
Teljes körûen akadálymentesítettek négy bí-
róságot a fõvárosban, köztük a Miklós utca
2. szám alatti II. és III. Kerületi Bíróságot. 

A jövõben azok is igénybe vehetik az adós-
ságkezelési szolgáltatást, akiket a rendelet
ebbõl idáig kizárt - döntöttek a képviselõk.

A Barátság Családi és Szabadidõ Parkban
(Laborc utca 2.) rendezik március 27-én, több
helyszínen a Családi Életmód és Sportnapot.32

IV. Óbudai Családi Életmód és Sportnap

XVI. évfolyam 6. szám              Megjelenik kéthetente                2010. március 23.

2
Speciális parkolók mozgáskorlátozottaknak

5
Adósságkezelés: bõvült a kör

T öbb tucat motorkerékpárt,
illetve nagy értékû autót

lopott el néhány hónap alatt két
bûnözõi csoport. Elfogásukat
Feró Attila rendõr alezredes, az

észak-budai bûnügyi régió ve-
zetõje irányításával hajtották
végre a BRFK munkatársai feb-
ruár második felében. 

BÕVEBBEN A 13. OLDALON

M int azt korábban megír-
tuk, összességében 780

millió forinttal kevesebbet kap
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a központi költség-
vetésbõl. Az állami költségve-

tés súlyos helyzetbe sodorja a
helyi önkormányzatokat. Jól
látható, hogy kiken spórol a
kormány: az idõseken, a fiata-
lokon, a közoktatáson és a kul-
túrán. ÖSSZEÁLLÍTÁS A 14-15. OLDALON

Országgyûlési képviselõ-választások 
április 11-én és 25-én

Megemelték és magasabbra helyezték a Margit hidat a pesti rakpart fö-
lött, hogy a jövõben ne szoruljanak be a nagyobb gépjármûvek az átke-
lõ alá. A munkálatok március elsõ hétvégéjén kezdõdtek, a visszaenge-
dés március 10-én éjjel történt.                                RÉSZLETEK A 4. OLDALON

Megemelték a Margit hidat Nem szorítható tovább 
a „kulturális nadrágszíj”!

Köszönettel tartozom mindazoknak, ismerõsöknek és ismeretleneknek,
akik ajánlásaikkal, szavazatukkal, majd döntésükkel az Óbuda díszpol-
gára kitüntetõ címre méltónak találtak.Törekszem, hogy a továbbiakban
csalódást közülük senkinek ne okozzak. Dr. Pintér Endre 

Díszpolgár köszönete

AMagyar-Lengyel Barátság
Napjának leggazdagabb prog-

ramkínálatának ad otthont Óbuda-
Békásmegyer, több helyszínen. En-
nek kapcsán tartottak sajtótájékozta-
tót március 8-án a Városháza tanács-
kozótermében. TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

Autó- és motortolvajokra csaptak le

Magyar-Lengyel Barátság Napja

Gazdag program március 23-án

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma április
14-én, kedden jelenik meg! Újsá-
gunk korábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu honlapon.
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Önkormányzat – Közérdekû

Befejezõdött február köze-
pén a Budai Központi Kerüle-
ti Bíróság (II. ker. Budakeszi
út 51/b.), a Fõvárosi Bíróság
Gazdasági Kollégiumának
(II. ker. Varsányi Irén utca
38-40.), a Fõvárosi Bíróság
Cégbíróságának (V. ker. Ná-
dor utca 28.) és a Budapesti
II. és III. Kerületi Bíróság (III.
ker. Miklós utca 2.) teljes
körû akadálymentesítése. 

Aberuházások ered-
ményeként a bírósá-

gok megközelítése a moz-
gáskorlátozottak számára
könnyebbé vált a speciális
parkolóhelyek kialakítá-
sával. Az épületeken belül
lift segíti az akadálymen-
tesített terek, helyiségek
elérését. A kerekes szék-
kel való közlekedés meg-
könnyítése érdekében az
ajtók nyílásméretét átala-
kították, és a kezelõirodá-
kat térdszabad íróasztal-
okkal rendezték be. Az
épületekben külön mel-

lékhelyiségeket is kialakí-
tottak kapaszkodókkal,
konkáv mosdóval, dönt-
hetõ tükörrel és segélyhí-
vóval. Itt van a kisgyer-
mekes ügyfeleket segítõ
felhajtható pelenkázó is.

A vakok és gyengén lá-
tók számára a bejáratok-
nál hangos térkép áll ren-
delkezésre, mely az épü-
leten belüli közlekedést
segíti. Akadálymentes
szimbólumokat, Braille-
írással ellátott informáci-

ós táblákat helyeztek el,
kontrasztosították a lép-
csõket, az ajtószéleket. A
járólapok színbeli és
érdességbeli váltásával
könnyen észrevehetõk és
követhetõk a vezetõ sá-
vok. Az ügyfélforgalom-
mal érintett területeken
korlátokat és kapaszko-
dókat szereltek fel.

Az ügyfelek részére
rendelkezésre álló számí-
tógép-állomásokon felol-
vasó- és képernyõnagyí-

tó programot, szövegfel-
ismerõ és scanner-pro-
gramot telepítettek.

A nagyothallók részé-
re a bejáratoknál átve-
hetõ mobil indukciós
hurok áll rendelkezésre,
illetve néhány helyiség-
ben telepített indukciós
hurok van adó-vevõ ké-
szülékkel és mikrofon-
nal, melyek a nagyot-
hallóknak biztosítják a
megfelelõ kommuniká-
ciót. 

Az épületek földszint-
jén információs terminá-
lokat helyeztek el, me-
lyek szintén az ügyfelek
tájékoztatását szolgálják.

Akadálymentes bíróságok

Speciális parkolók mozgáskorlátozottaknak

Puskás Péter alpol-
gármester adta át dr.

Markó Attila III. kerületi
rendõrkapitánynak az
„Óbuda Közbiztonságá-
ért” Közalapítvány által

vásárolt második járõrau-
tót, március 18-án a Fõ
téren. Az önkormányzat
az Óbuda Közbiztonsá-
gáért Nonprofit Kft.-n ke-
resztül üzemelteti a kerü-

letben a térfigyelõ-rend-
szert, most pedig általa
indították be a távfel-
ügyeleti rendszert is,
melyhez szükségessé vált
egy újabb személyautó.

Új járõrautó a rendõrségnek 

A közeljövõben újabb 50 ke-
rékpár áll szolgálatba, me-
lyeket ezúttal bármely kerü-
leti lakos kibérelhet.

Ismeretes, 2009-ben az
önkormányzat 20 ke-

rékpárt vásárolt a hivatali
dolgozók részére, elsõsor-
ban a munkába, valamint
helyszínekre járás céljá-
ból. Az ismételt felajánlás-
sal, most 50 újabb kerék-
párt biztosít a Berguson
Kft. kerékpárkölcsönzõ
beindításához, melyhez a
helyhatóság a kölcsönzõ
helyiségét, a mûködtetését
vezetõ egy fõ bérköltségét
és annak járulékait bizto-
sítja - így döntöttek a kép-
viselõk a március 3-ai tes-
tületi ülésen.

Bús Balázs polgármes-
ter elmondta, hogy az ön-
kormányzat régóta ösz-
tönzi a kerékpáros mun-

kába járást, másfelõl pe-
dig a hivatali kerékpárok
használatáról is kedvezõ
visszajelzések érkeztek. A
további tervekrõl szólva
úgy fogalmazott, keresik
annak lehetõségét, hogy
miképpen növelhetõ to-
vább a kerületben a ke-
rékpárt használók aránya.

Április 22-tõl indul a
kerületi lakosok bevonása
az új biciklis akcióba. A
koncepció szerint a helyi-
ek - lakcímkártyával iga-
zolt módon - hétköznap
napi 200 forintos kölcsön-
zési díj mellett, kedvez-
ményes áron igényelhet-
nek kerékpárt.

A fõvárosban eddig
egyedülálló bicikliköl-
csönzõ kezdeményezés-
nek a Laktanya utcai P+R
parkolóra nyíló, átépített
garázsok biztosítanak
majd helyszínt. 

Kerékpárral munkába!

50 bicikli a lakosoknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Kilép az MDF-bõl az óbudai szervezet 15 tagja és elnöke
Az MDF óbudai szervezetének elnöke, Szegner László bejelentette, hogy
az óbudai szervezet 15 tagja és maga, mint elnök, március 24-ei hatállyal
kilép a Magyar Demokrata Fórumból.
Indoklásképpen Szegner László úgy fogalmazott: döntésük megalapozottságát
visszaigazolták a választópolgárok az ajánlószelvények gyûjtése során, és iga-
zolni fogják a parlamenti választások szavazásánál is. Mint írta: Budapesten a
választmány elnöksége hetente egymásnak ellentmondó állásfoglalásai miatt
döntöttek úgy, hogy leváltják a régi fõvárosi elnökséget, és új elnökséget vá-
lasztanak, amelyik „megkísérli Budapesten menteni a menthetõt”.
Véleménye szerint az új elnökséget február 11-én jogszerûen választották meg,
de, mint írta, az országos vezetés azt nem ismerte el.
Szegner László szerint az ajánlószelvények gyûjtésének eredménytelensége fi-
gyelmeztetés. „Az SZDSZ haláltáncában átölelte az MDF-et és magával rántot-
ta az erkölcsi megsemmisülésbe” - fogalmazott. Mint hangsúlyozta, az MDF hi-
teles programjában hívõ tagjai sem a gyõzelemben, sem az összeomlásban
nem vállalhatnak közösséget.
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Március 23-át szinte egy
idõben nyilvánította a Ma-
gyar-Lengyel Barátság Nap-
jává a Magyar Köztársaság
Országgyûlése és a Lengyel
Köztársaság Nemzetgyûlé-
se. A két nemzet döntésé-
nek köszönhetõen egyik év-
ben Lengyelország, másik
évben Magyarország rendez
ünnepséget. Idén a meg-
tisztelõ feladatot Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata vállalta. 

- Óbudán komoly ha-
gyományai vannak a len-
gyel-magyar barátságnak.
A két nemzet közti barát-
ság ápolását személy sze-
rint is fontosnak tartom,
különösen annak fényé-
ben, hogy felmérések sze-
rint a lengyelek úgy vélik,
a két nép eltávolodott
egymástól az utóbbi
években, melyben az or-
szágos politika is nagy
szerepet játszhat - mondta

elöljáróban Bús Balázs
polgármester. 

Csúcs Lászlóné Halina,
az Országos Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat
elnöke az elhangzottakat

a jó lengyel-magyar
együttmûködéssel, a test-
vérvárosi kapcsolatok tu-
catjának létezésével és sa-
ját tapasztalataival cáfol-
ta. Mint mondta: ezek az

értékelések csupán bizo-
nyos politikai erõk érde-
két szolgálja. Igenis, jó a
két nép kapcsolata! 

Szabó Magdolna alpol-
gármester a továbbiakban

részletesen ismertette a
Magyar-Lengyel Barát-
ság Napjának programját.
Kifejtette: az értékes, ér-
dekes események min-
denképpen hozzájárulnak
a két nép hagyományosan
meglévõ jó kapcsolatának
ápolásához, fejlesztésé-
hez. Sz. Cs.

(A részletes programot
lapunk március 9-én
megjelent 5. számának 6.
oldalán közöltük. Az
Óbuda Újság olvasható
az önkormányzat hon-
lapján: www.obuda.hu) 

Magyar-Lengyel Barátság Napja

Gazdag program március 23-án

Wesolowski Korinna, a III. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Csúcs
Lászlóné Halina, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Bús Balázs polgár-
mester és Szabó Magdolna alpolgármester a sajtótájékozatón

AIII. kerület önkor-
mányzata melletti ut-

cában Bús Balázs polgár-
mester és Tarlós István ko-
rábbi polgármester méltat-
ta Harrer Pál életútját,
majd Kutas László szob-
rászmûvész alkotását Za-
lai Krisztinával, Harrer
Pál ükunokájával közösen
leplezték le.

Tarlós István felidézte a
kort, melyben Harrer Pál
élt és dolgozott. Hangsú-
lyozta, hogy ebben az idõ-
szakban indult meg az iga-
zi városiasodás, melyben a
polgári értékrend térnyeré-
sének köszönhetõen szá-
mos, Óbuda története
szempontjából is fontos

szervezõdés, kezdemé-
nyezés indult. Ezek között
említette például az Óbu-
dai Torna Egyletet, ekkor
indult el az elsõ lóvasút
Óbudára, ekkor épült a
Lajos utcai iskola és ekkor
kezdõdtek az aquincumi
régészeti feltárások is.

Bús Balázs a városrész
Budapesthez fûzõdõ vi-
szonyáról szólva kiemelte
Harrer Pál városvezetõi
alázatát, mely ma is példa-
értékû. Úgy fogalmazott:
az önálló Óbuda elsõ pol-
gármestere látta, mi több,
maga is szorgalmazta
nagy Budapest közigazga-
tási egységbe fogását.
Nem fûtötték személyes

városvezetõi ambíciók, a
városegyesítés után mun-
káját Budapest szükséges
és mielõbbi fejlesztésének
rendelte alá. Ebben elsõ-

sorban Kamermayer Ká-
roly Budapest polgármes-
tere volt partnere, semmint
Ráth Károly fõpolgármes-
ter, aki inkább csak repre-

zentatív szerepet játszott,
városvezetõi munkájában
is inkább a kormány iránti
lojalitás vezette.

Bús Balázs utalt arra is,
hogy a múltban sem volt
épp felhõtlen Budapest és
Óbuda viszonya. Ennek il-
lusztrálásaként Krúdy
Gyula sorait idézte:

„A régi pesti polgár-
mesterek, ha útjuk elveze-
tett a harmadik kerületi
Flórián téren, üldögélve
a város fogatában és a
város méltóságát jelentõ
lobogó tollas hajdú ár-
nyékában; gyakran hall-
hatták a kiáltást:

- Megcsaltatok!”
Óbuda-Békásmegyer

polgármestere beszédében
reményét fejezte ki, hogy
hamarosan megváltozik
ez az Óbuda számára ked-
vezõtlen helyzet.

A mintegy száz résztve-
võ elõtt tartott megemlé-
kezés és szoboravatás a
Szózat hangjaival zárult.

Harrer Pál-szobor a Fõ téren

Felavatták a városegyesítõ polgármester szobrát
Ünnepélyesen leleplezték Harrer Pál, Óbuda elsõ polgár-
mesterének bronzszobrát az óbudai Fõ téren március 5-
én. A néhai városvezetõt megformáló alkotás a lokálpat-
rióta büszkeséget és elõdeink emlékének ápolását szol-
gálja. (Lapunk elõzõ számában hírt adtunk az esemény-
rõl, mely újságunk nyomdába adásának napjára esett,
ezért csak Harrer Pál életrajzát közölhettük. Az elhang-
zott beszédek lényegét most olvashatják - a szerk.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Önkormányzat

A pesti rakpart feletti híd-
részt 20 centiméterrel ma-
gasították, összesen más-
fél köbméternyi beton be-
alapozásával. Ehhez elõ-
ször fel kellett emelni a
hidat egy speciális szer-
kezettel összesen 40 cen-
timéterrel, majd a beala-
pozott betonréteg megkö-
tése után visszaengedték
helyére az átkelõt.

A Margit hidat két
lépcsõben engedték

vissza. Elsõként március
10-én éjjel, ekkor 19

centiméterrel „süllyesz-
tették” le a parti nyílást,
majd pár nap múlva
újabb 1 centimétert. Ek-
kor jöttek a finom beállí-
tások. A munkálatok ide-
je alatt a pesti felsõ rak-
parton autóval nem lehe-
tett áthajtani. Mindazo-
náltal a visszaengedés
után a megemelt ûrszel-

vény már 20 centiméter-
rel magasabban fut az új
betonágyon, a felsõ rak-
part felett, mint egy hét-
tel korábban. 

A híd visszaengedése
- az emeléshez hasonló-
an - hidraulikus sajtók
segítségével történt. A
híd egy óra alatt egy
centimétert süllyedt. 

A magasításra egyrészt
azért volt szükség, mert a
Margit híd rekonstrukció-
ja során a pályaszint - az
új pályalemezek beeme-
lése után - 20 centiméter-
rel magasabbra kerül.
Ezért a pesti felsõ rakpart
feletti - a mederhídtól
független -, úgynevezett
egynyílású parti híd szer-
kezetét is meg kellett
emelni. Másrészt, koráb-
ban a délrõl érkezõ na-
gyobb gépjármûvek gyak-
ran beszorultak a híd alá.
(A Parlament felé esõ ré-

szen ugyanis a jármûvek
és a rajtuk lévõ rakomá-
nyok akadálytalan áthala-
dásához rendelkezésre ál-
ló tér, az ûrszelvény 4,5
méter magas volt, míg az
Árpád híd felé esõ olda-
lon több mint 5 méter.) 

A híd felsõ rakparti
szakaszának felemelése
után nem akadnak el a
magasabb teherautók
sem. A terveknek meg-
felelõen elõször az észa-
ki hídfelet, majd a déli
hídfelet emelték fel kü-
lön-külön. 

Húsz centiméterrel magasabb kamionok is átférnek alatta

Megemelték a Margit hidat

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata az ÁROP-3.A.1/B-
2008-0024 számú, 49 millió
982 ezer forint összköltség-
vetésû szervezetfejlesztési
projektben 90 százalékos
vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert 44 millió 982
ezer forint értékben. A pá-
lyázatban szereplõket 2010.
szeptember 30-ig kell meg-
valósítani. Iványi András fõ-
osztályvezetõt a projekt
céljáról kérdeztük.

Elöljáróban elmondta,
elsõsorban az, hogy a

szervezetfejlesztési mód-
szerekkel és eredmények-
kel hozzájáruljanak a hi-
vatal hatékonyabb mûkö-
déséhez, az ügyfélszolgá-
lati folyamatok átalakítá-
sához és a teljesítményér-
tékelési mutatószámok
bevezetéséhez. Ezek el-
éréséhez, külsõ szakem-
berek bevonásával kor-

szerûsítik a döntési folya-
matokat, javítják a költ-
ségvetési gaz-
dálkodás ered-
ményességét,
erõsítik a part-
nerségi kapcso-
latokat az általuk
felügyelt önkor-
mányzati intéz-
ményekkel és
együttmûködõ
szervezetekkel, mint pél-
dául civilek, egyházak.
Fontos elem továbbá,
hogy a fejlesztési projekt
eredményeit az önkor-
mányzati dolgozók és ve-
zetõk is megismerjék,
magukénak érezzék, ezért
a nyár vége-õsz eleje fo-
lyamán tréningeket is
szerveznek.

- Eddig milyen eredmé-
nyek vannak?

A jogalkalmazási és
szakmai együttmûködést
fejlesztõ ismeretek átadá-

sával kapcsolatos jogal-
kalmazási tréninget 2009.

október 15-én és
16-án rendez-
tük, melyen az
önkormányzat
13 osztályáról
109 munkatárs
vett részt aktí-
van és sikeresen.

Az önkor-
mányzat tevé-

kenységeivel és terveivel
kapcsolatos lakossági el-
várások, a kerületi közvé-
lemény felmérésére ügy-
félelégedettség-mérést
folytattunk le 2009 no-
vemberében. A reprezen-
tatív kutatás eredményei-
nek értékelése után a ja-
vaslatokat mind a projekt-
be, mind pedig a napi
munkába beépítjük.

Az ÁROP projekt lebo-
nyolítására, a támogatás
lehívására külsõ vállalko-
zással szerzõdtünk, mely

2009. november 6. óta
látja el a projekt menedzs-
ment feladatokat.

A projektrõl a támoga-
tási követelményeknek
megfelelõen rendszere-
sen adunk tájékoztatást
mind az írott sajtóban,
mind pedig elektronikus
formában, képújságon
és a honlapon.

Jelenleg is folyik an-
nak felmérése, hogy a
szervezetfejlesztési mun-
ka és a hivatalon belüli
információáramlás támo-
gatásaként milyen infor-
matikai megerõsítés szük-
séges a pályázat adta ke-
reteken belül. A 2008-
ban készített pályázat
ilyen irányú tartalmát a
felmérés alapján tesszük
naprakésszé.

- Melyek a következõ
lépések?

- Márciusban hirdetik
meg a szervezetfejlesz-

tési és folyamatszabá-
lyozási feladatokra vo-
natkozó közbeszerzési
felhívást, melynek során
kiválasztják a megfelelõ
referenciákkal rendelke-
zõ szervezetfejlesztési
vállalkozást. A városfej-
lesztési fõosztály „kísér-
leti alany”-ként vesz
részt ebben a munkában,
mivel a fõosztály mûkö-
dési folyamatait úgyne-
vezett pilot projektelem
keretében vizsgálják
felül a szakemberek.

Egy-két héten belül
készülünk az elsõ támo-
gatási összeg lehívására
is. Számos kisebb-na-
gyobb feladat áll még
elõttünk, ezeket a pro-
jekt végéig végrehajtjuk.

(A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával
valósul meg.)

Megvalósítás alatt az ÁROP projekt

Szervezetfejlesztés a hivatalban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Mi az elõzménye a
laborvizsgálatok terüle-
tén jelenleg kialakult
helyzetnek?

- Az önkormányzat
2004-ben vette át a kerüle-
ti járóbeteg-szakellátást a
fõvárostól. Ezt megelõzõ-
en a Vörösvári úti és
Csobánka téri szakrende-
lõ, valamint a tüdõgondo-
zó a Margit Kórházzal
összevonva mûködött. A
szétválásnál meg
kellett osztani az
O E P - f i n a n -
szírozást a két in-
tézmény között.
A Margit Kór-
ház, saját számí-
tásaira hivatkoz-
va a labor finan-
szírozását 25
millió pontban határozta
meg. Az önkormányzat
akkori vezetése ezt kény-
szerûen elfogadta, mert
nem volt módja leelle-
nõrizni. Ehhez képest a ta-
valyi évben a tényleges
felhasználás 250 millió
pont volt, ebbõl 25 milliót
finanszíroz az OEP, a töb-
bit az önkormányzatnak
kellett kipótolnia. Megál-
lapíthatjuk, hogy finoman
szólva „meg lettünk vezet-
ve” 2004-ben.

- Sokakban felvetõdik
a kérdés, miért kell más
szolgáltatót megbízni a
laborvizsgálatok elvég-
zésére?

- A válasz egyszerû: a
szakrendelõ épületeiben
nincs labor. 2006-ig a
Margit Kórház végezte a
vizsgálatokat, ugyanezen
év végén egy közbeszer-
zési eljárás keretében a
debreceni önkormányzat
tulajdonában álló VESZ
nonprofit Kft.-t választot-
tuk ki  a feladat elvégzésé-
re. A cég a szerzõdésben

azt vállalta, hogy az OEP
által finanszírozott 25 mil-
lió pont felett további 25
millió pontnyi vizsgálatot
plusz finanszírozás nélkül
elvégez. Az 50 millió pon-
tos határ fölött azonban
plusz forrást kér az önkor-
mányzattól. 2008-ban 90
millió forintot kellett volna
az önkormányzatnak az
OEP-finanszírozáson felül
csak és kizárólag a labor-

szolgáltatásra
költenie. Ezt si-
került lealkud-
nunk, de szerzõ-
dés szerint ez az
összeg járt volna
a VESZ-nek.
2009-ben hason-
ló összeg jött ki,
amit az önkor-

mányzat már nem tudott
magára vállalni.

- Ekkor döntött úgy a
megbízott VESZ Kft.,
hogy korlátozza a vizs-
gálatok számát?

- Pontosan így történt.
Leültünk tárgyalni a szol-
gáltatóval, aki látva azt,
hogy az önkormányzat
nem tud majd finanszíroz-
ni, elõször úgy döntött,
hogy az addigi napi 400
ember laborvizsgálata he-
lyett csupán 150 emberét
végzi el, a többieket elõ-
jegyzésbe veszi. Ez hetek
alatt óriási várakozási lis-
tát idézett elõ. 

- Hogyan kezelik ezt a
kényszerû helyzetet?

- A probléma megoldása
érdekében tárgyalásokat
kezdeményeztünk mind a
szolgáltatóval, mind a házi-
orvosok képviselõivel. A
tárgyalások végén kialakí-
tottunk egy rendszert,
amely biztosítja a fontos
vizsgálatok azonnali elvég-
zését úgy, hogy a rendszer
még finanszírozható le-

gyen. Minden egyes vizs-
gálatnak ami a laborbeuta-
lón szerepel, megvan a
pontértéke. A háziorvosok
és a szakrendelõ orvosai-
nak számításai szerint 950
pontba belefér minden
olyan vizsgálat, amelyre
azonnal szükség lehet, és
nem tûr halasztást. Annak
érdekében, hogy sürgõs
vizsgálatot ne kelljen elha-
lasztani, úgy döntöttünk,
hogy azok a betegek, akik-
nek a beutalóján a feltünte-
tett vizsgálatok pontértéke
nem haladja meg az 1300
pontot, azok azonnali ellá-
tásban részesülnek. Ha a
beutaló orvos ezt a határt
átlépi, akkor a vizsgálat
elõjegyzésbe kerül. Ezért

rendkívül fontos számunk-
ra, hogy amíg más megol-
dást nem találunk, a házior-
vosok ezt az új beutalási
rendet alkalmazzák. Szá-
mukra küldtünk értesítõt a
korábbi lapszámokban, il-
letve a háziorvosi rende-
lõkben plakátokat is kihe-
lyeztünk, hogy a betegeket
is tájékoztassuk az új rend-
szerrõl. A kialakult helyzet
fokozott figyelmet igényel
a családorvosoktól, ezért
ezúton is szeretném meg-
köszönni eddigi együttmû-
ködésüket és megkérni a
szakma képviselõit, hogy
az 1300 pontos határ betar-
tására - amennyiben az
adott beteg esetében lehet-
séges - legyenek tekintettel.

- A végsõ megoldás
vélhetõen az OEP-en
múlik.

- Fontos azt is tudni,
hogy ezzel a kényszerû-
en, helyben kialakított
rendszerrel is 30-40 mil-
lió forinttal kell finan-
szírozni a labort önkor-
mányzatunknak. Az iga-
zi megoldás valóban az
lenne, ha az OEP az or-
szágos átlagra emelné a
III. kerületi laborszol-
gáltatás finanszírozását.
Ebben az esetben az
összes problémánk meg-
szûnne. Addig is kétha-
vonta egyeztetünk a há-
ziorvosok képviselõivel
és amennyiben szüksé-
ges, változtatunk.

„A háziorvosok együttmûködésére is számítunk a laborproblémák kezelésében”

A fontos vizsgálatokat azonnal elvégzik

A képviselõ-testület már-
cius 3-ei ülésén Bús Balázs
polgármester javaslatára
módosította az adósságke-
zelésrõl szóló rendeletet. 

E nnek értelmében a
jövõben azok is

igénybe vehetik az
adósságkezelési szolgál-
tatást, akiket a rendelet
ebbõl idáig kizárt, azaz
nõhet az adósságcsök-
kentési támogatást
igénybevevõk köre, és
csökkenhet a lakosság
eladósodottsága. 

A Díjbeszedõ Zrt. ki-
mutatása szerint 2009-

ben 1,3 milliárd forintra
emelkedett a III. kerüle-
ti lakosok hátraléka,
ezért a polgármester fel-
kérte a hivatal és a Csa-
ládsegítõ Szolgálat
munkatársait, dolgozza-
nak ki javaslatot a hátra-
lékos családok érdeké-
ben, növelve az adós-
ságkezelési szolgáltatás-
ban résztvevõk körét. A
javaslatot a képviselõ-
testület támogatta. 

Az elmúlt években az
önkormányzat több lép-
csõs adósságkezelési
szolgáltatást épített ki a
hivatal és a Családsegítõ

Szolgálattal közösen,
valamint az önkormány-
zat fenntart Családok
Átmeneti Otthonát, ki-
léptetõ lakásokat, Gyer-
mekek Átmeneti Ottho-
nát. A banki hitel hátra-
lékosok érdekében krí-
zislakásokat hozott létre. 

Sajnálatos, hogy az
önkormányzat minden
szándéka és korábbi ja-
vaslata ellenére a szoci-
alista kormány nem
nyújtott érdemben segít-
séget a banki hátraléko-
soknak, akik április 15-e
után a szocialisták miatt
az utcára kerülhetnek. 

Adósságkezelés: bõvült a kör

Mint ismeretes, a Szent Margit Rendelõintézetben végzett
laborvizsgálatok területén az utóbbi hónapokban nem várt
nehézségek adódtak: a laborvizsgálatokat végzõ VESZ
Nonprofit Kft. a szolgáltatás korlátozásáról döntött, ami
rendkívül hosszú várakozási idõt von maga után a Vörösvári
úti járóbeteg-szakellátó intézményben. Puskás Péterrel,
Óbuda-Békásmegyer egészségügyért felelõs alpolgármes-
terével beszélgettünk a probléma okairól, illetve lehetsé-
ges megoldásairól.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Önkormányzat

Szûcs János, a III. kerü-
leti Polgárõrség veze-

tõje röviden összefoglalta
eddig elért eredményeiket.
Legfontosabb feladatuk-
nak a bûnmegelõzést, je-

lenlétükkel a lakosság
szubjektív biztonságérze-
tének növelését nevezte
meg. Az elmondottakhoz
hozzátette: többen, akik
szívesen bekapcsolódná-

nak munkájukba, azt hi-
szik, ezért fizetést kapnak.
Sokaknak nehéz elhinni,
de közülük mindenki tár-
sadalmi munkában végzi a
közrend védelmét, a mun-
kája mellett. Hangsúlyoz-
ta: más fõvárosi kerületek-
hez képest az önkormány-
zat kiemelt figyelmet szen-
tel munkájuknak, az anya-
gi lehetõségekhez mérten
támogatja tevékenységü-

ket, jelesül, legutóbb a he-
lyiség biztosítással. Rend-
kívül jónak ítélte kapcsola-
tukat a III. kerületi Rendõr-
kapitánysággal, illetve a
helyi Közterület-felügye-
lettel. Elmondta: szerda
délutánonként ügyeletet
tartanak az irodában, ami-
kor bárki felkeresheti õket
bármilyen, közbiztonságot

érintõ gondjával. Az ese-
ményen részt vett Puskás
Péter alpolgármester Feró
Attila, a III. kerületi Rend-
õrkapitányság helyettes
vezetõje, Varga Ferenc, az
Óbudai Tûzõrség parancs-
noka és Berényi Attila, a
III. kerületi Közterület-fel-
ügyelet igazgatója. 

Sz. Cs.

Önkormányzatunk a Közép-
Magyarországi Operatív
Program 2009-2010-es ak-
cióterv keretében, a „Szo-
ciális célú városrehabilitá-
ció - Ipari technológiával
épült lakótelepek rehabili-
tációja” címû pályázaton
(kódszám: KMOP-2009-
5.11/C) a „Békási Ifjúsági-
és Sportpark és környeze-
tének fejlesztése” elneve-
zésû projekt (Hatvany La-
jos utca és környezet)
megvalósításának céljából
indulni kíván. 

Ezzel a programmal
Óbuda-Békásme-

gyer Önkormányzata le-
romlott állapotú tereinek
közösségi, játszó- és
sporttérként való újra-
élesztéséhez, valamint la-
kókörnyezetének fejlesz-
téséhez járulna hozzá.

Az elmúlt tíz évben
megvalósított beruházá-

saink tanúskodnak arról,
hogy a kialakított játszó-
téri és sportfelületek, va-
lamint közösségi, illetve
fejlesztõ foglalkozások
csökkentik a családon
belüli, és a családok kö-

zötti feszültséget, útjába
állnak a szociális hátrá-
nyok átörökítésének, hal-
mozódásának. Így szüle-
tett meg a gondolat, hogy
többgenerációs „játszóte-
ret” alakítsunk ki.

A park a sportolás és
aktív kikapcsolódás szé-
les skáláját kínálja tár-
sas és egyéni sporttevé-
kenységekhez. A sporto-
lási lehetõségek öt for-
máját egymástól elkülö-

nített területeken alakít-
ják ki: kombinált sport-
pályák, BMX és gör-
deszka ügyességi pá-
lyák, szabadtéri fitnesz-
eszközök területe fiata-
lok és örökifjak számá-
ra, futópálya, kültéri ját-
szóeszközök és klub-
épület. A park bekerített,
õrzött és felügyelt lesz,
melynek üzemeltetése a
Máltai játszóterekhez
hasonlóan történik.

Önkormányzatunk
szándéka, hogy pályáza-
tába bevon a tervezett
helyszín közelében tár-
sasházi közösségeket,
ahol a pályázat keretében
a társasházi épület komp-
lex hõszigetelése (hom-
lokzat, tetõ és pincefö-
dém), valamint a lakások
homlokzati nyílászárói-
nak cseréje valósul meg.

Városfejlesztési 
fõosztály

Tájékoztató a Békási Ifjúsági- és Sportpark létrehozásáról

Többgenerációs „játszótér” születhet

Irodával gyarapodott a polgárõrség

Lapzártakor érkezett: a III. kerületi Polgárõrség munkájának
segítése érdekében irodahelyiséget adtak át a Ladik utca 2-
6. szám alatt, a III. kerületi Közterület-felügyelet székhe-
lyének tõszomszédságában, március 17-én. A helyiséget és
a szükséges irodai eszközöket az önkormányzat az „Óbuda
Közbiztonságáért” Közalapítványon keresztül biztosította.

Varga Ferenc tûzoltóparancsnok és Puskás Péter alpolgármester az iroda átadáson

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata levelezõlistát üze-
meltet a kerületben mûködõ
civil szervezetek számára.

Az önkormányzat által
végzett napi pályá-

zatfigyelés keretén belül
felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást
nyújtunk elektronikus le-
velezõrendszerünkön ke-

resztül a különbözõ pályá-
zati lehetõségekrõl és a ci-
vil szervezeteket érintõ
egyéb hasznos informáci-
ókról. Ha igénylik az ön-
kormányzat szolgáltatását,
ezt szíveskedjenek jelezni
Zsuppánné Tófejy Éva ifjú-
sági, civil és esélyegyenlõ-
ségi referensnél a
tofejy.eva@obuda.hu e-
mail címen.

Levelezõlista civil
szervezeteknek

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcso-
latos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a 267-
0525-ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-os telefon-
számon. E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu
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A békásmegyeri okmányirodába a 454-7632-es telefonszámon

lehet idõpontot foglalni. A Harrer Pál utcai okmányiroda a 437-

8777-es telefonszámon valamint interneten a www.magyar-

orszag.hu illetve a www.obuda.hu  weboldalon keresztül fogad-

ja az ügyfelek bejelentkezését. Az interneten történõ idõpont-

foglalás csak a Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda) és a

Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodába lehetséges.

A Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodában továbbra is mûködik

a postahivatal az ügyfélfogadási idõvel azonos nyitva tartással,

valamint az irodában található alkuszcég segítségével az ügyfe-

lek megköthetik gépjármûvük kötelezõ felelõsségbiztosítását is.

A békásmegyeri és a Harrer Pál utca 9-11. szám alatti okmány-

irodában az ügyfelek személyesen is foglalhatnak idõpontot.

Az okmányirodában az alábbi ügyek intézhetõek:

Békásmegyer (Medgyessy Ferenc utca 4.): személyazonosító

igazolvány; lakcímbejelentési ügyek; útlevél; vezetõi engedély;

ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-11.: személyazonosító igazolvány; lakcímbeje-

lentési ügyek; vezetõi engedély; jármûigazgatási ügyek; egyéni

vállalkozói igazolvány; ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda): útlevél; mozgáskor-

látozottak parkolási igazolványa.

A nyitva tartási idõ mindhárom irodában azonos.

Hétfõ: 10-tõl 18 óráig. Kedd: 8-tól 14 óráig. Szerda: 8-tól 14 óráig.

Csütörtök: 8-tól 14 óráig. Péntek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, 
nyitva tartás az okmányirodákban

Mint arról már hírt adtunk, a képviselõ-testület ügyfél-látogatá-
si mérések alapján módosította a hivatal tavaly május 1-jétõl ér-
vényben lévõ munka- és ügyfélfogadási rendjét. A változás 2009.
november 30-án lépett életbe.

A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rend-
je: hétfõn: 14-18 óráig. Kedden: nincs. Szerdán: 8-

16.30 óráig. Csütörtökön: 8-13 óráig. Pénteken: nincs.
Az igazgatási fõosztály okmányiroda és ügyfélszolgálati

osztály ügyfélfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iroda (az útlevél és parkolási igazolvá-

nyokkal kapcsolatos ügyek kivételé-
vel) nyitva tartása: hétfõn: 8-18 órá-
ig. Kedden: 8-18 óráig. Szerdán: 8-
18 óráig. Csütörtökön: 8-18 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.

Az okmányiroda és a békásmegyeri
okmányiroda, valamint az útlevéllel
és parkolási igazolványokkal kapcso-
latos ügyek ügyfélfogadási rendje:
hétfõn: 10-18 óráig. Kedden: 8-14
óráig. Szerdán: 8-14 óráig. Csütörtö-
kön: 8-14 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.

A szociális-szolgáltató fõosztály
ügyfélszolgálati irodájának ügyfélfo-
gadási rendje: hétfõn: 9-18 óráig.
Kedden: 8-16.30 óráig. Szerdán: 8-
16.30 óráig. Csütörtökön: 8-16.30
óráig. Pénteken: 8-12.30 óráig.

Ügyfélfogadási rend 
a polgármesteri hivatalban
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Egészségügy

A meddõségrõl és az asz-
szisztált reprodukcióról szól
a Szent Margit Rendelõinté-
zet Nonprofit Kft. és a San
Marco Alapítvány Óbudai
San Marco Szabadegyete-
mének áprilisi 12-ei 18 óra-
kor kezdõdõ rendezvénye. A
résztvevõk dr. Urbancsek
János professzor elõadását
hallhatják.

D r. Urbancsek János-
nak fõ klinikai és

kutatási területe a szerve-
zeten kívüli megterméke-
nyítés endokrinológiája.
Kezdetben a petefészek
stimuláció alatti endokrin
változások és azok befo-
lyásolási lehetõségeinek
vizsgálatával foglalko-
zott, ebbõl írta kandidá-
tusi disszertációját. Ezt
követõen az in vitro fer-
tilizációs kezelések ered-
ményességének elõrejel-
zése endokrin markerek
segítségével témakörben
végezte kutatómunkáját,

melybõl 2006-ban az
MTA doktora címet sze-
rezte meg, melyet több
ösztöndíj elnyerése is tá-
mogatott.

Az elõadást kötetlen
beszélgetés követi, ahol
a résztvevõk hozzászól-
hatnak a témához és kér-
déseket intézhetnek az
elõadóhoz.

Az elõadás idõpontja:
április 12-én 18-tól 20
óráig. Helyszín: Óbudai
Kulturális Központ, San
Marco utca 81. A belé-
pés díjtalan. 

San Marco Szabadegyetem

A H1N1 elleni védõoltási
kampányban végzett munká-
jáért miniszteri dicséretben
részesült Bálint András a Bé-
csi út 268. szám alatti rende-
lõ háziorvosa.

Asokoldalúan képzett
belgyógyász szakor-

vos 33 éve kezdte gyógyí-
tó tevékenységét Óbudán,
ahol sok ezer általa kezelt
beteg emlegeti hálával a
nevét. A háziorvosi mun-
kája mellett társadalmi fel-
adatokat is vállal: a Ma-
gyar Orvosi Kamara házi-
orvosi szekciójának veze-

tõségi tagja, kerületi oktató
családorvos, ANTSZ kerü-
leti szakfelügyelõ fõorvos,
életmód tanácsadó. 

Rendeléseit még 1977-
ben a régi, világháborúból
örökölt téglagyári barakk
épületek között kezdte, ta-
núja volt a környék átala-
kulásnak, a külsõ Bécsi út
fokozatos beépülésének. A
68 éves orvos ma is fiata-
los hévvel, a betegek teljes
megelégedésére végzi
munkáját. Feladata az ál-
landó szûrés és gondozás,
az egészségvédelemmel
kapcsolatos pályázatokon

való részvétel, ami lassú
folyamat ugyan, de hosszú
távon mindig eredménnyel
kecsegtetõ tevékenység.
Gyógyító orvos lévén fele-
lõsséget érez a körzetéhez
tartozó emberek egészségi
állapotáért. Nem csak gyó-
gyít, hanem nagy súlyt
fektet a megelõzésre, az
egészséges életmód kiala-
kítására.

Bálint András örömmel
fogadta a miniszteri kitün-
tetést, ám sikerében a csa-
patmunka fontosságát is

hangsúlyozta. - Vélemé-
nyem szerint ez a gesztus a
kerület egészének munká-
ját dicséri azért a tevékeny-
ségért, amit a védõoltási
kampányban végeztünk.
Ez megilleti az önkor-
mányzatot, a szakrendelõ
és az ÁNTSZ dolgozóit, az
orvosokat és a mellettük
dolgozó ápolókat, védõnõ-
ket. Ennek a nagy csapat-
nak az érdeme, hogy a ke-
rületben nem alakult ki je-
lentõs járvány ebben a pe-
riódusban. Hogy miért ép-

pen én képviseltem a kol-
légákat, azt úgy gondolom,
másnak kellene megítélni,
mindenesetre nagyon jól-
esett az elismerés.

A betegek által kedvelt
és nagyra becsült Bálint
András a kitüntetéstõl
nem lett jobb orvos, de
amióta átvette az okleve-
let, még nagyobb felelõs-
séget, erõsebb motivációt
érez mindennapi gyógyí-
tó munkájában.

Kép és szöveg:
Lovas Albert

Nagy sikerû elõadással zá-
rult az Óbudai Kulturális Köz-
pontban a San Marco Sza-
badegyetem márciusi elõ-
adása. 

Atelt házas nézõtér
elõtt dr. Halmos Ta-

más professzor, belgyó-
gyász, diabetológus és
lipidológus szakorvos,
címzetes egyetemi tanár
gondolataival lenyûgözte
a hallgatóságot. 

Ismeretes, hogy hazánk-
ban a 2. típusú cukorbe-
tegség elõfordulásának
gyakorisága rohamosan
nõ. Az elhízás, a magas
vérnyomás, az érelmesze-

sedés, a következményes
agyér-, koszorúér- és vese-
bántalmak mind olyan
szövõdmények, melyek a
metabolikus szindróma
következtében is létrejö-
hetnek. De hogyan lehet
megelõzni, vagy a már ki-
alakult tünetegyüttest ke-
zelni? Erre és még számos
kérdésre kapott választ a
hallgatóság dr. Halmos Ta-
más professzortól, aki
több éven át a Magyar
Diabetes Társaság elnöke-
ként is dolgozott. 

A programot színesítet-
te, hogy az elõadás elõtt
pár órával a Szent Margit
Rendelõintézet Nonprofit

Kft. munkatársai az Egész-
ségolimpián belül ingye-
nes vérnyomás- és vércu-
kormérést, valamint test-
összetétel vizsgálatot vé-
geztek az érdeklõdõk köré-
ben. Kiegyensúlyozott
táplálkozásra vonatkozó
tanácsokkal látta el a
résztvevõket a dietetikus.
Egyben mindenki regiszt-
rálhatott az Egészségolim-
piára. A szûrésen közel
százan vettek részt. Az elõ-
adás után távozó hallgató-
ság, az ismeretterjesztõ
elõadáson kívül az egész-
séget jelképezõ almával
térhetett haza, mellyel a
szervezõk kedveskedtek.

Elõadás ingyenes szûréssel

Miniszteri dicséret
a körzeti orvosnak

Gyógyászati segédeszközök a házi betegápolásban
A Reménysugár az Idõsekért Közhasznú Alapítvány meghívja az idõs hozzá-
tartozóikat otthonukban ápoló családtagokat, az érdeklõdõ kerületi lakosokat
március 30-án 15 órai kezdettel a „Gyógyászati segédeszközök használata a
házi betegápolásban” címû, bemutatóval egybekötött elõadásra a Kiskorona ut-
ca 3. szám alatti idõsek klubjába. (A részvétel ingyenes.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Bús Balázs polgármester kezde-
ményezésére 6 fõre bõvült a park-
õrök létszáma Óbuda-Békásme-
gyeren. Mint ismert, a parkõri
szolgálat elindításáról tavaly áp-
rilis 1-jén döntöttek a képviselõk,
és a közterület-felügyelet koordi-
nálásában azonnal elkezdõdött a
munka.

F igyelembe véve a feladato-
kat, meghatározták a ki-

emelten ellenõrizendõ zöldte-
rületeket melyek a következõk:
békásmegyeri és kaszásdûlõi
lakótelep, a Római-part, az
Óbudai-sziget, a Mocsáros-
dûlõ és a Kiscelli-park.

Emellett - a közterület-fel-
ügyelõk munkáját segítve - a
kerület több kutyasétáltatás
szempontjából frekventált terü-
letét is ellenõrzik nap mint nap,
kora reggeltõl késõ estig.
Szombatonként részt vesznek
az MDF-piacok ellenõrzésében
is. Munkájukat párban vagy
közterület-felügyelõvel együtt
végzik. Tavasztól õszig vasár-

nap is mûködik a parkõri szol-
gálat, így ekkor már a hét min-
den napján biztosított a közte-
rületi jelenlét. Ebben az idõ-
szakban néhány parkõr kerék-
páron közlekedve látja majd el
feladatát, megnövelve ezzel az
ellenõrizendõ terület nagysá-
gát, ezáltal lehetõvé válik a kri-
tikus területekre a gyakori visz-
szatérés.

A parkõrök már eddigi mun-
kájuk során is számos sikeres
intézkedésben vettek részt, me-
lyek közül kiemelkedik az ille-
gális fakivágások észlelése, do-
kumentálása, mely több eset-
ben feljelentéssel zárult. Az el-
múlt évben nagy hangsúlyt fek-
tetett a közterület-felügyelet a
parlagfû elleni védekezésre. Ha
ilyet észleltek, a kisebb terüle-
teket saját hatáskörben a park-
õrökkel lekaszáltatták, a na-
gyobb területeket jelezték az
önkormányzat mezõgazdasági
osztályának.

A lakosság kérdéseivel, közte-
rületre vonatkozó észrevételeivel

bizalommal fordulhat a helyszí-
nen lévõ parkõrökhöz. Õk leg-
jobb tudásuk szerint tájékoztat-

nak, intézkednek, szükség esetén
továbbítják az információt.

Bejelentést is tehetnek az
ügyeleten: Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyelet
1033 Budapest, Ladik utca 2-6.
Telefon: 453-2618. Fax: 453-
2619. E-mail: ugyfelszol-
galat@obkf.hu

Kiemelten ellenõrizendõ közterületek

Több parkõr a városrészben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
2009 õszén indította el a lakossági
komposztálási mintaprogramot, mely
a helyi (kerti) komposztálás elterjesz-
tését célozza. Az FKF Zrt. támogatá-
sával 100 fa komposztáló keretet és
100 komposztáló hálót szereztünk
be, azzal a céllal, hogy mielõbb olyan
helyi kerttulajdonosoknak adjuk
használatba, akik cserébe vállalják a
feltételül szabottakat.

• Az átvett eszközökben a házi
komposztálás folyamatos végzé-
sét, legalább 3 évig;

• képzésen, elõadá-
sokon való részvételt;

• komposztáló-klub
létrehozását és abban
való aktív részvételt;

• nyitottságot az is-
meretek továbbadásá-
ra, a komposztálás nép-
szerûsítésére;

• adatszolgáltatást az
önkormányzat felé.

A mintaprogramtól
elsõsorban azt várjuk,
hogy a lakosság kom-
posztálással és hulla-
dékkezeléssel kapcsolatos ismere-
tei lényegesen bõvüljenek, és ezál-
tal terjedjen el egy környezettuda-
tosabb életforma. Szeretnénk elér-
ni, hogy az õszi avarégetés rendkí-
vül káros gyakorlatát nagymérték-
ben visszaszorítsuk, hiszen értékes
anyagokat veszünk el ezzel a talaj-
tól, növényeinktõl, egyúttal súlyos
levegõszennyezést okozva. Cé-
lunk továbbá a kommunális hulla-
dék mennyiségének jelentõs csök-
kentése, azáltal, hogy a szerves
hulladék komposztálható része
egyre kisebb arányban kerül bele.

A mintaprogramba eddig 70
kertes ingatlan tulajdonosai kap-
csolódtak be, három kerületi civil
szervezet - Aquincum-Mocsáros
Közhasznú Egyesület, Csillaghe-
gyi Polgári Kör Egyesület és az
Óbudai Hegyvidékiek Egyesülete
- révén.

Szeretnénk a további rendel-
kezésre álló 30 helyet mielõbb
betölteni, ezért várjuk azok je-
lentkezését, akik idén tavasztól
szívesen bekapcsolódnának a

programba. A részvételnek
alapfeltétele a 2010. április 19-
re, illetve április 22-re szerve-
zett alapképzettséget adó nyil-
vános komposztálási elõadások
valamelyikén való részvétel (A
felhívás alul keretben).

A komposztálási mintaprog-
ramba jelentkezni Somlói Viktóri-
ánál a somloi.viktoria@obuda.hu
drótposta címen, vagy levélben a
1033 Budapest, Fõ tér 3. II. em.
36. címen lehet, név, cím és elér-
hetõségek megadásával. További
felvilágosítás kérhetõ a 437-8891-

es telefonszá-
mon. Nagyobb
érdeklõdés ese-
tén a jelentkezé-
sek sorrendjét
vesszük figye-
lembe.

A lakossági
komposztálási
mintaprogram
segítése érdeké-
ben „Kom-
posztáljunk! -
aktívan hozzá-
járulva kör-

nyezetünk védelméhez” cím-
mel kiadványt is készítettünk,
melyben a komposztálással
kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalókat gyûjtöttük össze. A
kiadvány korlátozott számban,
ingyenesen igényelhetõ a fenti
elérhetõségeken.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Milyen hulladékokat lehet kom-
posztálni? Mivel gyorsítható a
komposztálás? Miért a legjobb
talajjavító anyag a komposzt?
Ezekre és még sok-sok kérdés-
re választ kap, ha eljön, és
meghallgatja Ruepp-Vargay
Mária elõadását.
A mindenki számára nyitott
elõadás helyszíne: Csillaghe-
gyi Közösségi Ház.
Idõpontok: 2010. április 19.
(hétfõ), 17-tõl 19 óráig, illet-
ve 2010. április 22. (csütör-
tök) 18-tól 20 óráig.

Elõadás a komposztálásról 

Komposztáljunk!
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Tisztelt Választópolgárok!
Hazánkban 2010. április 11-én kerül

sor az országgyûlési képviselõ-választás
elsõ fordulójára, 2010. április 25-én pedig
a második fordulóra.

A választópolgárok 2010. február 8-a
és 12-e között kapták kézhez a választói
névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló
Értesítõt, valamint a képviselõjelölt aján-
lásához szükséges ajánlószelvényt. 

Amennyiben Ön csak a második for-
dulóban jogosult szavazni, az ajánlás jo-
gával még nem élhet, így ajánlószelvényt
nem kapott. Ha az Értesítõn feltüntetett
adatai tévesek, forduljon a Választási Iro-
da illetékeseihez!

Szavazás belföldön:
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Érte-

sítõn feltüntetett szavazókörben, szemé-
lyesen  szavazhat.

Ha a szavazás napján Magyarorszá-
gon, de lakóhelyétõl eltérõ településen
tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolás-
sal  teheti ezt meg.

Igazolás személyesen vagy meghatal-
mazott útján legkésõbb 2010. április 9-én
16 óráig kérhetõ. Ha ajánlott levélben ké-
ri az igazolást, a kérelemnek legkésõbb
2010. április 6-án meg kell érkeznie a
jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához le-
tölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre
www.valasztas.hu honlapon, illetve elér-
hetõ bármely választási Irodában.

Fontos tudnivaló, hogy akár az elsõ,
akár a második fordulóra kér igazolást,
azt a fenti idõpontig kell megtennie.

Az igazolási kérelemben meg kell ad-
nia nevét, személyi azonosítóját (ismer-
tebb nevén személyi szám), lakcímét, an-
nak a településnek a nevét, ahol a szava-
zás napján tartózkodik, valamint hogy az
igazolást az elsõ, a második vagy mind-
két fordulóra kéri-e.

Az igazolás birtokában Ön az igazolá-
son megjelölt szavazókörben szavazhat.

Az elsõ és második választási forduló kö-
zött lakóhelyet változtató választópolgárok
szavazása:

Ha Ön az elsõ és második választási for-
duló között lakóhelyet változtat a második
fordulóban nem az új, hanem a korábbi la-
kóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az
új lakcíme bejelentésekor az ügyintézõtõl
szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap.
Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti
fel az Értesítõben megjelölt szavazóhelyi-
séget.

A szavazás menete:
Szavazni csak személyesen, reggel hat

órától este hét óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szava-

zatszámláló bizottság köteles ellenõrizni
az Ön személyazonosságát és lakcímét,
melyet az alábbiak szerint igazolhat:

• a lakcímet tartalmazó érvényes sze-

mélyazonosító igazolvány (azaz a régi tí-
pusú személyi igazolvány);

• személyazonosító igazolvány (kártya for-
mátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követõen
kiállított kártyaformátumú vezetõi engedély,
ezek azonban csak érvényes lakcímigazol-
vánnyal együtt fogadhatók el.

• Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózko-
dik a szavazás napján, akkor az „Igazolás a la-
kóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazáshoz”
megnevezésû nyomtatványt is magával kell
vinnie a szavazókörbe.

Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt
szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék
aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében javasoljuk,
használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista
neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt
két, egymást metszõ vonallal lehet (+ vagy X).

A szavazólapokat a borítékba helyezve az
urnába kell dobni.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és
ezt még a szavazat urnába dobása elõtt jel-
zi, a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Amennyiben az országgyûlési képvise-
lõ-választással kapcsolatos bármilyen kér-
dése merül fel, a Választási Iroda munka-
társai készséggel adnak felvilágosítást, il-
letõleg ajánljuk figyelmükbe a
www.valasztas.hu internetes oldalt. 

Választási
tudnivalók

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁ-
LASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATA.
Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314, cím: 1051
Budapest, Roosevelt tér 1., tel.: (40)200-717,
441-1616, fax: 1-441-1617, e-mail: visz@
otm.gov.hu. Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig
8.30-tól 16 óráig, pénteken 8.30-tól 13.30 óráig.
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Bp., III. ker.Szépvölgyi
út 69-73.szám alatt mûködõ (54., 55., 56.számú) szavazókörök címe - az
intézmény elköltözése miatt - megváltozott.
Az érintett választópolgárok a Bp., III. ker. Bécsi út 96/b. szám alatt az
Óbudai Egyetem (korábban Budapesti Mûszaki Fõiskola) új épületében
adhatják le szavazataikat.
Az 53. számú szavazókörhöz tartozó választópolgárok, akik ugyanezen
intézmény Doberdó út 6. szám alatt mûködõ épületében szavaztak, szin-
tén a Bécsi út 96/b. szám alatt élhetnek választójogukkal.
A 30. számú szavazókör választópolgárai a Vörösvári út 93. szám he-
lyett, a Kerék utca 18-20. szám alatt mûködõ általános iskolában él-
hetnek választójogukkal.
A választási eljárásról szóló, 1997. évi C. törvény 10.§ (1) bekezdése
kimondja, hogy a szavazókörök területi beosztását úgy kell kialakítani,
hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerkétszáz vá-
lasztópolgár jusson.
A fenti jogszabályra figyelemmel a szavazókörök területi beosztásában
módosításokra volt szükség. Módosult a Hévízi út 2-6., a Madzsar Jó-
zsef utca 5. és a 13-15. lakcímek szavazóköre.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a szavazó-
kör felkeresését megelõzõen - az említett címektõl függetlenül - feltétlenül
gyõzõdjenek meg arról, hogy a lakóhelyük szerinti szavazókör címében
nem történt-e változás. A Helyi Választási Iroda vezetõje

Tájékoztatás szavazóköri cím módosításáról

Donáth László, a 4. számú
választókerület (Békásmegyer-
Csillaghegy) országgyûlési
képviselõje, minden hónap elsõ
szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja
fogadóórájára a lakosokat a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házba
(Csobánka tér 5.). 

Dr. Orosz Sándor, az óbudai-
ak országgyûlési képviselõje, az
országgyûlés ülésezésének idõ-
szakában, minden héten csütör-
tökön, 17-tõl 19 óráig fogadó-
órát tart. Helyszín: Magyar Szo-
cialista Párt III. kerületi irodája,
a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája
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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. 

Amotorlopásra speci-
alizálódott csoport 9

hónapja minden héten
bécsi portyára indult,
ahonnan motorkerékpá-
rokat, fõleg robogókat
loptak el. Ez idõ alatt
több mint 10 millió forin-
tot, fejenként több mint 2
milliót zsebeltek be azzal,
hogy teherautószám
csempészték a motoro-
kat. Leginkább robogókat
loptak, ugyanis az 50
köbcentis járgányoknak
nincs rendszáma, alváz-
számuk sincs sehol rög-
zítve. Így a feketepiacon
egy kamu adásvételi szer-
zõdéssel könnyen el tud-
ták adni azokat. A na-
gyobb motorokat alkat-
részként hasznosították. 

Néhány hete, több hó-
napos elõkészítõ munka
után az operatív csoport
és a BRFK Gépjármû
Bûnõzés Elleni Osztály

munkatársai Feró Attila
alezredes vezetésével
csapott le a bûnbandára
és orgazdáikra. A telep-
helyen 11 motort, tenger-
nyi motordarabot, alkat-
részt, rendszámokat ta-
láltak. További 23 motor-
kerékpárt egyelõre pró-
bálnak beazonosítani. Je-
lenleg kilenc embert gya-
núsítanak, közülük kettõt
elõzetes letartóztatásba
helyeztek, egy ember
szabadlábon védekezhet. 

Az elfogott autótolva-
jok szinte kizárólag nagy
értékû luxusautókkal fog-
lalkoztak, egy-egy jármû
értéke elérte akár a 25 mil-
lió forintot is. A bûncse-
lekmények okozta kárt
ugyanakkor nehéz meg-
becsülni, mert a banda
gyakran összeköttetésben
állt a tulajdonosokkal,
akik ellopatták autójukat,
mivel nem tudták fizetni a

hitelt. A bûnözõk arra sza-
kosodtak, hogy külföldrõl
megszerezzék eladó jár-
mûvek adatait, és azokkal
hozzák forgalomba az el-
lopott autókat. 

- Van olyan gépjármû,
melynek alvázszámát
háromszor is átütötték.
A rendõrök három em-
bert vettek õrizetbe a
csoport telephelyén. A

nyomozás nemcsak au-
tólopás, hanem biztosí-
tási- és hitelcsalásra is
kiterjed - tudtuk meg
Feró Attilától.

Sz. Cs.

A nagy fogás

Autó- és motortolvajokra csaptak le

Követelése nyomaté-
kosítására egy lövést

is leadott az a bankrabló,
aki március 10-én reggel,
nyitás után lépett be az
egyik óbudai, Bécsi úti
pénzintézetbe. A maszkot
viselõ férfi ezután arra uta-
sította az alkalmazottakat,
adják át a kasszában lévõ
pénzt. Miután teljesítették

követelését, a férfi gyalog
menekült el a helyszínrõl.
A bûnügyi technikusok
órákon át helyszíneltek a
bankfiókban és környékén,
a szakértõk elemezték a
kamera felvételeit. A táma-
dáskor senki sem sérült
meg, a rendõrség fegyver-
szakértõ bevonásával vizs-
gálja a bûncselekményt. 

Tette után néhány órával III.
kerületi munkahelyén fogták
el azt a férfit, aki fegyverrel
rabolt a X. kerületben febru-
ár 19-én az esti órákban.

AX. kerületi Sibrik
Miklós utcában lévõ

egyik élelmiszer boltba zá-
rást követõen, a gazdasági
bejáraton át egy férfi lépett
be, feltehetõen fegyverrel
a kezében. Az ott tartózko-
dó két nõi alkalmazottat
lökdösni kezdte az üzlet
irodahelyisége felé, majd
miután betuszkolta õket,
egy fekete hátitáskát tett az
asztalra, és felszólította
õket, hogy a bevételt abba
rakják bele. Eleget tettek a
felszólításnak, majd a mo-
biltelefonjukat is átadták,
mivel azt is követelte a fér-
fi. A tettes ezután bezárta
az irodát és távozott. A
bûncselekmény során lö-
vés nem dördült el, szemé-

lyi sérülés nem történt. Az
irodába zárt alkalmazottak
telefonon értesítették a
rendõrséget. 

Ezt követõen a BRFK
rablási osztályának mun-
katársai a helyszíni
szemlén talált nyomok
alapján néhány óra alatt

azonosították a gyanúsí-
tottat. A 33 éves budapes-
ti férfit III. kerületi mun-
kahelyén fogták el az ak-
ció osztály munkatársai.
Az elõállított beismerte a
bûncselekmény elköve-
tését, így elõzetes letar-
tóztatásba kerül. 

ABudapest III. kerületi
Polgárõr Egyesületbe

belépni szándékozók a 06-30-
621-6088-as számon, illetve a
polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen érdek-
lõdhetnek. Web: www.pol-
garorobuda.hu Ezeken az
elérhetõségeken várják a kerületi lakosok javaslata-
it és észrevételeit is. 

Polgárõr Egyesület: 
hogy lehet belépni?

Lövés dördült a Bécsi úti bankfiókban
Óbudán fogták el a fegyveres rablót

SUZUKIK ÜTKÖZTEK. A Vörösvári és Váradi utca keresztezõ-
désében, a belváros felé vezetõ oldalon két Suzuki ütközött
február 8-án. Az egyik autó vezetõje beszorult a jármûbe.
Õt a tûzoltók szabadították ki a roncsból. A mûszaki men-
tés idejére három sávból kettõt lezártak. A mentõk kórház-
ba szállították a sérültet
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Fókuszban a kerületi kulturális élet

Teszik ezt annak elle-
nére, hogy az állam a

közmûvelõdési és köz-
gyûjteményi feladatok el-
látására 133 millió 284
ezer forinttal kevesebbet
juttat a III. kerületnek. 

Óbuda-Békásmegyer
pezsgõ kulturális élete
egész évben vonzza a tar-
talmas kikapcsolódásra
vágyó közönséget. A ke-
rület múzeumai és kiállí-
tóhelyei évrõl évre csatla-
koznak olyan országosan
meghirdetett rendezvé-
nyekhez, mint a Múzeu-
mok Éjszakája, a Kulturá-
lis Örökségi Napok, a
Múzeumok Õszi Feszti-
válja. A városrész népsze-
rû szabadtéri rendezvé-
nyeit, mint az Óbudai
Nyár, advent vagy az
Óbudai Búcsú, egyre töb-
ben látogatják. 

Óbudai Múzeum 
és Könyvtár

A helyi fenntartású kul-
turális intézmények tevé-

kenységét a teljesség igé-
nye nélkül, egy-egy jel-
lemzõbb vonalat kiemelve
ismertetjük. A leírásban
nem szereplõ, de a III. ke-
rületben található többi,
nem helyi fenntartású kul-
turális célú intézmény szá-
mos programját támogatja
az önkormányzat. Nem a
helyi önkormányzat tartja
fenn, de itt mûködik az
Aquincumi Múzeum, a
Budapest Galéria Kiállító-
ház, a Varga Imre gyûjte-
mény, a Kassák Múzeum,
a Kiscelli Múzeum, a Tex-
tilmúzeum, a Vasarely
Múzeum és a Polaris Csil-
lagvizsgáló. 

A helyi fenntartású
Óbudai Múzeum és
Könyvtár elsõsorban hely-
történeti kiállításairól is-
mert. Az „Óbuda - egy vá-
ros három arca” címû ál-
landó kiállításon a város-
rész történetének három,
egymástól jól elkülöníthe-
tõ korszakát, a középkori
Óbudát, a XVII-XIX. szá-

zadi mezõvárost és a kerü-
let szanálás utáni mai arcát
ismerhetik meg a látoga-
tók, interaktív elemek se-
gítségével. A múzeum
munkatársainak helytörté-
neti kutatási eredményeit
évente két idõszaki tárlat
mutatja be. 

Platán Könyvtár
A Római lakótelepen

található Platán könyv-
tárban gyakran tartanak
kiállításokat, irodalmi
eseményeket, gyermek-
rendezvényeket és csa-
ládi napokat is az alap-
szolgáltatás ellátása
mellett. A bibliotékának

van egy fiókkönyvtára a
Békásmegyeri Közössé-
gi Házban.

Óbudai Kulturális
Központ, 

Békásmegyeri 
és Csillaghegyi
Közösségi Ház
Az Óbudai Kulturális

Központ házaiban izgal-
mas elõadásokkal, kon-
certekkel, minden kor-
osztály számára nívós
programokkal, kikapcso-
lódási lehetõségekkel
várják a látogatókat. Az
önálló estek, kamarada-
rabok, koncertek szerep-
lõi neves hazai és hatá-
ron túli elõadómûvé-
szek. A hétvége általában
a családi programok je-
gyében zajlik, bábelõ-
adások, játszóházak, ze-
nés-mesés színházi pro-
dukciók kínálnak tartal-
mas szórakozást. A köz-
pontban mûködõ San
Marco Galéria a képzõ-
mûvészet szerelmeseit
várja folyton megújuló
tárlatokkal, mûvészetba-
rát klubbal és a környezõ
országok értékeit feltáró
kirándulásokkal. 

Óbudai Társaskör
A kulturális és mûvé-

szi élet elismert „szerep-

lõje” az Óbudai Társas-
kör. Hangversenyei, mû-
vészeti szalonjai, zenés-
irodalmi estjei színházi
elõadásai, pódium mû-
sorai, könnyûzenei kon-
certjei nemcsak az óbu-
daiak körében, hanem
fõvárosszerte is kedvel-
tek. Az intézmény nyá-
ron szabadtéri koncer-
tekkel, színházi elõadá-
sokkal várja a látogató-
kat. Idõszaki kiállításai
ingyenesen tekinthetõk
meg. 

Óbudai Danubia
Zenekar

A zenekart Héja Do-
monkos alapította mu-
zsikus barátaival 1993-
ban. Az együttes néhány
év alatt a legkiválóbb
hivatásos magyar zene-
karok sorába emelke-
dett, nemzetközi hírnév-
re szert téve. Az együt-
tes fenntartója 2007-tõl
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. 

Állandó 
nagyrendezvények

A Fõ tér és környéke
rendszeresen megtelik
élettel, ilyenkor koncer-
tek, színházi elõadások,
vásárosok zsivaja tölti be
a környéket. Az év min-

Egyre csökkenõ állami támogatás ellenére pezsgõ kulturális élet Óbudán

Nem szorítható tovább a „kulturális nadrágszíj”!
Az állami elvonások önkormányzatokra, így a lakosokra
mért hatásairól szóló cikksorozatunk következõ részé-
ben a helyi fenntartású kulturális intézményeket vesz-
szük sorra. Többek közt azt, az egyes könyvtárak, múze-
umok, mûvelõdési központok milyen fontos, kiterjedt
feladatkört látnak el a kultúra területén, melyhez a kor-
mány segítség helyett újabb forráselvonást „kínált” az
önkormányzatoknak. A helyi önkormányzatot, ezáltal a
fenntartásában mûködõ kerületi kulturális intézménye-
ket sújtó állami támogatás csökkenése ellenére a város-
rész vezetése mindent elkövet, hogy az eddigi színvona-
lon tudja mûködtetni a kultúra fellegvárait. 

Galambos Tamás Munkácsy-díjas festõmûvész alkotásaiból nyílt tárlat az Óbudai Kul-
turális Központ San Marco Galériájában. A kiállítás március 29-ig, hétköznapokon 9-
tõl 16 óráig látogatható. (Cím: San Marco utca 81.)

Az Óbudai Társaskör hangulatos kertjében rendszeresek a koncertek FOLYTATÁS A 15. OLDALON

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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den évszakára jut valami-
lyen érdekes és csalogató
kulturális nagyrendez-
vény, egyéni vagy civil
kezdeményezés. A város-
rész többi pontján tartott
kulturális események kö-
zül is számosat támogat
az önkormányzat. 

Egyes eseményeket,
mint például a Sziget
Fesztivált ugyan anyagi-
lag nem támogatja Óbu-
da, de semmiképp nem
elhanyagolható, hogy az
esemény meghatározó
része a kerület kulturális,
turisztikai életének. Ti-
zennyolc éve minden év
augusztusában rendezik.
A tucatnyi színpadon zaj-
ló események közt a fia-
talok, de az idõsebb kor-
osztály is megtalálhatja a
számára érdekes mûfajo-
kat. A fõszerep a zenéé,
de a kulturális progra-
mokra is érdemes kiláto-
gatni az érdeklõdõknek. 

Óbuda Napja, más
néven a Kerület Napja
május 4-e. A rendezvé-
nyen egy-egy választott
témára épülõ programok
várják az idelátogatókat. 

Az Óbudai Búcsút, a
sváb hagyományõrzõ
rendezvényt minden év-
ben a Fõ téren és a
Szentlélek téren tartják.
A búcsúban a német
nemzetiségi óvodások
és iskolások, a hagyo-
mányápoló egyesületek,
neves mûvészek és
együttesek szórakoztat-
ják a vendégeket. A
program kétnapos,
mindkét napon utcabál
zárja az estét. 

Az Óbudai Nyár a ke-
rület, elsõsorban mûem-
léki helyszínein tartott
nagyszabású rendez-
vénysorozata. Változatos
programsorozat, melyen
koncertek, kiállítások,
színházi elõadások, film-
vetítések és megannyi

kulturális élmény várja
az érdeklõdõket. A kíná-
latot a kerület kulturális
intézményei tovább szí-
nesítik. A kapcsolódó
rendezvények közül ki
kell emelni az Aquicumi
Múzeum Nimfa ünnepét. 

Adventi programo-
kon decemberben, ad-
vent idején koncertek,
gyermekmûsorok mel-
lett vásári árusok várják
a látogatókat a Fõ téren.
A nézelõdõk sokaságát
kürtõs kalács, kenyér-
lángos, karácsonyi for-
ralt bor illata csábítja. A
korcsolyázás szerelme-
sei egész télen élvezhe-
tik a siklást a hangulato-
san kivilágított Fõ téren. 

(Az összeállítás Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata „Óbuda, vá-
ros a városban” címû
turisztikai kiadványának
felhasználásával ké-
szült.)

Sz. Cs.

Az esõs idõ ellenére megtelt a Fõ tér tavaly nyáron a dixieland zene kedvelõivel

FOLYTATÁS A 14. OLDALRÓL „Transzformációk” a Textilmúzeumban
A Magyar-Lengyel Barátság Napja programsorozat ré-
szeként, „Transzformációk” címmel nyílt kiállítás Rajmon
Mária textilmûvész alkotásaiból az óbudai Textilmúzeum-
ban március 23-án. Megtekinthetõ: március 24-tõl ápri-
lis 23-ig, kedden, szerdán és csütörtökön 10-tõl 16 órá-
ig, pénteken 10-tõl 14 óráig. Szombaton, vasárnap és
hétfõn szünnap. (Bõvebb információ: www.textil-
muzeum.hu. A Textilmúzeum címe: Lajos utca 138.)

Presto koncert
A Megbékélés Háza ingyenes hangversenysorozatá-
ban március 29-én 19 órakor a Presto Kamaraegyüt-
tes Bach, Donizetti és Mendelssohn mûveket ad elõ.
(Cím: Békásmegyer Újmegyeri tér, Hadriánus és a Ki-
rályok útja sarka, a 34-es és 134-es busz végállomá-
sa; bejárat az iskola felõli oldalon.)

Meglesett madarak
Fenti címmel nyílt kiállítás Jerkovich István fotóiból
a Táborhegyi Népházban. (Cím: Toronya utca 33.)

Bronzmûvesség Aquincumban
A soron következõ ismeretterjesztõ elõadást április
4-én 11 órától tartják az Aquincumi Múzeumban. Az
elõadás témája, Vecsey Ádám: Bronzmûvesség a
Római Birodalom területén és Aquincumban; A
bronzszobrok és használati eszközök féltett titkai.
(Cím: Szentendrei út 139.)

Bemutatkozik a Hévíz folyóirat
A Költészet Napját ünnepelve, a Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör vendége lesz április 15-én 16 órától a Hévíz fo-
lyóirat szerkesztõsége a Kéhli vendéglõben. Hévíz
várost Vértes Árpád polgármester, a Hévíz folyóiratot
dr. Szántó Endre felelõs szerkesztõ, dr. Cséby Géza
olvasószerkesztõ, Szarka Lajos és Tar Ferenc szer-
kesztõségi tagok képviselik. (Cím: Mókus utca 22.)

Bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Alapvetõ
bibliai tanítások” címmel folytatódik a közkedvelt so-
rozat. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-
ba. „A csodákról. Van-e alapja a bibliai csodáknak?
Régészeti feltárások. (Jerikó, Sodoma)” címmel
március 23-án; „Próféciákról. Isten valóban láthatja
a jövõt? Miben segít ez nekünk?” címmel március
30-án; „Az imádságról. A Biblia szerint az egyetlen,
de tökéletes kapcsolat felvételi mód az Istennel”
címmel április 6-án; „A test életérõl. Hogyan és mi-
ért lett emberré az Istenség? Tanítások, félreérté-
sek. Az igazság feltárása az Írásból” címmel április
13-án hallhatnak elõadást. (Kezdés: 18.30 órakor.
Belépõjegy: 100 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Idõközi kiállítás 
az óbudai vendéglátásról

Az Óbudai Múzeum 2010-ben az óbudai vendéglá-
tás témakörében idõszaki kiállítást rendez. Kérjük,
amennyiben az óbudai éttermekkel, kocsmákkal,
bisztrókkal kapcsolatos tárgyi anyaggal, dokumentu-
mokkal, fényképekkel, vagy egyéb emlékekkel ren-
delkeznek, keressék fel múzeumunkat. Gyûjtünk to-
vábbá jellegzetes óbudai ételrecepteket is. A múze-
um a felajánlott anyagokat megõrzi, a kölcsönvett
anyagokat pedig maradéktalanul visszaadja tulajdo-
nosának. Felajánlásaikat elõre is köszönjük. (Kap-
csolatfelvétel levélben, vagy személyesen: 1033 Bp.,
Fõ tér 1., Zichy-kastély. Tel.: 06-1-250-1020.) 

Óbudai Múzeum

Az ÓMKA Kuratóriuma legutóbbi ülésén összegezte tavalyi tevékenységét.
Eszerint anyagi eszközeit elsõsorban az Óbudai Múzeum rekonstrukciója ér-
dekében használta fel, a látogatók nemsokára gyönyörködhetnek a Zichy-kas-
tély eredeti állapotát felidézõ makettben, mely az ÓMKA támogatása nélkül
nem valósulhatott volna meg.
Támogatta a kuratórium Lelkes Péter óbudai díszpolgárokról írott kötetének
folytatását is. A második kötet a közeli napokban már hozzáférhetõ lesz a köny-
vesboltokban.
A kuratórium két kéréssel fordul az olvasókhoz, Óbuda lokálpatriótáihoz:
• ez évi eredményes munkájához várja a polgárok javaslatait, mely (helytörté-
neti érdekességû) témákkal foglalkozzon kiemelten az idén.
• kéri az adófizetõket, amennyiben egyetértenek azokkal a törekvésekkel, amelye-
ket az alapítvány szolgál, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az
ÓMKA részére. (Címünk: 1033 Budapest, Fõ tér 1. Adószámunk: 18100473-1-41.)
Minden hagyományõrzõ, városvédõ, városfejlesztõ szándékú polgártársunk vé-
leményét, javaslatát beépítjük terveinkbe!

Az ÓMKA Kuratóriuma

Helytörténeti témákat várnak lokálpatriótáktól

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

A Zápor Képességfejlesztõ és Te-
hetséggondozó Általános Iskola
tanulói ezt egyértelmûen kijelent-
hetik. Iskolánk diákjait szüleikkel
együtt mindennap családias lég-
kör fogadja. 

R endezvényeinken a szü-
lõk, tanárok, diákok

együtt és lelkesen vesznek
részt. Intézményünk profilját a
projektszemlélet, az egy komp-
lex téma köré szervezett tanu-
lás jellemzi. Projektnapjainkon
a kiosztott feladatok az adott
életkornak megfelelõek, és ami

a legfontosabb, gyakorlatiasak.
Fontos szempontnak tartjuk,
hogy az elméleti tudást minden
esetben gyakorlatias formában
is kipróbálják. Ebbõl követke-
zõen a használható tudás átadá-
sa az elsõdleges feladatunk.
Osztályainkban az egyéni bá-
násmód és a differenciált okta-
tás rendszeresen jelen van. Di-
ákjaink az órákon kooperatív
csoportmunkában dolgoznak 4-
6 fõs csoportokban. Ennek leg-
fontosabb eredménye, hogy a
tanulók aktív résztvevõi lesz-
nek az órának és megtanulnak
önállóan dolgozni. Egymást se-

gíteni és közösen részt venni az
alkotó munkában. 

A tanév végén tartjuk az egy-
hetes erdei iskolát. Ennek lé-
nyegét abban látjuk, hogy a
megszerzett tudást az iskola fa-
lain kívül is alkalmazni tudják.
Rendszeresen tartunk nyílt na-
pokat ahol az érdeklõdõ szülõk
is betekinthetnek a mindennapi
munkába. Részt veszünk a
TÁMOP 3.1.4., „Kompetencia
alapú oktatás, egyenlõ hozzáfé-
rés innovatív intézményekben”
címû pályázaton, melynek ke-
retében újszerû tanulásszerve-

zési eljárásokat, különbözõ
szakmai feladatokat valósítunk
meg (témahét, moduláris okta-
tás, tantárgytömbösített okta-
tás). Az érdeklõdõknek szíve-
sen adunk e kérdésekben is fel-
világosítást. 

A legközelebbi nyílt napot
március 30-án tartjuk 8.30
órától az alsó tagozat minden
osztályában. A következõ tan-
évre várjuk a leendõ elsõsöket
és a következõ tanévben a 3.
osztályba lépõ gyerekeket. 

Zápor Képességfejlesztõ 
és Tehetséggondozó 

Általános Iskola

Nyílt nap a Záporban

Lehet öröm a tanulás? Az Árpád Gimnázium szervezésé-
ben ismét Gombár-bemutatót tar-
tanak március 26-án 16 órától az
Óbudai Kulturális Központban.

A z 1952-ben érettségizett
IV. A osztály tanulói

1977-ben Gombár Vince, a
gimnázium hajdani kiváló la-
tintanárának emlékére alapít-
vány létrehozását határozták el,
azzal a szándékkal, hogy tanu-
lóinkat „a humán mûveltség
különbözõ területeinek az isko-
lai tantervben meghatározott
mértéken felüli elsajátítására,
ezeken a mûveltségterületeken
belül alkotásra, illetve az így
megszerzett mûveltség tovább-
adására ösztönözzék”, továbbá
lehetõvé tegyék, hogy az e té-
ren legkiválóbbakat a gimnázi-

um a Gombár Vince Alapítvány
díjának jutalmában részesítse. 

Az alapítók a klasszikus mû-
veltség - mint az európai mû-
veltség és gondolkodás szelle-
mi alapjának - ápolása és ter-
jesztése iránti elkötelezettségü-
ket fejezzék ki e díjjal - olvas-
ható az alapító okiratban. 

Az egyes színdarabokat a ma-
gyartanárok rendezik az osztály-
fõnökök segítségével. Az idei
bemutató programjában a 7.a
osztály a Varázsfuvolát, a 7.b
osztály egy magyar népmese,
„A szalonnafa” dramatizált fel-
dolgozását, a 7.c osztály egy gö-
rög mitológiai egyveleget, a 9.d
osztály pedig Moliére: Képzelt
beteg címû színmûvét adja elõ.

Molnárné Vámos Katalin 
szervezõtanár

Gombár-bemutató

Az óvodaválasztás és a beiskolázás elõsegítésére jelentette meg
az önkormányzat a 2010/2011-es tanév óvodai és iskolai Iránytû-
jét. A kiadványban a III. kerületi oktatási intézményeket találhatják,
melyekrõl rövid bemutatkozást is olvashatnak. Az Iránytû elérhetõ
az oktatási-nevelési intézményekben, az oktatási és kulturális fõ-
osztályon (Laktanya utca 4.), illetve letölthetõ a www.obuda.hu
honlapon az oktatási intézmények menüpont alatt.

A Hétpettyes Óvodában és a Szín-Kör-Játék Tagóvodában nyílt
napokat rendeznek.
Hétpettyes Óvoda (Harrer Pál utca 7.): szülõknek március 24-én,
29-én és 30-án 9-tõl 11 óráig az intézmény bemutatása, játékos
tevékenységek. Szülõknek és gyermekeknek március 30-án
15.30-tól 17 óráig húsvéti tojásfestés, asztalidísz készítés. A
leendõ kiscsoportosoknak és szüleiknek április 22-én délelõtt
játékos tevékenységek.
Szín-Kör-Játék Tagóvoda (Solymár utca 12-14.): március 29-én
az intézmény bemutatása, játékos tevékenységek. * A Törzs utca
2. alatt március 30-án ismerkedhetnek az intézménnyel és láthat-
nak játékos foglalkozásokat.

Óvodai nyílt napok

Iránytû óvoda- és iskolaválasztáshoz

Az Óbudai Gimnázium a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gazda-
sági vezetõ (kinevezett magasabb vezetõ) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ (heti 40
óra). A vezetõi megbízás idõtartama: 2010. május 3-tól 2015. május
2-ig. A munkavégzés helye: Óbudai Gimnázium (1033 Budapest,
Szentlélek tér 10.). A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízás-
sal járó lényeges feladatok: a gimnázium gazdasági, munkaügyi, bal-
esetvédelmi ügyeinek intézése. Illetmény és juttatás: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai végzettség, államháztartási
költségvetési szakirány vagy, • mérlegképes könyvelõi végzettség
államháztartási szakon; • iskolai gazdasági munkakörben szerzett
tapasztalat, felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások); •
büntetlen elõélet; • 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 1-3 év vezetõi tapaszta-
lat; • közoktatásban szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részle-
tes szakmai és személyi adatokat tartalmazó, fényképes önélet-
rajz; • motivációs levél; • az elõírt képesítést igazoló dokumentu-
mok másolata; • nyilatkozat arról, hogy a bírálatban részt vevõk a
pályázatba betekinthetnek.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2010. május 3. A pályázat
benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 1 hónap. A
pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen le-
adva (1033 Budapest, Szentlélek tér 10.) zárt borítékban, melyen
fel kell tüntetni, hogy „gazdasági vezetõi pályázat”. A pályázat
elbírálásának határideje: 2010. április 26. A pályázattal kapcsola-
tos információt ad: dr. Gabai János igazgató, tel.: 250-1211.

Gazdasági vezetõ felvétele
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Érettségi, középiskolai elõkészítõk, korrepetálás,
tehetséggondozás szaktanároknál, a Vörösvári
úton!
Lehetõségek: negyedikes, ötödikes, hetedikes ta-
nulók felkészítése a következõ tanév központi, kö-
zépiskolai írásbeli felvételijére. * Érettségi elõkészí-
tés minden szinten, mindenbõl. * Bukásmegelõzés
minden tárgyból. * Matek-fizika-kémia-magyar korre-
petálás, tehetséggondozás minden nap és szombat
délelõtt óradíjas oktatásban, 2-3 fõs kiscsoportban.
Az oktatás megbízható és eredményes: a központi
felvételizõk, az érettségizõk az átlag feletti pontot
szerzik; a félévi jegyeket kijavítják év végéig. (Tel.:
06(20)946-2027; www.obudamatek.hu)

Thalész-Kör

Elõkészítõk, korrepetálás, tehetséggondozás

Iskolanaptár
Április 2-tõl 6-ig: tava-
szi szünet. * Április 26.:
a középiskolák értesítik
a diákokat a felvételi
döntésrõl.

Játszóház
A leendõ elsõsöket és
szüleiket délutáni ját-
szóházba várják a
Bárczi Géza Általános
Iskolába, március 26-án
16.30-tól 17.30 óráig.

Öregdiák találkozó
a „Kerékben”

A Kerék Általános Isko-
la és Gimnázium meg-
hívja az intézményében
érettségizett diákjait a
március 26-án 18 óra-
kor kezdõdõ jótékony-
sági gálaestre és öreg-
diák találkozóra.

Varázsmûhely 
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolába
várják az óvodásokat
és szüleiket a „Varázs-
mûhely” nevû kézmû-
ves, irodalmi, játékos,
sportos foglalkozások-
ra. Program: március
30-án 17-tõl 19 óráig:
tavaszi ünnepkör. * Áp-
rilis 18-án 10-tõl 12 órá-
ig: uszodai foglalkozás.
(Cím: Szérûskert utca
40. Tel./fax: 367-3399,
436-9365, 367-1429. E-
mail: szeruskert-a@
kszki.obuda.hu Honlap:
w w w . d r s z e n t -
gyorgyi.hu)

Magoncképzõ
A Medgyessy Ferenc
utcai Általános Iskolá-
ban befejezõdnek a
Magoncképzõ foglalko-
zások. Az iskolaváróra
április 9-én várják a
gyerekeket szüleikkel
együtt. A foglalkozás
16.30-tól 18 óráig tart.

Nagy érdeklõdés mellett
zajlik 2010 márciusában a
II. Óbudai Pedagógiai Na-
pok rendezvénysorozata,
melynek szakmai elõadá-
sai és a pedagógus esz-
köztárat szélesítõ jó gya-
korlatok, bevált tanítási
módszerek átadására szol-
gáló bemutató óvodai fog-
lalkozások, illetve iskolai
alsó és felsõ tagozatos
bemutató tanítási órák
mellett kiállításokat is
rendezett a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet (PSZI)
négy témakörben.

A kerületi óvodás
gyermekek és óvo-

dapedagógusok legsike-
resebb és legesztétiku-
sabb alkotásaiból ké-
szült  válogatás, a „Bá-
bok, babák, bábuk” cí-
mû tárlat.

Emellett a PSZI Szé-
rûskert utca 40-ben ta-
lálható épületében meg-
tekinthetõ a kerületi ok-
tatás történetét egykori
dokumentumokkal és
tárgyi eszközökkel il-
lusztráló „Iskolatörté-
neti kiállítás” is, mely-

nek tárlóiban a XX. szá-
zad elejérõl, az 1910-es
évekbõl is származó
anyakönyvek, elemi
népiskolai bizonyítvá-
nyok, polgári iskolai ér-
tesítõk mellett tintatartó,
pedellusi iskolacsengõ,
a század késõbbi évei-
bõl pedig fényképek,
dokumentumok és okta-
tási eszközök tekinthe-
tõk meg.

Az intézet folyosóján

kapott helyet a kerületi
napközis munkaközös-
ség igen kreatív és meg-
hökkentõen megigézõ
alkotásainak kiállítása
„Újra hasznos, újra
szép” címmel.

Ezen a bemutatón a
színes teafilter jelölõk-
bõl készített, képzõmû-
vészeti kompozíció érté-
kû sík- és térbeli ötletek
kivitelezése kerül átte-
kintõ öszszegzésre. Lát-
ható itt pálmafa, han-
gyászsün, sárkánycsapat
és virágcsokor is, mind-
mind az ügyes gyermeki
és pedagógusi kezek
munkáját, fantázia-lele-
ményeit dicsérve, egy-
ben az újrahasznosítás
egy igen szemet gyö-
nyörködtetõ lehetõségét
is felvillantva.

Immár hagyományo-
san, az idén is a Pedagó-
giai Napok alkalmából
látható a kerületi képzõ-
mûvészeti versenyeken
induló gyermekek alko-
tásaiból összeállított
mûvészeti kiállítás, me-
lyen a díjazott alkotások
között kisplasztikák, ce-
ruzarajzok illusztrálják
az érdeklõdõknek gyer-
mekeink nyiladozó kép-
zõmûvészeti tehetségét
és fejlõdését.

A kiállítások - melye-
ket a Fõvárosi Közok-
tatásfejlesztési Közala-
pítvány pályázatán nyert
összegbõl finanszíroz-
tunk - március 26-ig lá-
togathatók az PSZI nyit-
va tartási idejében.

Muhari L. Tamás,
a PSZI igazgatója

Óbudai Pedagógiai Napok kiállításokkal

Az érettségi utáni díj-
talan szakképzési

lehetõségekrõl szól a
„GtB suli szakmai nap”-
ja március 25-én 14-tõl
17 óráig. Az eseményen
az érettségizõ diákok és
szüleik információt, bete-
kintést kapnak GtB Szak-
képzõ Iskola képzéseirõl.
Ettõl a rendezvénytõl

függetlenül, minden csü-
törtökön 14-tõl 16 óráig
nyitott kapukkal várják
az érdeklõdõket. (Cím:
Pais Dezsõ utca 1-3., a
békásmegyeri HÉV-
megállótól körülbelül 7
percre. Tel./fax.: 243-
2007, 243-2033. E-mail:
gtb@gtbbp.hu, honlap:
www.gtbbp.hu.) 

Szakmai nap a GtB-ben

Az Aquincum Általános
Iskola fennállásának 25.
jubileumi évfordulóját
ünneplik tanárok és diá-
kok március 24-én, 25-én
és 26-án. Az esemény
védnöke Bús Balázs pol-
gármester.

A z elsõ napon, már-
cius 24-én 14 órai

kezdettel játékos suli-
történeti vetélkedõt tar-
tanak, 15.30 órától ze-
nekarok lépnek színpad-
ra, majd sulibált rendez-
nek az iskola jelenlegi
és volt diákjainak rész-
vételével. A második

napon, március 25-én
14 órakor ünnepi mû-
sorral várják az érdeklõ-
dõket, majd 15 órakor
fogadást adnak, melyen
az iskola régi pedagógu-
saival találkozhatnak.
Az ünnepségsorozat
harmadik napján, már-
cius 26-án 17 órai kez-
dettel suligálával,
a vetélkedõ ered-
ményhirdetésével,
szülinapi tortával
és tûzijátékkal zá-
rulnak a progra-
mok. (Az iskola
címe: Arató Emil
tér 1.) 

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

25 év az Aquincum iskolában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� Gyorsszerviz, duguláselhárítás, víz-, vil-
lany-, fûtés és teljeskörû gázkészülékjavítás.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0-24-ig.
Tel.: 292-19-90, 06-20-334-34-38
�� Új frizurát szeretne? Szeberényi Zita fod-
rász új helyen, Csillaghegyen várja régi és új
vendégeit a Gábriel studióban. (III. Pozsonyi
utca 32.) Tel.: 06-30-419-1908
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: +36 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: +36 (20)972-0347,403-
9357, +36 (30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� Költöztetés, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora,
páncélszekrény. Tel.: +36/30-948-2206
� Vízórák szerelése és cseréje, valamint
egyéb vízvezeték szerelés. Tel.: 251-49-12
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás.
Meglévõ rendszerek biztonságtechnikai és
energetikai felülvizsgálata, tanácsadás, meg-
oldások. Tel.: 06(20)423-5812
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726

� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Kovácsoltvas kerítés úszókapu, biztonsági
rácsos ajtók, rácsos ajtók, készítése, biztosító-
nak megfelelõ. Tel: 243-4822; 06(20)358-4009
� Karosszériajavítást vállalok vizsgáztatás-
sal, minden típushoz.  +36 30 960 8184.
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: +36-20-321-06-01
� Házépítés, lakásfelújítás, kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettá-
zás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés,
tereprendezés, kézi földmunka, medenceépí-
tés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciá-
val! Tel.: 06(30)960-4525
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Ajtókukucskáló! Nagylátószögû,
nagyképlátású, bármilyen ajtóra felszereljük.
Hofmeiszter Ödön 356-4239; 200-4941;
06(30)232-4609
� Lakatosmunkák: egyszerû és díszített
ablakrácsok, rácsajtót, kapuk, kerítések készí-
tése, ingyenes felmérése. Tel.: 06(20)921-
0073; 243-3297
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Zárszerviz. Ajtó-, ablakzár javítás, mûsza-
ki ajtónyitás, zárcsere, hevederzár szerelés. 3
év garancia. Rácsok készítése. Tel.:
06(30)251-8862; 06(20)943-7075;
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900; 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás. Télen is.
� Asztalosmunkák, konyhaszekrény, egye-

di kisbútorok, nyílászárók felújítása, javítása,
egyedi faborítások, és válaszfalak . Tel.:
06(70)943-1294
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést, mázo-
lást, lambériázást, pántok, zsanérok  cseréjét,
bútorok készítését javítását, felszerelését, fal-
fúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Társasházak közös képviseletét II-III. ke-
rületben szakképesítéssel, több éves gyakor-
lattal leinformálható vállalkozó nõ. Tel.:
06(30)622-5364; e-mail:
czinger54@freemail.hu
� Kertben, házban, ház körül végzendõ
munkákra, szakértelemmel, referenciával,
ajánlkozik nyugdíjas férfi a III. kerületben.
Elérhetõségek: 06(20)384-7397, e-mail:
joogabor43@gmail.com
� Hidegburkolatok minõségi kivitelezése,
vízszereléssel! Festés, mázolás, tapétázás,
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06(70)298-6433
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Könyvelõiroda Aquincumnál vállal teljes
körû könyvelést, magánszemélyeknek, adó-
bevallásokat kedvezõ díjakkal! Tel.: 242-
3286
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Lépcsõház takarítást, ketgondozást, sír-
fenntartást vállalok. Kertfenntartói végzettsé-
gem van, számlát adok. Tel.: 06(20)325-7086
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Metszést és permetezést vállalok: szõlõ és
gyümölcsfák, dísznövények, továbbá fakivá-
gás, ásás. Tel.: 06(30)602-6925
� Duguláselhárítás, vízszerelés. Ingyenes
kiszállással, amennyiben valós munka törté-
nik. Tel.: 06(30)557-6248
� 4 m3-es konténerekkel lomtalanítást, sitt
szállítást vállalok, kedvezõ áron. Tel.:
06(20)919-4534
� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítása. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mobil.: 06(70)422-9445. Tel.: 786-
5872. Fax.: 785-7344
� Vállalunk konyha- és szobabútorok, be-
épített szekrények készítését, nyilászárók il-
lesztését, szigetelését, átalakítását, parkettá-
zást, üvegezést. Tel.: 06(30)402-1530
� Takarítás, társasházak, irodák, intézmé-
nyek, üzemek, lakások teljes körû napi nagy-
takarítása. Tel.: 786-5872, 785-7344,
06(70)422-9445
� Lakásfelújítás AZ-ig, anyagbeszerzéssel,
garanciával, rövid határidõre. www.hoger.hu
Tel.: 06(30)251-8862; 06(20)943-7075
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Villanyszerelés: kisebb javítások, hálózat
felújítások tetõelszívók javítása, u.i.: mellék-
vízmérõ cserék. Tel.: 06(30)970-6257

� Ruhaszerviz Bécsi úton, nadrágfelhajtás,
alakítás, zipzár csere: 240-7140, 06(20)942-
3741
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyenes kiszállással. Tel.: 06(20)943-
7075, 06(30)251-8862

�� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, pánik zavarok kezelése,
életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik Anikó
Tel.: +36 (30) 213-80-52

�� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
�� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: +36-30-921-6559
www.callantorna.hu
�� Fogyasztó, alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
�� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
�� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
�� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
�� Grafológia! Önismereti, párkapcsolati,
pályaválasztási, pályaalkalmassági tanács-
adás a kézírás elemzésének segítségével. Tel.:
06(20)358-1101
�� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, 26
perces biorezonanciás terápiával 7000 Ft-ért.
Az SZTK-ból az antinikotin terápia átköltö-
zött a Vörösvári út 97-be. Rendelés
Békásmegyeren is szombatonként. Tel.:
06(70)271-9867

� Gyógyulni, lazulni, fogyni szeretne?
Test és lélek harmonizálása Miaomei
masszázzsal Csillaghegyen. Ajánlható:
súlyproblémákra, alvászavarra, fejfájásra,
vérnyomás és izületi panaszokra, nõi ba-
jokra. Tel.: 06-30-560.-4507

Egészség

� Lakásszerviz. Burkolás, vízvezeték-
szerelés, duguláselhárítás, kõmûvesmun-
kák, teljes körû lakásfelújítás! Elérhetõség:
06(30)234-7492; 06(70)770-9349

� Társasházak figyelmébe! Vállaljuk tár-
sasházak közös képviseletét mûszaki és jo-
gi háttér biztosításával. Árkedvezmény
biztosítása 2010. május 15-ig szerzõdõk-
nek. Tel.: 240-6292

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES KÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: +36-20-342-55-56

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

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 06-20-342-55-56

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

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

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Kállay Autósiskola. Családias autóstanfo-
lyamok, bármely idõpontban, részletfizetés-
sel. Jogosítványosoknak. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06(30)933-3619.

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a bel-
városban. Indulás a 2010. március 29-vel kez-
dõdõ héten. Bõvebb információ: www.
bridzsakademia.hu, bridzs@
bridzsakademia.hu, 06(30)900-0400, 209-
5243
� Angoloktatás Óbudán, általános és kö-
zépiskolásoknak, nyelvvizsga, érettségi felké-
szítés. Házhoz megyek. Tel.: 06(30)639-7933
� Fejestanoda vállal matematika, fizika ok-
tatást, alapoktól-szigorlatig. www.fejestano-
da.atw.hu Tel.: 250-2003; 06(70)366-6445
� Diplomás angolnyelv tanár oktatást,
korepetálást vállal az EuroCenternél. Tel:
06(20)457-8475, 368-3575
� Olasz nyelvet tanítok. mpiroska@enter-
net.hu Tel.: 242-6299, 06(30)602-3494
� Humán tárgyak korrepetálását felsõs diá-
kok részére vállalom. Tel.: 06(30)464-8249
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, korrepetálást, felkészítést vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478

� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Õrbottyánban családi okok miatt, baba-
barát, parkosított, medencés, 1135 m2-es kert-
tel, 110 m2-es, 2 szintes családi ház eladó.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-20-565-6876
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó családi
ház. Irányár: 36,6 MFt. Tel.: +36(30)393-0066
� Garzon eladó III. Zab u. magasföldszint,
azonnal költözhetõ I.ár 7.200.000 Ft. Tel.:
06(20)317-1045
� Meggyfa utcában 37 négyzetméteres, ma-
gasföldszinti, felújított téglalakás, 9.500.000
forintért. Tel.: 06(70)946-7070
� Békásmegyeren 57 nm-es, vízórás, déli
fekvésû, ÖKO-programos, felújítandó panella-
kás eladó. Vásárcsarnok 2 percre, HÉV 5 perc-
re. Irányár: 8,9 millió. Tel.: 06(70)352-1796
� Tulajdonostól eladó Óbudán Búvár utcai 2
szoba gardrobos, spejzos panel öröklakás.
Irányár 11 millió Ft. Tel.: 06(70)291-2049
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� III. Szentendrei út 31 nm garzon eladó.
Tel.: 06(20)511-0994
� Magyar ügyfeleimnek I.-II.-III.-XII. kerü-
leti eladó ingatlanokat keresek. Tel.:
06(70)946-7070
� Idõs haszonélvezõ által lakottan lakást (tu-
lajdonrészt is) vásárolnék.Tel.: 06(30)670-
6844
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlön, 51
nm-es, panorámás lakás. Irányár 9,1 MFt.
Tel.: 06(30)914-0686

� Nemzetközi cégcsoport irodarendszeré-
nek bõvítéséhez jól képzett, 25-60 év közötti
min. csoportvezetõi tapasztalattal rendelke-
zõknek felvételt hirdet. Érd.: 06307374410
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, +36-20-575-74-35 
� Vállalok kertásást, fû- és sövénynyírást,
udvartakaritást, nyugdíjas. Tel.: 06(70)277-
8363; 243-4547
� Fodrászt, pedikûröst keresek III. ker.
Monostori-Óvári sarok. Tel.: 06(20)538-7651
� Fodrásznak (3 fõ), kozmetikusnak 1 fõ,
Békáson hegy felõli oldalon, fodrászatban
munkahely lehetõség. Tel.: +36(30)973-6229
� Békásmegyeri háromcsillagos szálloda
munkatársat keres mûszakos, kertész, sza-
kács, mosogató munkakörbe. Megváltozott
munkaképesség nem akadály! Jelentkezése-
ket és önéletrajzokat a vass@wla.hu
� Római-parti szezonális vendéglõbe fiatal,
gyakorlott, teherbíró kézilányt keresünk. Ér-
deklõdni: 06(30)470-2250
� Egészségvédelmi termékforgalmazó kép-
viselet óbudai  munkahelyre adminisztrátort
keres titkárságra. Feltételek: irodában eltöl-

tött gyakorlat, gépírás, számítógépes gyakor-
lat. Elõny: gyorsírás. E-mail:
karrier@hungimpex.hu Fax: 453-7101

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs rak-
tárnak kiadó. Tel.: 240-9728

� Iroda kiadó a Óbudán, fõútvonalon 1100
Ft/nm-tõl, kiváló közlekedés, jó parkolási le-
hetõség. Tel.: 06(20)943-9619
� Nagy alapterületû (170-600 nm) irodával
is rendelkezõ, villannyal, vízzel, fûtéssel ellá-
tott, nagykereskedelmi tevékenység végzésé-
re alkalmas raktárhelyiségek bérelhetõk. Tel.:
06(20)279-8600

� Kolosy téri üzletünkbe készpénzért vásá-
rolunk: régi könyveket, képeslapokat, festmé-
nyeket, bútorokat, órákat, szõnyegeket és
mindenféle antik mûtárgyakat. A kiszállás díj-
talan! Cím: Kolosy tér 1/b. Tel.: 233-3444;
06(20)319-0292

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Drágakõ, (briliáns) aranyékszer, régi tört-
arany és ezüst evõeszközök, dísztárgyak vásárlá-
sa készpénzért a legmagasabb áron. II. ker. Mar-
git krt. 51-53-ban, Loui’s Galéria. Tel.: 316-36-51
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. Díjtalanul házhoz
megyek. Tel.: 06(20)425-6437

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

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: +36(20)924-4123

� Iskolabusz! Személyszállítás óvodások,
iskolások részére, biztonsági övvel felszerelt
24-28 fõs autóbusszal, Óbuda területén ingye-
nes kiállással. Tel.: 06(20)924-3883, 243-
6820. E-mail: gyuszili1@t-online.hu
� Szakfordítást vállal magyar-angol, angol-
magyar szakfordító, korrekt áron, Óbudán.
Tel.: 368-3575, 06(20)457-8475
� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06(20)956-4084

Egyéb

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

� Szentendrei úti régiségüzletünk elköl-
tözött. Új címünk: Nánási u. 28., Cziniel
cukrászdával szemben. Régiségek adás-vé-
tele ingyenes kiszállással. Nyitva: H-P. 11-
18-ig, Szo. 10-14-ig. Tel.: 240-1961,
06(30)940-1886

Antik

� Raktárhelyiség, 20 nm a Kolosy üzlet-
házban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544

� Kiadó hosszú távra Békásmegyer-
Ófalunál, 4 emeletes panelház második
emeletén, 37 m2 + 3 m2 erkélyes, felújított
parkettás, járólapos, IKEA-konyhás, vízórás
garzonlakás. Bérleti díj: 50 ezer Ft+rezsi, 2
havi kaució. Tel.: 06-30-292-2636

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Kiadó

Állás

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

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Közelben horgásztó. Tel.: +36-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

Ingatlan

� Angol és francia magánórák diplomás
nyelvtanárnõnél, egész nap, gyerekeknek
is. Eredményes tanulás. Tel.: 06(70)201-
0618

� Tavaszi nyelvtanfolyamok a Kerék
nyelviskolában! Oktatás, korrepetálás,
nyelvvizsgára felkészítés, délelõtti, délutá-
ni csoportok, kismamáknak gyermekfel-
ügyelettel is! Tel.: +36(70)212-8165;
+36(70)212-8164, III. Kerék u. 6. I. em. 5.

� Fizika-kémia, matematika-magyarta-
nárok korrepetálnak, érettségi, középisko-
lai elõkészítõt tartanak minden délután és
szombat délelõtt Óbudán, a Vörösvári
úton általános és középiskolásoknak. Tel.:
+36(20)946-2027

Oktatás

� Allergológia, homeopátia. Dr. Bor Márta
magánrendelése. III. ker. Tavasz u. 7. Beje-
lentkezés: 06(70)621-5323 www.bormarta.hu

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

� Pszichiátriai és neurológiai szakorvosi
magánrendelés a III. ker. Zápor u. 53. sz.
alatt. Dr. Huszák Mária. Tel.: 06(20)336-
5724

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: +36(30)201-9198

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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolí-
tása, gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027
Horvát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó
Katalin. Bejelentkezés: +36(30)964-5436
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Egészségügy – Szociális

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ Családsegítõ Szol-
gálata közel egy évtizedes
tapasztalattal biztosítja az
adósságkezelési szolgálta-
tást és tanácsadást a III. ke-
rületi, közüzemi díjtartozás-
sal küzdõ lakosok számára. 

Az adósságkezelési szol-
gáltatás alapvetõ felté-

teleit a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szó-
ló, 1993. évi III. törvény ha-
tározza meg, részletes szabá-
lyait Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Képviselõ-
testületének az adósságkeze-
lésrõl szóló 21/2005.(V.12.)
számú rendelete tartalmazza. 

Az adósságkezelési szol-
gáltatás a szociálisan rászo-
ruló, közüzemi és lakhatással
kapcsolatos hátralékokat fel-
halmozó személyek részére
nyújtott, lakhatást segítõ ellá-
tás. Az ellátás két elembõl te-
võdik össze: az adósságok
rendezését és az újabb eladó-
sodás megelõzését segítõ ta-
nácsadásból, illetve a tartozá-
sok megfizetéséhez való
anyagi segítségnyújtásból.

Szolgáltatásunkat folyamato-
san fejlesztjük, igazodva a
törvényi szabályozáshoz és a
lakosság szükségleteihez.

Milyen adósságok esetén
igényelhetõ a szolgáltatás?

Az adósságkezelési szol-
gáltatásba bevonható adóssá-
gok típusai a vonatkozó jog-
szabályok alapján: vezetékes
gázdíjtartozás; áramdíjtarto-
zás; távhõ-szolgáltatási díjtar-
tozás; víz- és csatornahaszná-
lati díjtartozás; szemétszállí-
tási díjtartozás; központi fûté-
si díjtartozás; közös költség
hátralék; lakbérhátralék; hi-
telintézettel kötött lakáscélú
kölcsönszerzõdésbõl, illetve
abból átváltott szabad fel-
használású kölcsönszerzõ-
désbõl fennálló hátralék.

Kik jogosultak az adós-
ságkezelési szolgáltatás
igénybevételére?

Adósságkezelési szolgál-
tatásban részesülhet az a sze-
mély, aki az alábbi feltételek
mindegyikének megfelel: 

• Óbuda-Békásmegyer
közigazgatási területén lak-
címmel rendelkezik.

• A szolgáltatásba bevont
adóssága meghaladja az

50.000 forintot és legalább
hat havi tartozása van, vagy
fizetési elmaradása miatt a
közüzemi szolgáltatást ki-
kapcsolták (ez esetben a tar-
tozás nem kell, hogy megha-
ladja az 50.000 forintot).

• Adóssága nem haladja
meg az 1.000.000 forintot.

• Háztartásában az egy fõ-
re jutó jövedelem nem halad-
ja meg a 71.250 forintot. 

• Akerületben elismert mi-
nimális lakásnagyságot meg
nem haladó lakásban él (1-2
személyig 2 szoba, 3-4 sze-
mélyig 3 szoba, 4-6 szemé-
lyig 4 szoba, 7 együtt élõ sze-
mélytõl pedig 5 lakószoba az
elismert lakásnagyság). 

• Az adott ingatlan tulajdo-
nosa, bérlõje (albérlõje), ha-
szonélvezõje, vagy jogcím
nélküli, de jogviszonya a bér-
leti díj nem fizetése miatt
szûnt meg. 

• Vállalja a Családsegítõ
Szolgálattal az elõzetes 3 ha-
vi, eredményes együttmûkö-
dést, valamint az adósság-
csökkentési támogatás meg-
ítélését követõen 12 hónapig
kapcsolatot tart az adósság-
kezelési tanácsadóval.

• Vállalja a megállapított
támogatás és a kezelésbe be-
vont tartozás különbözete-
ként fennmaradó rész (ön-
rész) kifizetését.

Adósságkezelési szolgál-
tatásban ugyanazon lakás
esetében csak egy jogosult
részesíthetõ, függetlenül a la-
kásban élõ személyek és ház-
tartások számától.

Az adósságkezelés folya-
mata:

Az adósságkezelés egy
komplex, hosszú folyamat. A
fenti jogosultsági feltételek-
nek megfelelõ személy 3 hó-
napig elõzetesen együttmû-
ködik a szolgálat munkatár-
sával, melynek során felmér-
jük adósságállományát és
együttmûködési készségét.
Ennek eredményessége ese-
tén kerül sor az adósságcsök-
kentési támogatás iránti kére-
lem benyújtására Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatá-
nak illetékes szervéhez. A tá-
mogatás megítélése esetén az
adósságkezelésben részesülõ
személy anyagi segítséget
kap tartozásai megfizetésé-
hez. A támogatás megítélését
követõen mintegy 12 hóna-

pig szükséges együttmûköd-
ni a szolgálat adósságkezelé-
si tanácsadójával annak érde-
kében, hogy a visszafizetett
tartozás ne keletkezzen újra.

Mit jelent a 3 havi elõze-
tes együttmûködés?

Mivel az adósságkezelési
szolgáltatás célja az adóssá-
gok végleges rendezése, az
adósságcsökkentési támoga-
tás iránti kérelem beadása
elõtt szükséges megbizonyo-
sodni arról, hogy az igénylõ
az önkormányzat segítségével
valóban képes-e erre, és kész-
e a szolgálattal való hosszú tá-
vú együttmûködésre. Ezért a
3 hónap alatt az igénylõnek
szükséges kapcsolatot tartania
a szolgálat munkatársával, ha-
vi aktuális, lakhatással kap-
csolatos számláit befizetnie,
és az errõl szóló csekkeket be-
mutatnia. Az elõzetes együtt-
mûködés során kerül sor a tel-
jes adósságállomány feltérké-
pezésére, a hátralék-kimutatá-
sok beszerzésére, továbbá
szociális, életviteli tanács-
adásra a további eladósodás
elkerülése érdekében. Az elõ-
zetes együttmûködés eredmé-

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Adósságkezelés a Családsegítõ Szolgálat segítségével

FOLYTATÁS A 25. OLDALON

Ezen a napon az
egészségi állapot

felmérésével, ennek rész-
letes elemzésével, és eh-
hez kapcsolódó szemé-
lyes tanácsadással segí-
tették az egészségtudatos
életmód kialakítását. Eb-
ben kulcsszerepet játszik
a táplálkozás minõsége,
a testmozgásra fordított
idõ, és így az egészség
megõrzése. 

A pedagógusok és az
Egészségolimpia szakem-
berei fontosnak tartják a
tanulók egészségfejlesz-
tési attitûdjének, magatar-

tásának, életvitelének ki-
alakulását. 

A szûrés céljának fon-
tosságát kívánták elõtérbe
helyezni a diákok körében,
szerettek volna hangsúlyt
fektetni a betegségek korai
felismerésének és a kocká-
zati tényezõk felderítésé-
nek fontosságára. A kellõ
idõben végzett propaganda
meghozta az eredményt. A
családias hangulatban zaj-
ló programnak 364 részt-
vevõje volt.

A jelentkezõk igényei-
nek megfelelõen próbálták
megszervezni a szûrõvizs-

gálatokat. A
sok érdeklõdõ
miatt sajnos
idõnként elõ-
fordult kisebb
torlódás, néha
várakozni kel-
lett, de ezt a
diákok türe-
lemmel visel-
ték. A tanórá-
kat a szûré-
sekhez igazí-
tották, hogy
ezzel is segít-
sék a minél
nagyobb számú részvételt
a szûrõvizsgálatokon.
Egyben mindenki regiszt-
rálhatott is az Egészség-
olimpiára. Örömmel lát-
tuk, hogy valamennyien
éltek ezzel a lehetõséggel. 

A programot táplálkozá-
si tanácsadás, bõrgyógyá-

szati szûrés, vérnyomás-
mérés, testösszetétel vizs-
gálat és „stressz-teszt”
nyomtatvány kitöltése
színesítette, valamint lehe-
tõség volt személyes kon-
zultációra pszichiáterrel is.

A vizsgálatokon 364-
en vettek részt, 335 diák

és 29 felnõtt. 238-an vol-
tak légzésvizsgálaton,
vérnyomásukat összesen
208-an mérették meg,
bõrgyógyászati vizsgá-
latra 78-an jelentkeztek,
ebbõl 31 fõt visszaren-
delt az orvos. 

Vörös Éva

Elõször szerepelt az Óbudai Egészségolimpia szûrõprog-
ramja az Óbudai Gimnázium Egészségnapján. Az iskola
nagy hangsúlyt fektet a gyermekek egészségnevelésére,
egészséges életmódjuk kialakítására, ezért február 26-
án az Óbudai Gimnázium a Szent Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft.-vel közösen Egészségnapot szervezett.

Példás kezdeményezés a fiatalokért

Egészségnap az Óbudai Gimnáziumban 

_obuda_06.qxd  2010.03.19.  14:17  Page 24



2010/6. szám Szociális – Civil szervezetek
25

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek sem-
mibe, ezzel azonban nagymértékben segíti a kerületben
mûködõ civil szervezetek munkáját.Kérjük, ajánlja fel adó-
ja 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szerveze-
teink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

nyessége esetén kerülhet sor
az adósságcsökkentési támo-
gatás iránti kérelem benyújtá-
sára.

Mekkora összegû lehet
az adósságcsökkentési tá-
mogatás?

Az adósságcsökkentési tá-
mogatás összege a tartozás
mértékétõl függõen legfeljebb
300.000 forint, lakáshitellel
kapcsolatos tartozás esetén
legfeljebb 600.000 forint le-
het, melyhez önrész biztosítá-
sa szükséges. A támogatás
nem az igénylõ, hanem a tar-
tozás jogosultja felé kerül
megfizetésre. Az ismételt ela-
dósodás megelõzése érdeké-
ben a támogatás megítélését
követõen is együtt kell mû-
ködnie a Családsegítõ Szolgá-
lattal az adósságkezelésben
részesülõ személynek.

Mit jelent a támogatás
megítélését követõ együtt-
mûködés?

A tartozás rendezését kö-
vetõen fontos, hogy a lakha-
tás megõrzése érdekében ne
keletkezzen ismételten adós-
ság. Ezért szükséges, hogy az
adósságkezelésben részesülõ
személy havi aktuális, lakha-
tással kapcsolatos számláit
rendszeresen fizesse és a be-
fizetett csekkeket munkatár-
sunknak bemutassa. Mivel

az újabb eladósodás megelõ-
zése segítség nélkül nehéz,
szükséges legalább havi egy
alkalommal kapcsolatot tar-
tani tanácsadónkkal.

Amennyiben az adósság-
kezelésben részesülõ sze-
mély a szolgáltatás idõtarta-
ma alatt nem tart kapcsolatot
az adósságkezelési tanács-
adóval, vagy havi, lakhatás-
sal kapcsolatos számláit nem
fizeti meg három egymást
követõ hónapban, a megítélt
adósságcsökkentési támoga-
tást vissza kell fizetnie.

Adósságkezelésen kívüli
egyéb lehetõségek:

Mindenképpen érdemes
megkeresni Családsegítõ
Szolgálatunkat, mert több,
rezsiköltséget csökkentõ tá-
mogatási forma létezik, me-
lyekrõl információt, felvilá-
gosítást tudunk adni. Vannak
alapítványi támogatási for-
mák is, melyek igénylésére
szintén van lehetõség szolgá-
latunkon keresztül. Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata pedig egy egyedülálló
támogatási formával, a havi
rendszerességgel folyósított
átmeneti segéllyel is igyek-
szik a közüzemi tartozással
élõket segíteni, melyet szin-
tén adósságkezelési tanács-
adóinkon keresztül lehet ké-
relmezni.

Családgondozóink a ná-
lunk jelentkezõknek problé-
májuk feltárása, megbeszé-
lése után személyre szabott
segítséget tudnak ajánlani,
hiszen minden háztartás,
család, élethelyzet egyedi és
egyéni. Ahogy az adósság
felhalmozódása egy hosszú
és összetett folyamat része,
úgy a tartozások rendezésé-
ben való segítségnyújtás, az
adósságkezelési szolgáltatás
is hosszabb idõtartamot igé-
nyel, azonban megéri a fá-
radságot igénybevevõink-
nek, mivel tapasztalataink
szerint hatékony megoldást
nyújthat az adósságokkal
küzdõ lakosok számára.

Hol és hogyan igényel-
hetõ az adósságkezelési
szolgáltatás?

Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ Családsegítõ
Szolgálatának két telephe-
lyén állunk az érdeklõdõk
rendelkezésére, a következõ
elérhetõségeken: 1033 Bu-
dapest, Szentendrei út 85.
(telefon: 430-0791, 430-
0792, 06-20-577-0954);
1039 Budapest, Kelta utca
5. (telefon: 250-3766, 388-
9136, 06-20-577-1120).

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Családsegítõ Szolgálat

FOLYTATÁS A 24. OLDALRÓL

A Magyar Vöröskereszt III. kerüle-
ti Szervezetének szociális akció-

ján kedvezményes áron juthatnak ru-
hákhoz, lisztadományhoz a rászorulók
április 1-jén és 2-án 8-tól 17 óráig.
Helyszín: Ladik utca 2-6., a Celer
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. te-
rülete. (Megközelíthetõ a 206-os, 86-
os autóbusz Bogdáni úti végállomásá-
tól, gyalog körülbelül 200 méter, a
HÉV Filatori-gáti megállójától mint-
egy 100 méter. Érdeklõdni lehet a 388-
8530-as telefonszámon.) 

Látássérült csoport
Az Óbuda-Békásmegyeren hat éve mûködõ látássérült csoport tagjai kö-
zé várják a kerületben élõ sorstársak és hozzátartozók jelentkezését.
A klubtalálkozók alkalmával a látássérülteket érintõ mindennapi gondokra közösen
keresik a megoldást. Lakóhelyükhöz közel kaphatnak naprakész információt a látás-
sérültekre vonatkozó jogszabályokról, pályázatokról, segédeszközökrõl, és termé-
szetesen egy segítõ, sorstársi közösségre találhatnak. Korhatár nincs.
(Jelentkezés és bõvebb információ: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Központ Támogató Szolgálata, Benedek Elek utca 1-3. Varga Nóra szolgálatve-
zetõ, tel.: 368-8454 vagy 240-2248.)

Ruhák kedvezményesen,
lisztadomány
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Pályázat

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait,a vételárat,a fizetés módját és
idejét. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt,akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára,
számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot 2010. április 15-én 12 óráig, a pályá-

zatokat zárt borítékban 2010. április 19-én
12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033. Bp., Fõ tér 1.I./19.).

A pályázat bontása 2010. április 19-én
12 órakor a Bp., III. kerület, Fõ tér 1.I./19.
szám alatt, a vagyonhasznosítási osztály
hivatalos helyiségében történik. Apályáza-
ton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jogát,hogy a

legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû lici-
tet tartson, illetve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a Bp., III.
kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítá-
si Osztályán, a 437-8646-os, a 437-8548-
as és a 437-8639-es telefonszámon.

III.kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Bp., III. ker. Pacsirtamezõ u. (Fényes A. u.) 17771/1 hrsz. alatti

kivett üzem és udvar 850/10209-ed tukajdoni hányada.

Az ingatlan teljes területe: 10207 m2.

Övezeti besorolás I-III-Z/2.

Irányár: 39.000.000 Ft (áfa mentes).

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.900.000 Ft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Tavaszra
Rejtvényünkben Arany János: Balzsamcseppek címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 7. és a függõ-
leges 43. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Hûtlen. 7. Az idézet elsõ sora (zárt betûk:
Z. E. V.). 14. Szerep Wagner: Az istenek alkonya címû mûvé-
ben. 15. Steven …, amerikai akciófilm-hõs. 16. Kor betûi ke-
verve. 17. Olasz, osztrák, kambodzsai és luxemburgi autók jele.
19. Lepuffant. 20. Dzsungelbeli kígyó neve. 21. Abba az irány-
ba. 22. Hangos fekete madár. 24. Szegecs. 25. Fordított fekhe-
lyet. 27. Egyik fajta erünk. 29. A tantál vegyjele. 30. … Stewart,
brit popénekes. 31. Madárfajta. 33. A Föld egyik elsõ városálla-
ma. 34. Orosz repülõgéptípus betûjele. 36. Nitrogénoxid és itt-
rium vegyjele. 37. Visszaír régi betûírással. 38. Két amper. 39.
Kolostor. 42. Hullj. 43. Kutya. 45. Oxigénkedvelõ baktérium
csoport fordítva. 46. Szánj rá. 49. Moszkvai nagyáruház. 51.
Rend. 52. Nadrágot tart. 53. Gyógyszerfajta régies változata. 54.
Lerakat része! 56. Téli sportszám névelõvel. 57. Vadas tartal-
mazza! 58. Csökken az ereje. 60. A Jupiter egyik holdja.
FÜGGÕLEGES: 1. Festõnk volt a XX. században, István. 2.
Keskeny utca. 3. Levegõvel kapcsolatos elõtag. 4. Némán lóg!
5. Mesebeli madár fordítottja. 6. E hegy környékén is járt Noé.
7. Nagyon megkevert Kína! 8. Megkevert éle! 9. Zambiai és né-
met autók jele. 10. Az arzén vegyjele. 11. Konyhakerti növény.
12. Helyeslés. 13. Madárketrec. 18. Richard …, magyar szár-
mazású amerikai színész. 21. A.Y. 22. Tréfás tabletta. 23. Mar-
hagyomor része fordítva. 26. Francia színész szignója. 27. Nõi név név-
elõvel. 28. … Mail, légiposta. 30. Karel Capek egyik regénye. 32. Ide-
gen belépés. 34. Bal betûi keverve. 35. Brit Jancsi fordítva. 38. Háztar-
tási réztárgy tisztítója névelõvel. 40. Csavar. 41. Fess. 42. Egon egyne-
mû betûi. 43. Az idézet másik fele (zárt betûk: É. L. D.). 44. Egyik
ázsiai szél. 47. Észak-afrikai állam. 47. Discjockey. 50. Angol Mária.
52. S. B. L. B. 55. Egyesült Arab Köztársaság fordítottja! 56. Ama meg-
fordítva. 57. Névelõs gyökér. 59. Német és svéd autók jele. 60. Szén-
monoxid vegyjele. 61. Sós Zoltán szignója.                   Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon április 7-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szerkesz-
tõségünkben vehetnek át. 
A március 9-én megjelent, „A nemzethez” címû rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Óh, de akkor, akkor nem veszünk el. Akkor élet
és dicsõség vár ránk”.
Nyertesek: Gindilla Péterné, Lajos utca 107.; Dobrosi Árpádné,
Szentendrei út 18.; Szentgyörgyi Ildikó, Attila utca 56.
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Nem csökkentette sebes-
ségét a III. kerületi TUE.
Az õszi BLSZ I. osztályú
szezonzárón 13:0-ra lépte
le a jobb sorsra érdemes
Budatétény csapatát,
majd a téli szünet után
ugyanazzal a lendülettel
kezdte az új évet. 

ABudapest Kupában
a Pesthidegkút láto-

gatott a Hévízi útra, ahol a
fiúk fesztiváli hangulat-
ban 14 gólt rámoltak be

hálójukba. Úgy tûnik, a
csapat teljesítményére
nem volt hatással az egye-
sületben támadt átmeneti
bizonytalanság. Ugyanis
novemberben megszûnt
Bognár György munkavi-
szonya, így új klubigaz-
gatót és edzõt kellett ke-

resni. Az elõbbi posztra
egy tõsgyökeres egykori
Kerület játékost, Márton
Zoltánt, az edzõire Csima
Györgyöt választották. A
korábban utánpótlás gár-
dát irányító szakember
három hét után összezör-
rent a játékosokkal és tá-
vozott. Kényszerhelyzet-
ben Lendvai Péter és
Márton Zoltán vállalták
az irányítást. 

A rutinos csatár és az
új klubigazgató közös

munkáját máris fényes
siker követte, hiszen a
tavaszi bajnoki rajton
idegenben 5:0-ra le-
gyõzték a középme-
zõnyhöz tartozó Voyage
csapatát. A gólokat Bog-
nár (2), Nyilasi, Tóth Cs.
és Kaszai szerezték. 

Márton Zoltán elége-
dett volt a csapattal: - A
hetedik percben az ellen-
féltõl kiállítottak egy já-
tékost, de a mutatott já-
tékkal a komplett Voy-
age-t is legyõztük volna.
Lelkesen, gólra törõen
játszott a csapat, sajnos
sérülés miatt újabb játé-
kosunk vált harcképte-
lenné. Mintha átok ülne
rajtunk, sorra dõlnek ki
meghatározó embereink.
A Nagytétény elleni

rangadóra erõsen tartalé-
kos gárdával kell felven-
ni a versenyt, remélem a
pályára lépõk átérzik a
találkozó fontosságát és
kettõzött erõvel küzde-
nek a gyõzelemért.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Labdarúgás 

Száguld a Kerület

A Hidegkút elleni mérkõzésen (14:0) Lendvai Péter (labdával) már játékos-edzõ szerep-
körben játszott

Az Óbudai Egészségolimpián
belül zenés, átmozgató,
alakformáló testmozgás in-
dult õsztõl azoknak, akik
plusz súllyal küzdenek vagy
csak egyszerûen mozogni
szeretnének.

Minden ember kü-
lönbözõ igények-

kel, testi adottságokkal,
és testi igényekkel ren-
delkezik. Mindannyian
tudjuk, hogy az egészsé-
ges életmódhoz tartozik a
rendszeres mozgás.

Nem kell ehhez fit-
neszterembe beiratkozni,
a spontán szervezõdött
lelkes csapat heti két alka-
lommal találkozik: hétfõn
és szerdán 15-tól 16 órá-
ig a felnõttek, 16-tól 17
óráig a gyermekek mo-
zoghatnak díjmentesen a
tornateremben. (Helyszín:
Nagy László Általános Is-
kola, Zápor utca 90.)

A sportolni vágyók tag-
létszáma egyre növekszik,
a mozogni vágyó, egészsé-
gükkel törõdni akaró ér-

deklõdõket továbbra is vár-
ják. Figyelve az elmúlt idõ-
szakot nagy öröm, hogy a
csoport tagjai egészségük,
rugalmasságuk, közérzetük
javulásáról számoltak be. A
résztvevõk érzik a „szokat-
lan mozgásfajta” jótékony
hatását.

Segítõ kezet nyújta-
nak, hogy Óbuda-Békás-
megyer lakosai legyenek
a legegészségesebb pol-
gárai országunknak. Pró-
báljanak élni ezzel a le-
hetõséggel!

Zenés, átmozgató, alakformáló testmozgás 
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Az Aquincum-Mocsáros Egyesület
szervezésében, a Budapesti
Triatlon Szövetség segítségével,
a III. kerületi Önkormányzat támo-
gatásával 2008-ban elindított,
eddig már kétszer megrendezett
tavaszi terepfesztivál célja, hogy
különféle hosszúságú és nehézsé-
gû tereppályán, különbözõ kate-
góriákban, óvodás, diák és fel-
nõtt amatõrök, profi sportolók
versenyezhessenek a díjakért, a
sport öröméért. 

F utásban, kerékpározásban,
terepduatlonban lehet ne-

vezni. A Gladiátor utcai pihe-
nõparkban április 10-én 10
órakor kezdõdõ, „Futás a
Mocsárosért” programra mi-
nél több helybeli lakost, fel-
nõtteket, iskolásokat, óvodá-
sokat, családokat, fiatalokat,

idõsebbeket egyaránt várunk.
A célba érkezõk pólót kapnak
ajándékba. 

A terepfesztivál szervezése-
kor a Mocsárosdûlõ élõvilá-
gára, a természet állapotára is
aggodalommal figyelünk. A ma
már nagyon ritka, Budapesten
pedig az egyetlen természetes,
mocsaras terület megvédésére,
„felébresztésére”, gondos, ér-
tékközpontú hasznosítására tö-
rekszünk. A nyilvánosság fi-
gyelmét is fel akarjuk hívni a
természetben való, a természet-
tel együttélõ sportolás lehetõ-
ségére. 

A versenyzõk nemcsak a ke-
rületbõl, hanem az ország egész
területérõl szívesen látott ven-
dégeink. A verseny egész napos,
ezért különösen ajánlott és al-
kalmas családi kikapcsolódásra,

sokféle párhuzamos program-
mal, melyeknek egy része
ugyancsak a sporttal kapcsola-
tos: aerobik, dzsúdó-bemutató,
masszázslehetõség a versenye-
ken indulók számára, közös tor-
na, futball, röplabda és kosárlab-
da játékok, nyári kerületi sport-
táborok népszerûsítése, találko-
zás a kerület más sportegyesüle-
teivel, ingyenes egészségügyi
programok az Óbudai Egész-
ségolimpián belül (vérnyomás-
mérés, szakember általi
dietetikus tanácsadás, In-Body
készülékkel végzett testösszeté-
tel-vizsgálat látogatóknak és
sportolóknak egyaránt), házi-

lekvárok, méz kóstolása, elsõse-
gélynyújtó tájékoztató.

A korábbi évekhez hasonlóan
hangosítást használunk majd és
azt reméljük, a közelben lakók
közül senki nem fogja ezt rossz
néven venni. A program ebéd
elõtt és után is jó kikapcsolódást
ígér minden vendégnek.

Jöjjenek el a Gladiátor utcai
játszótérre április 10-én, szóra-
kozzanak és FUSSANAK! (To-
vábbi információ és online ne-
vezés: www.terepfesztival.hu,
www.mocsarosegyesulet.hu) 

Mindenkit várnak 
az Aquincum-Mocsáros

Egyesület szervezõi

A Mocsárosért futnak

Újra terepfesztivál Óbudán

Véget értek a Magyar
Gyermeklabdarúgó

Szövetség téli tornáinak
fordulói. A három hétvé-
gén rendezett tornán - me-
lyeknek a Kerék Általános
Iskola és Gimnázium tor-
nacsarnoka adott otthon -
1-2., 3-4. és 5-6. osztályos
csapatok léptek pályára. 

A Krúdy Gyula Álta-
lános Iskola valamennyi
fordulóban két együttes-
sel vett részt. Legjobban
a 3-4.-sek között szere-
peltek, ahol a döntõt a
Krúdy elsõ és második
csapata játszotta, így va-
lamennyi játékosuk
éremmel térhetett haza.

A képen a Krúdy 3-4. osztályos csapatai láthatók szurkolóikkal és edzõjükkel, Pártos
Péter testnevelõ tanárral

Jól szerepeltek a Krúdysok a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség téli tornáján

A Vasas SC várja a röplabdázni vágyó, sportot szeretõ,
1999 és 2003 között született lányok jelentkezését.
Csatlakozz Te is Magyarország legeredményesebb,
legnépszerûbb röplabda-szakosztályához, ahol a sport-
ág legjobb utánpótlás edzõi várnak! Jelentkezni minden
hétköznap, 15.30-tól 18 óráig lehet a Folyondár utcai
sporttelepen (Folyondár utca 15.) Benkóné Kõrös Mári-
ánál, vagy a 06-30-954-6760-as telefonszámon.

Röplabdás toborzó 

DIAMOND KUPA. Országos Nyílt Taekwon-do Fesztivált és Ver-
senyt rendeznek március 27-én 10 órától Békásmegyeren, a Ve-
res Péter Gimnázium Tornacsarnokában. Küzdelem, önvédelem,
töréstechnika, formagyakorlat, tradicionális küzdelem és látványos
Hapkido bemutató. Izgalmas program egész nap. (Térkép, leírás,
fotók a www.taekwondosuli.hu weboldalon. Szervezõ: Ébend Gá-
bor mester. Tel.: 06-20-946-0321. Belépõ: 800 forint. Támogatók:
Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. és Mimox Kft.)

Húsvéti
kerékpárvásár
Húsvéti
kerékpárvásár
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgármes-
ter fogadóórájának  idõ-
pontja: szerdánként 14-
tõl 16.30 óráig. Helyszí-
ne: polgármesteri hivatal
I. emelet 23-as szoba.
(Bejelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
telefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna al-
polgármester minden
hónap elsõ hétfõjén 15-
tõl 18 óráig tartja foga-
dóóráját a polgármesteri
hivatal II. emeletén, a
37-es szobában. (Elõze-
tes bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden csütörtökön
15-tõl 16 óráig a pol-
gármesteri hivatalban
fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
fogadóórája

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

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

• Ingyenes jogsegély a Fidesz 3-as választókerületi irodájában (Kaszásdûlõ utca 7.), minden hónap el-
sõ szerdáján, legközelebb április 7-én 16-tól 18 óráig. (Nem kell bejelentkezni, érkezési sorrendben fo-
gadja az ügyvéd a megjelenteket.)
• A Fidesz 4-es választókerülete megbízásából ingyenes jogsegélyt tart a Kosdi Ügyvédi Iroda minden hó-
nap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.), legközelebb
április 7-én, valamint minden hónap második szerdáján a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) 17-tõl 19 óráig, legközelebb április 14-én. (Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklõdni a Fidesz irodá-
ban személyesen lehet, a Hímzõ utca 1-ben, vagy a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik
szerdáján (legközelebb április 21-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es válasz-
tókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart a Budapest, II. kerület Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütör-
tökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es
számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kap-
csolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes ta-
nácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûkö-
désével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom március 25-
én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap 16-
tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén, legközelebb április 8-án17-tõl 19 óráig az
MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es te-
lefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás minden páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 órá-
ig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-
es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

A 1848-49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulójára emlékeztek a Szent Jó-
zsef Plébánia szervezésében március 14-én. Az eseményen Czakó Gábor író mondott
beszédet. A megemlékezésen részt vett Bús Balázs polgármester

ÚJABB KÖTET AZ
ÓBUDAI DÍSZPOLGÁR-
OKRÓL. Megjelent Lel-
kes Péter második, dísz-
polgárokat bemutató
könyve. Sárosi Imre, dr.
Khirer Vilmos, Göncz Ár-
pád, Bánlaky László, Ki-
rály Ferenc és Kiss Imre
életérõl ír most részlete-
sen. A kötetet megfordít-
va, Káldor Péter életérõl
olvashatunk, „Szerel-
mem a vibrafon” címmel.
(Megvásárolható: Óbu-
dai Múzeum és Könyv-
tár /Fõ tér 1./, Század-
elõ Könyvesbolt /Bokor
utca 13-19./, Unitárius
Könyvesbolt /V. Alkot-
mány utca 12./.)

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

A városrészben szá-
mos párt és jelölt

már tartott, vagy a jövõ-
ben tervez egyéni bemu-
tatkozást, programis-

mertetõ választási lakos-
sági fórumot. Azonban
együtt, eddig még sehol
nem mutatkoztak be.
Ezért arra gondoltunk,

meghívunk minden ke-
rületi országgyûlési kép-
viselõjelöltet egy-egy
közös bemutatkozó be-
szélgetésre, ahol minden
képviselõjelöltnek adott
lesz a tér és az idõ kö-
zös, nyilvános fórumra. 

A jelölteknek a hivata-
los meghívókat már el-
küldtük. A Belsõ-óbudai,
3. számú választókerü-

let képviselõjelöltjeivel
március 25-én (csütörtö-
kön) 17 órakor a Flóri-
án téren, míg a külsõ, bé-
kásmegyeri 4. számú vá-
lasztókerület indulóival
március 26-án (pénte-
ken) 17 órakor a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban találkozhat és tehet
fel kérdéseket.
„Itt Élünk” Egyesület

Közös bemutatkozásra hívja az „Itt Élünk” Egyesület a képviselõjelölteket
Bõ két hét múlva lesz az országgyûlési választások el-
sõ fordulója. A III. kerületben eddigi ismereteink sze-
rint, a két választókerületben öt párt jelöltjei próbál-
ják összegyûjteni a jelöltté váláshoz szükséges 750
ajánlószelvényt. A szelvények leadási határideje már-
cius 19-e volt. 
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

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

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

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete egy-
fordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres, tehermentes,
nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának értékesítésére

A helyiség vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint
a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérõk kiépítését. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a helyiség vételárát, a fizetés módját és feltételeit. 

A pályázó ajánlatát a benyújtási határidõtõl számított 60 napig köteles
fenntartani. A pályázaton azok az ajánlattevõk, vehetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára (szám-
laszám: Raiffeisen Bank Rt., 12001008-00140645-00100001), és a
befizetési bizonylatot 2010. április 15-én 12 óráig a vagyonhasznosítási
osztályon bemutatják (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.). A pályázatot zárt
borítékban 2010. április 19-én 12 óráig lehet benyújtani a III. kerületi
Önkormányzat (Budapest, Fõ tér 1. I/19.) vagyonhasznosítási osztályán.
Az érvényesen benyújtott pályázatokat az önkormányzat tulajdonosi és
közbeszerzési bizottsága bírálja el, és az eredményérõl a pályázókat írás-
ban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatot
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson,
illetve, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiség megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp., Szentlélek
tér 7. fsz. 12. Telefon: 430-3468 és 430-3469, ügyfélfogadáskor hétfõn
14-tõl 18 óráig, szerdán 8-tól 16.30 óráig, csütörtökön 8-tól 12 óráig). A
pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad a 437-8643-as tele-
fonszámon és személyesen az önkormányzat vagyonhasznosítási
osztálya (1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.). 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete 2010. évi költségve-
tésében 70 M Ft-ot különített
el a társasházak és lakásszö-
vetkezetek felújítási munkái-
nak pályázati úton történõ tá-
mogatására. 

A pályázat benyújtásának
feltételeit a 9/2000. (IV.10.) sz.
ÖK rendelet tartalmazza.

A pályázaton elnyerhetõ
támogatás

Egy társasháznak, vagy la-
kásszövetkezetnek legfeljebb a
tervezett munka teljes költségé-
nek 50 %-a adható támogatás-
ként, a támogatás összege
azonban nem lehet több 2 M
Ft-nál.

A támogatás formája
• Az egy társasháznak, vagy

lakásszövetkezetnek megítél-

hetõ vissza nem térítendõ tá-
mogatás legmagasabb összege
- amennyiben a lakóépületben
lévõ önkormányzati tulajdoni
hányad az 50 %-ot nem éri el -
600.000 Ft.

• Az egy társasháznak, vagy
lakásszövetkezetnek megítél-
hetõ kamatmentes kölcsön
legmagasabb összege -
amennyiben a lakóépületben
lévõ önkormányzati tulajdoni
hányad az 50 %-ot nem éri el -
1.400.000 Ft.

A pályázatokat - 3 példány-
ban - 2010. április 30-ig lehet
benyújtani a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodájában
(Bp., III. ker. Kórház utca 1.). 

A pályázatokat 2010. május
31-ig a városfejlesztési, kör-
nyezetvédelmi és közbiztonsá-
gi bizottság bírálja el, dönt a
támogatás módjáról és össze-
gérõl. Bús Balázs

polgármester

Felhívás a kerületben lévõ társasházak 
és lakásszövetkezetek részére adható 

felújítási támogatás elnyerésére

A Galagonya pince borgõzõs
hangulatát szeretném felele-
veníteni a kedves régi és le-
endõ vendégeknek néhány
sorban.

Apincehelyiségben ül-
ve, kávét és ásvány-

vizet szürcsölgetve, intel-
lektuálisan nézve, feszeng-
ve ülök a laptop elõtt, és a
wifit használva csatlako-
zom az internethez.

Ki hinné el ezt a barom-
ságot?!

Nem, itt valószínûleg er-
re nincs lehetõség. És ne is
legyen! Nem szeretjük a
sznob, steril, hangulattalan
egységeket, ahol a magyar
emberek angolul beszél-
nek egymással. Nem va-
gyunk kíváncsiak az efféle
zsúrpubi közönségre.

Éppen ezért kellemes ez
a kis odú, a maga nyugal-
mával, egyszerûségével.

A többi hasonlóan jó
kocsmával ellentétben a
„Gala” nem zár be este 6
órakor. 10 körül már ki
szokott szólni a söntésbõl a
kiszolgáló hölgy/úr, hogy
ideje már hazamennünk.
Ilyenkor nagy elkesere-
dettségünkben rendszerint
meglátogatunk még egy-
két barátságos óbudai ivót.

A hely varázsához hoz-
zátartozik az eredeti cintá-
nyéros, belemerítõs
borostégely, amelybõl
mindig jó borokat kor-
tyolhatunk. A keleti ké-
nyelemrõl vaskos, tömör
fa asztalok és székek gon-
doskodnak. Találkozók,
baráti társaságok rendel-

kezésére áll egy belsõ te-
rem is, ahol kedvére
ordenáréskodhat egy ma-
gunkfajta trógerbanda.

Face-control és dress-
control nincs, de jobban
tesszük, ha nem szmoking-
ban érkezünk, mert egy-
részt furcsán
néznének ránk a
már bent tartóz-
kodók, másrészt
hetekig nem
tudjuk kiszel-
lõztetni a füstöt
és az áporodott
„illatot” a ru-
hánkból.

A kiszolgálás
udvarias, az
árak konszoli-
dáltak. A kimért
bortól másnap
nem szokott fáj-

ni a fejünk, de az üvegesek
is megfizethetõek. 

Végül néhány szó a
gasztronómiáról: egyedül-
álló a zsíros máró lilahagy-
mával. Egy jó borozáshoz,
vagy fröccsözéshez elen-
gedhetetlen kellék. Még

gyümölcsnapot, vagy ép-
pen léböjtkúrát tartó, be-
csületesen diétázó Csüli
barátunk is enged néha a
kísértésnek, és betol egy
brúgót.

Szeretnénk, ha ez az au-
tentikus hely így maradna
meg az utókornak, és még
sokáig érezhetnénk jól ma-
gunkat ebben a légkörben.

obudakocsma.blog.hu

Napsugaras jó éjszakát kívánok!

Bp., III. Bécsi út 270. sz. (Cserepes vendéglõ)
Hrsz.: 20009/1/A/3.
133 m2 nagyságú helyiség.
Teljes felújításra szorul.
Tulajdoni hányad: 133/222.
A helyiség Testvérhegyi és a Bécsi útról is pár méteres térbeton
burkolatú elõkerten keresztül közelíthetõ meg. A helyiségben
víz, villany került bevezetésre. Fûtés és csatorna nincs. A hely-
iség rendeltetésszerû használatra csak felújítás után alkalmas.
Vételár: 29.710.000 Ft.
Pályázati biztosíték: 2.971.000 Ft.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: egy
most induló sportmagazin

szerkesztõi összeállították min-
den idõk legemlékezetesebb ma-
gyar focistáinak 50-es TOP- lis-
táját. Ebbõl az alkalomból nagy-
szabású eseményen ünnepelték a
sportolókat, akik közül sokan
már nem lehettek ott a március
16-ai Symbol Étteremben tartott
rendezvényen. Zsák Károly, a

Budai FC, valamint a 33 FC le-
gendás óbudai focistája a lista
35. helyezettje lett. Rá emlékez-
ve, a sportoló nevében Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának polgármestere
vett át Kiss Lászlótól, a Magyar
Hírlap sportrovatának szerkesz-
tõjétõl egy névre szóló mezt, va-
lamint egy példányt a limitált, új
sportmagazin elsõ számából.

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

Gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából kulturális es-
tet tartottak március 17-én az Óbudai Társaskör dísztermében, az Óbudai
Széchenyi Kör rendezésében. Fellépett az Óbudai Danubia Zenekar mûvé-
szeibõl alakult kamaraegyüttes. Az est védnöke Bús Balázs polgármester
volt. Köszöntõt mondott Csom István sakknagymester, a kör elnöke

KERESZTÚTJÁRÁS NAGYPÉNTEKEN. A „Braunhaxler”
Egyesület a hagyományos, nagypénteki, kétnyelvû (német-ma-
gyar) keresztútjárást idén is a Kiscelli Kálváriastációknál tartja.
(Találkozó április 2-án 16 órakor a Szent Margit Kórház Kiscelli úti
bejáratánál.)

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Óbuda egykori focistája a TOP 50-ben

Az „Internet fiesta” címû prog-
ramon bemutatókkal várják
az internet-használókat már-
cius 22-tõl 31-ig a Békásme-
gyeri Könyvtárban.
„NagyiNet” címmel március
23-án 10-tõl 13 óráig a nagy-
mamák korosztálya ismerked-
het a közösségi oldalak hasz-
nálatával. * A következõ
NagyiNet program március
24-én 15-tõl 18 óráig lesz. *
Gyermekeknek szóló web-
oldalakat mutatnak be márci-
us 30-án 10-tõl 13 óráig.
Solymos Tamás „TENISZ-
ART” címû kiállítása április 6-ig
tekinthetõ meg a könyvtárban.

(Cím Füst Milán utca 26.)

Internet a könyvtárban
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