egyre több tenniva-
lót jelent számunkra.
Párhuzamosan már a jö-
võ évi terveink is foglal-

koztatnak. Szeretnénk
egy költségkímélõ ki-
rándulást szervezni
Olümpiába azon bajno-
kaink számára, akik
még nem jártak ott.
Egyben tervezzük olyan
rendezvények megvaló-
sítását is, amelyek révén
növelni tudjuk pénzala-
punkat. 

- Ön a Magyar Atléti-
kai Szövetség szakmai
alelnöke is. Ebben a mi-
nõségében is van elég
dolga.

- Így igaz, s akkor még
nem említettem, hogy vi-
lágbajnoki bronz- és Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes
tízpróbázó fiammal, Atti-
lával is elkezdtük a felké-
szülést. Tavaly szeptem-
ber második felében
mindkét Achilles-inát
megoperálták, állapota
rohamosan javult. A múlt
év decemberének elején
volt az elsõ érdemi edzé-
se, de még az év végéig
párhuzamosan rehabilitá-
ciós foglalkozásokon is
részt vett. Idén januártól
viszont már a cél egyér-
telmû: teljes gõzzel elõre,
Peking felé. 

Kép és szöveg: 
Jocha Károly

Zsivótzky Gyulának most is rengeteg a dolga

Melbourne után - Peking elõtt
Évtizedek óta a Miklós utcában él az 1968-as mexikóváro-
si olimpia kalapácsvetõ bajnoka, Zsivótzky Gyula. A kivá-
ló sportember már 1964-ben is harcba szállt az aranyérem-
ért, de az év elején csak ismételt mûtétekkel tudta õt élet-
ben tartani néhai dr. Mester Endre professzor. A kivételes
akaraterejû bajnok fél évvel késõbbi, tokiói ezüstérme e
tény ismeretében két arannyal is felér. Mostanában gyak-
ran szerepel a sajtóban. Számos feladata közül ez idõ tájt
a Mezõ Ferenc Alapítványnál volt a legtöbb dolga.   

Tábori László olimpiai negyedik, négyszeres világcsúcstartó középtávfutó, Zsivótzky
Gyula olimpiai bajnok kalapácsvetõ, Varasdy Géza Európa-bajnok vágtázó, Kulcsár
Gergely olimpiai ezüstérmes, kétszeres bronzérmes gerelyhajító és Dehény Ferenc,
1954-ben fõiskolai világbajnok 3000 méteres akadályfutó

Télvíz idején a csapatok a
szabadtéri pályákról fûtött
termekbe vonulnak, ahol
stoplis csukák helyett tor-
nacipõben rúgják a labdát.
Az edzések egyhangúságát
a gyakori tornák színesí-
tik, a tétmérkõzések vala-
hogy jobban lázba hozzák
a gyerekeket. 

Ezt a felfokozott iz-
galmat érezték azok

a játékosok, akik meghí-
vót kaptak a III. Kerületi
TUE „Óbuda Sportjá-
ért” elnevezésû terem-
tornára. A Kerék utcai
csarnokban január 20-án
délelõtt az 1993-as, dél-

után pedig az 1994-es
korosztály mérte össze
tudását. A házigazdák A
és B csapatai mellett kü-
lönbözõ játékerõt képvi-
selõ együttesek (Gázmû-
vek, Pomáz, UTE, Vasas,
Kispest) léptek pályára.
Az egész napos program
jó alkalmat adott a külön-
bözõ taktikai elemek
gyakorlására, új játéko-
sok kipróbálására. Az
edzõk örömmel látták a
fiatalok „harapását”,
mindenki igyekezett élni
a torna jóvoltából adódó
játéklehetõséggel 

A Kerület csapatai áll-
ták a versenyt az NB I-

es ellenfelekkel is, a leg-
nagyobb siker Nagy
Márkó nevéhez fûzõdik.

A tehetséges játékos
nyerte az 1994-es kor-
osztály legeredménye-

sebb góllövõjének járó
különdíjat. 

Lovas

Labdarúgó teremtorna a Kerék utcai csarnokban

A Kerület-Kispest párharcot ezúttal a piros mezes NB I-esek nyerték
1993: 1. Vasas. 2. III. Ker. TUE „B”. 3. Kispest.
1994: 1. Pomáz. 2. III. Ker. TUE „A” 3. UTE.

A torna végeredménye
FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Futball villámtorna 
A csillaghegyi Külker
Sporttelep futballsátrá-
ban foci villámtornára
hívják az amatõr sporto-
lókat 14 éves kortól feb-
ruár 25-én 8-tól 16 óráig.
Jelentkezési határidõ:
február 20-ig. (A nevezé-
seket Kelen Balázs fo-
gadja a 06-70-314-0021-
es telefonszámon. Cím:
Márton utca 25.)

Rocki kezdõknek
Akrobatikus rock&roll
kezdõ tánctanfolyam in-
dul februártól a Petúr ut-
cában. (Információ Polgár
Cecíliától a 06-70-374-
9775-ös telefonszámon.)

Foci Ürömön
Amatõr kispályás csapa-
toknak mûfüves pályá-
kon szerveznek bajnok-
ságot Ürömön, tavaszi
kezdéssel. (Érdeklõdni
lehet Lehel Dénesnél a
06-20-991-3738-as tele-
fonszámon.)

Röplabda 
versenyszerûen
A Vasas Opus-Via Óbuda
Röplabda Szakosztály
várja az 1994-ben, 1995-
ben és 1996-ban szüle-
tett, kimondottan a ver-
senysport iránt érdeklõdõ
lányok jelentkezését. (In-
formáció Hõnig Lászlótól
a 06-30-253-0306-os és
Benkóné Kõrös Máriától a
06-30-954-6760-as tele-
fonszámon.)

HÉBE-HÓBA VÍZITÚRÁK. A csodálatos természeti környezetben fekvõ Hévízi patakra szer-
vez evezõs kirándulásokat az Óbudai Sportegyesület Vízitúra Szakosztálya február 3-án
és 4-én, 10-én és 11-én, 17-én és 18-án, valamint 24-én és 25-én. Minden túra szomba-
ton 7.30 órakor indul a víziteleprõl, a Rozgonyi Piroska utca 28. szám alól. (Bõvebb fel-
világosítás és jelentkezés Horváth Péter „Kisindián”-nál a 240-3353-as, illetve a 06-20-
321-0811-es telefonszámon. Aktuális információk és e-mail: www.ose.hu; ose@ose.hu) 

Sajnos az NB I-ben szerep-
lõ vidéki együttes elron-
totta az ünnepet. A Ma-
gyar Kupa legjobb tizenhat
csapata között január 16-
án lejátszott Kaszások-
Dombóvár mérkõzésen a
Dombóvár gyõzött. 

H iába fogadkoztak a
fiúk, hogy majd jól

megráncigálják az orosz-
lán bajuszát, a hat külföl-
di játékossal megerõsített
vendégek már az elsõ
percekben lehûtötték a
kedélyeket. Az NB I-es
alakulat hengerként dü-
börgött a két palánk kö-
zött, a Kaszások szinte
levegõhöz sem jutott az
elsõ félidõben (36:67). 

A szünetben sikerült
némi bátorsággal és ön-

bizalommal felvértezni a
játékosokat, a második
játékrész már kiegyenlí-

tett küzdelmet hozott. Az
utolsó negyedben Ránky
Mátyás edzõ a fiatalokat
is pályára küldte, így
minden játékos megta-
pasztalhatta, milyen
nagy a különbség a két
osztály között. Az NB I-
esek gyorsabban, ponto-
sabban szõtték támadá-
saikat, védekezésben ag-
resszíven „romboltak”,
taktikai tárházuk is gaz-
dagabbnak bizonyult.
Csüggedésre nincs okuk
a Kaszásoknak, hiszen
mindent megtettek azért,

hogy ünneppé varázsol-
ják az estét, de meg kel-
lett hajolniuk a nagyobb
tudás elõtt. 

A végeredmény: Óbu-
dai Kaszások SE-
Dombóvári KC 90:124.

Három nappal koráb-
ban, január 14-én sikere-
sen rajtoltak a Kaszások
az NB I B osztályú baj-
nokság elsõ tavaszi mér-
kõzésén. A Rádl árok ut-
cai teremben nagy küz-
delemben 84:80-ra
gyõztek a Jászberény el-
len. L. A.

Kosárlabda Magyar Kupa

Jobb volt a Dombóvár

A Magyar Kupából kiestek, de a bajnokságban gyõzelemmel rajtoltak a Kaszások

A múlt év végi egyetemi és
fõiskolai cselgáncs-világ-
bajnokság harmadik nap-
jára is jutott magyar érem
a dél-koreai Szuvonban:
Csernoviczki Éva (48 kilo-
grammban) a dobogó har-
madik fokára állhatott. 

A békásmegyeri szék-
helyû Zsigmond

Király Fõiskola (ZSKF)
által szponzorált verseny-
zõ nemcsak a fizikai aka-
dályokat gyûri le sikerrel.
Éva a ZSKF Nemzetközi
Kapcsolatok Szakán, le-
velezõ tagozaton tanul,
szép eredményekkel, im-
már második éve. 

A fõiskola 2006-ban
is kiemelt hangsúlyt fek-
tetett a sportélet felkaro-
lására. Az erkölcsi elis-
merés mellett a fõiskola
vezetése, egyéni szerzõ-
désekkel anyagilag is tá-
mogatja sportolóit. A
Hallgatói Önkormány-
zat sportszervezõi tevé-
kenységét megbízott ok-
tató segíti. 

A diákok nemzetközi
sikereit egyre szélesebb
körben támogatja a
ZSKF 2007-ben is,
nemzetközi tanulmá-
nyok oktatása mellett a
sportélet szponzorálásá-
val is.

Cselgáncs vb Dél-Koreában

Fõiskolás lány bronzérme

A Progress Sport Klub szervezésében családi spor-
tolásra invitálják az érdeklõdõket három vasárnapon.
Együtt sportolhat a család apraja-nagyja február 4-
én, 11-én és február 18-án 10-tõl 13 óráig, majd 14-
tõl 16 óráig ismerõsökkel, baráti társaságokkal a Kül-
ker Sporttelepen. A programok között ügyességi játé-
kok, sport és szellemi vetélkedõk szerepelnek, de le-
hetõség van focizásra, teniszezésre, kerékpározás-
ra, gokárdos versenyekre, csocsora, dartsra, model-
lezésre - mindez kellemes zenei aláfestéssel. (Je-
lentkezni lehet Kelen Balázsnál a 06-70-314-0021-es
telefonszámon. Helyszín: a Márton utca 25. szám
alatti Külker Sporttelep fedett futballsátra.)

Családi sport party Csillaghegyen

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásmegyer-Csil-

laghegy) országgyûlési képviselõje változatlanul minden hónap

elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig várja fogadóórájára a lakosokat a

Békásmegyeri Közösségi Házba (Csobánka tér 5.).

Dr. Orosz Sándor az óbudaiak országgyûlési képviselõje az or-

szággyûlés ülésezésének idõszakában minden héten csütörtö-

kön 17-tõl 19 óráig fogadóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista

Párt III. kerületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

A zene õsi nyelve
A fenti címmel tart könyv-
bemutatóval egybekötött
elõadást Juhász Zoltán
kutatómérnök, népze-
nész február 14-én 18.30
órától a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban a Fidesz
4-es választókerülete
szervezésében. (Cím:
Mátyás király út 13-15.)

Hûséges 
nézõk oklevele 
A Magyar Kultúra Napját
a Térszínházban is meg-
ünnepelték.Bornemissza
Péter: Magyar Elektra cí-
mû darabját állították
színre a Fõ téri teátrum
mûvészei január 22-én.
Az elõadás elõtt a szín-
házhoz évtizedek óta hû-
séges 12 nézõnek átad-
ták a Térszínház Okleve-
let. A Térszínházba rend-
szeresen ellátogatók kö-
zül öten óbudaiak.

Ingyenes jogsegély
A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség óbudai szer-
vezete megbízásából a
3-as parlamenti körzet-
ben dr. Pethõ László min-
den hónap elsõ szerdá-
ján 16-tól 18 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart
a Fidesz kerületi irodájá-
ban (cím: 1033 Buda-
pest, Szentendrei út 85. I.
emelet).

Ingyenes alapszintû tanácsadást
tartanak kis- és középvállalkozá-
soknak minden hónap második és
negyedik keddjén 16-tól 18 óráig
a Mókus utca 1-3. szám alatt

A tanácsadást érintõ területek:
• általános vállalkozásvezetési, -
szervezési, továbbá pénzügyi-, jo-
gi-, számviteli-, értékesítési-, mar-
keting- és üzletfejlesztési tanács-
adás nyújtása;
• cég- és részstratégiák alkotása,
fejlesztési és üzleti tervek készí-
tése;
• belföldi és EU-s pénzügyi forrá-
sok, támogatások, pályázatok fel-
térképezése az adott vállalkozás
számára, pályázati tanácsadás;
• segítségnyújtás a reális és életké-

pes ötletek projektté formálásában;
• tájékoztatás az elérhetõ oktatási
és képzési lehetõségekrõl.
A közalapítvány szerteágazó kap-
csolatai révén egyedülálló lehetõsé-
get nyújt a vállalkozások bel- és kül-
piaci kapcsolatainak elõsegítésében.
A BIR adatbázis - mely ingyenes
regisztrációt biztosít - segít az üzle-
ti, beszállítói partnerek felkutatásá-
ban, a kapcsolatok kialakításában.
A tanácsadás helyszíne: MSZP Iro-
da 1036 Budapest, Mókus utca 1-3. 
Idõpontja: minden hónap második
és negyedik keddjén 16 és 18 óra
között.
(Részvételi lehetõség elõzetes beje-
lentkezés alapján: 
tel./fax: 368-9464, 
e-mail: bp03@mszp.hu)

Ingyenes tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak

Ha önt társasház, vagy lakásszövetkezet közösségében tulajdo-
nosként, vagy bérlõként érdeksérelem érte; ha vitája támadt a kö-
zös képviselõvel, a lakóközösséggel, netalán az önkormányzat-
tal; ha kérdései vannak, amelyekre nem kap választ; ha nem is-
meri jogait, lehetõségeit és segítséget szeretne kapni, az MSZP
III. kerületi Szervezete ingyenes tanácsadást biztosít. Gyakorló
szakemberek (jogászok, társasházi és lakásszövetkezeti tisztség-
viselõk) segítenek választ keresni kérdéseikre havonta három al-
kalommal, három helyszínen.
Részvételi szándékukat hétköznap 9-tõl 16 óráig az MSZP iroda
368-9464-es, vagy a 250-9117-es telefonszámán kell bejelenteni.
Minden hónap elsõ szerdáján (február 7-én) 16-tól 18 óráig az
MSZP irodában (Mókus utca 1-3.); Minden hónap második kedd-
jén (február 13-án) 16-tól 18 óráig Kaszásdûlõn, a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általános és Szakiskolában (Szérûskert utca 40.);
Minden hónap harmadik szerdáján (január 17-én, majd február
21-én) 16-tól 18 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) fogadják az érdeklõdõket.

Lakástulajdonosok, 
lakásbérlõk figyelmébe

S.O.S. Tímár utcai HÉV megálló
Az Árpád fejedelem útja ezen szakaszát a kb. 25 évvel ezelõtt épített gyalogos

felüljáró hidalja át a füves térség, a HÉV peronok és a Duna-part között. A helyi
lakosok az átadás óta mindig más akadálymentes átjárási lehetõséget kerestek és
találtak, nem kockázatmentes módon. Mindennek ellenére igen gyorsan amorti-
zálódott a felüljáró. 

Tavaly õsszel elkezdõdött a felüljáró felújítása, mitöbb, be is fejezõdött  no-
vember 30-án. Lezajlott az átadás december 1-jén, igen gyér gyalogos és biciklis
forgalom mellett. 

Egyidejûleg megszüntették a felújítás alatt létesített és igen jól funkcionált zeb-
rát, a megálló északi végén. A sárga zebra két hónapig szolgált mindannyiunk
örömére és igen nagy biztonságot nyújtott az átkelni és utazni vágyó emberek-
nek. De azoknak is, akik csupán sétálni mentek a Duna-partra vagy az idõközben
átadott ‘56-os emlékzászlót kívánták megnézni.

A felüljáróról még annyit, hogy alig használják az rászorultak, mert nem cél-
szerû, túl magas, az átkelés rajta fáradságos. Mindig az történt ami célszerû, és
amit a „népfelség” spontán elhatározott. Valakik kibontották a HÉV-pályát elzá-
ró kerítést, és a felüljárót kihagyva mentek át elsõként a száguldó autók között a
HÉV peronokhoz, maguk teremtettek baleseti kockázatot létrehozó átjutást.

Javaslom a következõket a biztonságos átjutás érdekében mind a III. kerület,
mind a Fõvárosi Önkormányzat, mind a BKV Zrt. vezetésének: az akadálymen-
tes átkeléshez szükséges technikát biztosítsák és azt nem az alkalmatlan felüljárón,
mert azt egyébiránt nem a lakónegyed közepén, hanem túlzottan délen helyeztek
el; * kerekes székes honfitársaink érdekeit is vegyék figyelembe az esélyegyenlõ-
ség jegyében; * a körzet lakosai (kb. 5000 fõ) a 32 év alatt nem fiatalodtak, és egy-
re nehezebb megmászniuk a felüljárót; * aki meg szeretné nézni az '56-os emlék-
zászlót, esetleg virágot, mécsest helyezne el alatta annak is kisebb hegymászást
kell produkálnia; * kisgyermekesek, gyermekkocsit toló kismamák csak nagyszü-
lõi segítséggel tudnak felmenni vagy lemenni a lépcsõkön (télen ez lehetetlen). 

Az igazsághoz tartozik, hogy önkormányzati képviselõnk, Fejes István foga-
dóóráján magam, mások is, de a minket képviselõ, óbudai 23. számú lakószövet-
kezet vezetõi is elõadták a kérelmet. Képviselõnk a kérést méltányolta, és lépése-
ket tett érdekünkben mindamellett, hogy jelezte az ügy nehéz voltát, de már fel-
vetette illetékes helyeken a problémát. 

Schmuck Márton Endre, helyi lakos

�� POSTÁNKBÓL ��

Az Óbudai Széchenyi Kör január 17-én a
Bécsi úti Szalézi Rendház kultúrtermében
tisztújító közgyûlést tartott. 

M iután az alapító elnök, Tarlós István,
Óbuda-Békásmegyer volt polgár-

mestere a Fõvárosi Önkormányzatban ka-
pott megbízatása miatt nem vállalhatta a
Kör irányítását, és dr. Szabados Pál ügyve-
zetõ-elnök sem kívánt tisztségében marad-
ni, új vezetõséget választottak. A tagság a
korábbi vezetõk ajánlatára Csom István
olimpiai bajnok nemzetközi sakknagymes-
tert bízta meg az elnöki teendõk ellátásával,
aki ismertségének és a Körben kifejtett ak-
tív tevékenységének köszönhetõen érde-
melte ki a bizalmat. Az új elnök székfogla-
lójában gróf Széchenyi István szavaival ér-
zékeltette programjának lényegét: „Le-
gyünk igazi hazafiak, nem annyira szájjal,
mind inkább vállal”. A vezetõ testületbe
választották Légrády Eszter újságírót, aki
sokéves tapasztalatait a szervezési felada-
toknál hasznosíthatja. Dr. Szabados Pál,
mint korelnök a közösség szolgálatában
marad, önzetlen munkássággal gyakorolja
a „polgári erényt”. Aházigazda, Csány Pé-
ter Szalézi atya, a rendház igazgatója el-
nökségi tagként is küldetést teljesít.

Mindannyiunk örömére Tarlós Ist-
ván elfogadva a tagság kérését, tiszte-
letbeli elnökként továbbra is figye-
lemmel kíséri és segíti munkánkat. 

Bíró Viktória

Tisztújítás az Óbudai
Széchenyi Körben

POLGÁRI BÁL ÓBUDÁN. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Óbuda-bé-
kásmegyeri Szervezete február 17-én 18 órai kezdettel tartja Polgári bálját
a Rozmaring vendéglõben. Az est házigazdája: Menczer Erzsébet. A belé-
põ 5500 forint, amely magában foglalja a háromfogásos vacsorát: egy pohár
pezsgõt, újévi korhelylevest, rozmaringos csirkecombot vagy bécsi marha-
szeletet vegyes körettel, házi túrógombócot és a kávét is. Az esten a Cso-
mós Band muzsikál. A szervezõk arra kérik a résztvevõket, hogy alkalmi öl-
tözetben jelenjenek meg a rendezvényen. (Jelentkezni lehet Laczkó Szilviá-
nál a 367-8791-es vagy a 06-20-499-9562-es telefonszámon.)
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 63.700 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Fõmunkatárs: Szabó Adrienn • Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

Nyomás: Szikra Lapnyomda zRt. Bp., X. Kozma u. 2. Felelõs vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató 

Gardénia 
Függönyszaküzlet

függöny, sötétítõ,  

lapfüggöny, roló,  

helyszíni  felmérés,  

szerelés,  varrás 

rövid határidõvel .

1036 Budapest ,  

Pacsir tamezõ u.  3.  

(AMFI HÁZ)

Tel. :  240-4729, 

06(20)340-8315

16 év mûködés, 5000 lakás referencia!

Társasházak 
közös képviselete 
Pyramidon Ingatlankezelõ Kft.

1033 Kaszásdûlõ u. 3.
Tel.: 367-1373, 367-1853

SZŐNYEGTISZTÍTÁS 
Háztól-házig 2 nap alatt

06(80)200-639
ingyen hívható

Szőnyeg Express Kft.
IX., Soroksári út 164.

www.szonyegexpress.hu

Fogorvosi ügyelet.
Akut szájsebészet,

Inplantálás, pótlások. 
A hét miden napján.

Tel.: 349-0756, 329-8226

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

MOSÓGÉP  
Mikrohullámú sütõ

Háztartási kisgépjavítás
Tel.: 453-0567, 06(30)931-9955

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

HÁZGYÁRI KONYHABÚTOROK FELÚJÍTÁSA
KKoonnyyhhaabbúúttoorrookk,, bbeeééppíítteetttt sszzeekkrréénnyyeekk,, ppoollccrreennddsszzeerreekk,, 

kkiieeggéésszzííttőő bbúúttoorrookk,, eellőősszzoobbaa bbúúttoorrookk nnaaggyy sszzíínnvváállaasszzttéékkbbaann 

aa SSTTAARRTT AASSZZTTAALLOOSSIIPPAARRII KKFFTT-ttőőll..

Gyors határidõ, pontos munka!
Cím: Bp., III. Raktár u. 21. 10-18 óráig Tel.: 368-2046.

Telephely: 1110 Budapest, Thán Károly út 20. Tel.: 249-8116.

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig

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

50%-os kedvezmények 
március 4-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ (fogbeültetés) MÛTÉTI ÁRA 55.000 Ft helyett 27.500 Ft 
– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata
– FOGÉKSZEREK 
– Fogszabályozás orvosi vizsgálata
– Fogkõlevétel a dentalhygienikus napon
– Otthoni fogfehérítõ készlet (sinnel együtt) 34.990.-Ft

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes porce-
lán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Me-
dicina, MKB, OTP, Uniqa, Patika, Credit Suisse, Erste-Harmonia, Di-
menzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk, Talizmán,
Egészségért, Winterthur, Új pillér Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez
személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

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

Lila Optika 
szemüveg készítés, 

javítás, szemvizsgálat 
januárban 

szemüvegkeret-akció
III. Vörösvári út 23. 

Tel.: 388-1013 
Békásmegyer, Csobánka tér 2.

Tel.: 243-4462

Budapesten a természetben!
Alfa Art Hotel***
superior City Partner
Karaoke party Valentin Nap alkalmából 2007. február 15-én 20.00 órától!
A belépés ingyenes! Minden Kedves Vendégünknek az itallap árából
30% kedvezményt biztosítunk.

A részletekrõl érdeklõdjön Akvarell Ét-
termünkben és a www.alfaarthotel.hu
honlapunkon!
H-1039 Budapest, Kossuth L. üp. 102. 
Asztalfoglalás: (1) 453-0060,
453-0062, reservation@alfaarthotel.hu
Cím: III. ker, Királyok útja 205.
www.alfaarthotel.hu
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A pályázatot zárt borítékban
2007. február 12-én 16 órá-
ig lehet benyújtani a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási
Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatá-
ban nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pá-
lyázati feltételek elfogadásá-
ról, ezen kívül meg kell ad-
nia a helyiségben folytatni
kívánt tevékenység pontos
megnevezését, és a tevé-
kenységre való jogosultságát
- a pályázat mellékleteként
benyújtott - vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivo-
nattal és aláírási címpél-
dánnyal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a
pályázati kiírásban meghirde-
tett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a

magánszemély és cég, akinek
- amelynek - az állandó laká-
sa, illetve székhelye szerinti
önkormányzattal szemben
adótartozása van.
A helyiség vonatkozásában a
pályázónak vállalnia kell:
* az önkormányzati rendelet-
ben a bérleti jog megszerzésé-
nek ellenértékeként elõírt -
megszerzési díj - önkormány-
zat felé történõ megfizetését.
A nyertes által befizetett bá-
natpénz összegét az óvadékba
beszámítják. A megszerzési
díj a pályázó által megajánlott
bérleti díj három havi összege
áfa-val növelten;
• 3 havi bérleti díjnak megfe-
lelõ óvadék megfizetését a
bérbeadó részére;
• határozott idejû, 5 év idõtar-
tamú bérleti szerzõdés meg-
kötését;

• szükség szerint a helyiségbe
önálló elektromos- és mellék-
vízmérõk kiépítését.
A Ladik utcában levõ helyi-
ségekhez közös használatú
vizes blokkok tartoznak. Az
ingatlanban központi fûtés,
portaszolgálat van. A bérleti
díjon felül a bérlõnek üze-
meltetési költséget is kell fi-
zetnie, ennek jelenlegi díja
385 Ft/m2 /hó + áfa.
A bérbeadó a bérleti díjat
minden tárgyév elején az elõ-
zõ évi infláció KSH által köz-
zétett mértékével emeli. Apá-
lyázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján tör-
ténik a döntés.
A pályázaton azon ajánlatte-
võk vehetnek részt, akik a pá-
lyázat benyújtásának határ-
idejéig a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. A

bánatpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Bp., Szent-
lélek tér 7. félemelet) kész-
pénzben kell letétbe helyezni.
A bánatpénzt helyiségenként
kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a nem
nyertes pályázóknak a bánat-
pénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat,
amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvé-
nyesen benyújtott pályázato-
kat az önkormányzat tulajdo-
nosi és közbeszerzési bizott-
sága 2007. február 28-ig elbí-
rálja és annak eredményérõl a
pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja a
jogát, hogy a legjobb ajánlatot
tevõkkel a tenderbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, zárt

licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyi-
séget annak, akinek az önkor-
mányzattal szemben adó vagy
adók módjára behajtható köz-
tartozása van.
A helyiségek megtekintésé-
hez kulcs kérhetõ a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási
Csoportjánál (Bp., III. Szent-
lélek tér 7. fszt.12. Telefon:
430-3468 és 430-3469), félfo-
gadási idõben: hétfõn 14-tõl
18, szerdán 8-tól 16, csütörtö-
kön 8-tól 12 óráig.
Apályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet
kérni a fenti telefonszámokon
és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

• A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszö-
netet mond mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát felajánlották az elmúlt évben. A
447 ezer 813 forintot az alapítvány a közösségi ház
fenntartására és a templomban hangosító berende-
zés felszerelésére használta fel. (Adószám:
19023250-1-41.) 
• A Kisállatmenhely Alapítvány köszöni a szemé-
lyi jövedelemadóból felajánlott 1 százalékos össze-
get (2,9 millió forint), melyet a civil szervezet gondo-
zásában élõ kisállatok fenntartására, valamint egy
cica otthon létrehozására kívánják felhasználni.
(Adószám: 18042182-1-42.) 

1 % 1 % 1 %

Cím Funkció Hrsz Alap Gépészeti Minimális Bánatpénz
-terület felszereltség bérleti díj

(m2) (Ft/m2/hó
+ áfa)

Bp., III. Akác köz 1. garázs 18229/5/A/32 16,5 villany 800 16 000 Ft
Bp., III. Akác köz 3. garázs 18229/5/A/65 12 villany 800 12 000 Ft
Bp., III. Bécsi út 174/b. pince borozó 16891/A/8 64 víz, villany 1000 77 000 Ft
Bp., III. Boglya utca 5. raktár 18910/98/A/2 55 víz 400 26 000 Ft
Bp., III. Föld utca 53. raktár 17055/A/8 28 - 500 17 000 Ft
Bp., III. Föld u. 53. raktár 17055/A/9 28 víz, villany 500 17 000 Ft
Bp., III. Hatvany Lajos u. 10. üzlet 65552/66/A/3 96 víz, villany 900 104 000 Ft
Bp., III. Hímzõ utca 6. üzlet 6057/9/A/300 59 víz villany, távfûtés 800 57 000 Ft 
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/101 136 víz,villany,távfûtés 1000 163 000 Ft
Bp., III. Pacsirtamezõ u. 32. vendéglátó 17635/A/1 42 víz, villany 2 000 100  000 Ft
Bp., III. Selyemfonó utca 8. iroda 18910/77/A/51 78 víz, villany, távfûtés 800 75 000 Ft
Bp., III. Váradi utca 19. üzlet 16918/11/A/1 55 víz,gáz,vill.,távfûtés 1000 66 000 Ft
Bp., III. Zab utca 14. raktár 18910/104/G/16 21 - 400 10 000 Ft
Bp., III. Zab utca 16. raktár 18910/104/F/16 21 - 400 10 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. iroda 19257/1 42 víz, villany, fûtés 1 400 71 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 76 víz, villany, fûtés 1 300 136 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 122 víz, villany, fûtés 1 300 190 000 Ft

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ügyfélszol-
gálati és Okmányirodájának Békásmegyeri Kiren-
deltségén, a Medgyessy Ferenc utca 4. szám alatt
a következõ ügyeket intézik el: személyazonosító-
és lakcímigazolvány kiadása, lakcímbejelentés, út-
levél iránti kérelmek fogadása.
Új szolgáltatás: vezetõi engedély igénylése, az ok-
mány kiadása.
Az illetéket postán kell csekken befizetni. Az össze-
get az okmányiroda munkatársai töltik ki. Ügyfélfo-
gadási idõ: hétfõn 10-tõl 18, keddtõl csütörtökig 8-
tól 14, pénteken 8-tól 12 óráig. Telefonszám: 454-
7630. Fax: 454-7646.

Új szolgáltatás: vezetõi engedély is igényelhetõ 

K érjük, hogy az
Óbuda újság ter-

jesztésével kapcsolatos
gondjaikkal hívják az
Impress Lapkiadót a
267-0525-ös, a 267-
0524-es vagy a 411-
0266-os telefonszámon.
E-mail címünk: 
obudaujsag@ecom.hu 
és obudaujsag@freemail.hu

Ha nem kapja
a lapot!
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