
A Fõ téren századfordulós fesztiválra, és in-
gyenesen-kedvezményesen látogatható prog-
ramokra várják a polgárokat május 2-án.

Gazdag kulturális kínálattal várják a kö-
zönséget tavasszal és nyáron az Óbudai
Társaskörben.

Ingyenesen gyûjtik be május 8-án és
15-én a veszélyesnek minõsülõ, elektro-
mos és elektronikai hulladékokat.25

Újra leadhatják rossz háztartási gépeiket
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5
Óbuda Napja május 2-án

21
Film, színház, muzsika

Az országgyûlési 
képviselõ-választások 

második fordulója április 25-én

A III. kerületi Önkormányzat
európai uniós támogatással
kívánja megújítani a Bécsi
út-Nagyszombat utca-Lajos
utca-Szépvölgyi út által ha-
tárolt területet. Most 559 mil-
lió forint támogatást kapott
Óbuda.

BÕVEBBEN A 6. OLDALON

I dén Óbuda-Békásme-
gyert érte a megtisz-

teltetés, hogy megren-
dezhette március 23-án
a Magyar-Lengyel Ba-
rátság Napját. Az ese-
ményt 2006 óta minden
évben megtartják, hol
itthon, hol Lengyelor-
szágban. 

A III. kerület színvona-
las programokkal készült.
Annak ellenére, hogy
munkanap volt, vala-
mennyi helyszínt sokan
keresték fel. A Fõ téren
folyamatosan váltották
egymást a két nemzet
tánccsoportjai, zenekarai. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 2-3. OLDALON

Óbuda-Békásmegyeren a második forduló dönt

Elsöprõ Fidesz gyõzelem
Lapzártakor érkezett Minden

idõk legnagyobb választási gyõ-
zelmét aratta a Fidesz: az április
11-ei elsõ fordulóban 206 kép-
viselõi helyet szerzett, ebbõl

119 egyéni és 87 listás mandá-
tum. A kétharmados többséghez
52 mandátumot kell szerezniük
a még nem kiosztott 111-bõl,
vagyis a megmaradt 57 egyéni

körzetbõl és az országos listára
jutó 64 mandátumból. 

A III. kerületben április 25-
én második fordulót tartanak,
mert a 3. és a 4. számú egyéni

választókerületben Menczer Er-
zsébet és Bús Balázs, a Fidesz-
KDNP képviselõjelöltjei nem
kapták meg az érvényes szava-
zatoknak több mint a felét. 

Választási eredmények
a III. kerületben Óbudai promenád

Sólyom László köztársasági elnök és Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere
a Magyar-Lengyel Barátság Napján

Megnyitó az Óbudai Egyetemen 

Erõsödõ lengyel-magyar barátság

Lezuhant a lengyel államfõ különgépe
A földbe csapódott Lech Kaczynski lengyel elnök repülõ-
je Oroszországban április 10-én. Az államfõ és kísérete
Szmolenszkbe tartott, hogy a közeli katinyi (Katyn) erdõ-
ben tisztelegjen az 1940-ben a szovjetek által kivégzett
több ezer lengyel emléke elõtt. A gép mind a 97 utasa
meghalt, az elnök, a felesége, a lengyel politikai vezetés
és a hadsereg irányítóinak jelentõs része.

Listás országos eredmények

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Fókuszban a magyar-lengyel barátság napja

2006-ban, Gyõrött a
Lengyel-Magyar Barátság
Emlékmû felavatása, va-
lamint a magyarországi és
lengyelországi testvérvá-
rosok és települések ta-
lálkozója alkalmával szü-
letett meg az a kezdemé-
nyezés, hogy a két nép kö-
zött kialakult szoros, tör-
ténelmi barátságot évente
egy meghatározott napon
ünnepeljük meg. 

A z eseményen a len-
gyel és a magyar

köztársasági elnök,
Lech Kaczynski és Só-
lyom László is részt vett.
2007-ben a Magyar Or-
szággyûlés és a Lengyel
Szejm úgy határozott,
hogy március 23-át a
Magyar-Lengyel, illetve
a Lengyel-Magyar Ba-
rátság Napjává nyilvá-
nítják.

Przemysl város adott
otthont 2007-ben elsõ-
ként a rendezvénynek,
2008-ban Debrecen volt
a házigazda, míg 2009-
ben Krosno városa.

A IV. Magyar-Lengyel
Barátság Napja rendez-

vénysorozat házigazdája
idén Budapest III. kerüle-
te, Óbuda-Békásmegyer
volt. A plenáris megnyitót
az Óbudai Egyetemen
tartották március 23-án. 

Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Só-

lyom László köztársasá-
gi elnök és Lech Ka-
czynski lengyel köztár-
sasági elnököt képviselõ
Mariusz Handzlik he-
lyettes államtitkár.

A lengyel és a magyar
himnusz elhangzása után

Dr. Rudas Imre, az egye-
tem rektora köszöntötte a
plenáris ülés résztvevõit.
Ezt követõen Piotr Przy-
tocki, Krosno polgármes-
tere mondott beszédet és
ünnepélyesen átadta Bús
Balázsnak, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármester-
ének a vándorzászlót
(képünkön), melyet
minden évben a házigaz-
da város vehet át.

Bús Balázs ünnepi be-
széde után Varsó fõpol-
gármesterének, Hanna
Gronkiewicz-Waltz kép-
viseletében Jaroslaw
Dabrowski, Varsó Be-
mowo kerületének pol-
gármestere szólt a meg-
jelentekhez. 

Ezt követõen Mariusz
Handzlik helyettes ál-
lamtitkár a lengyel köz-
társasági elnök üzenetét
olvasta fel a magyar hall-
gatóságnak, majd Só-
lyom László köszöntötte
a vendégeket és mondta
el ünnepi beszédét.

Megnyitó az Óbudai Egyetemen

Sólyom László köztársasági
elnök szerint az anyaorszá-
gok joga és felelõssége,
hogy fellépjenek a határon
túli kisebbségeik védelmé-
ben. A köztársasági elnök er-
rõl a Magyar-Lengyel Barát-
ság Napján tartott március
23-ai óbudai rendezvényen
beszélt.

Alengyel-magyar ba-
rátság mindig meg-

újul, és mindig meg fogja
hozni a maga gyümölcseit
- mondta Sólyom László,
aki szerint Lengyelország
számíthat a magyar támo-
gatásra, amennyiben az
Európai Unió szervei elé
viszi a fehéroroszországi
lengyel kisebbséget érõ at-
rocitásokat. - Az Európai
Uniónak az uniós polgárok
közössége, és így a régiók
és a kulturális nemzetek

uniójává is kell válnia. A
kisebbségi jogokkal foglal-
koznia kell, sõt egy külön
uniós biztosi pozíció létre-
hozása is indokolt lenne -
jelentette ki a köztársasági
elnök. 

A lengyel és a magyar
parlament 2007-ben dön-
tött arról, hogy március 23-
a a Magyar-Lengyel Barát-
ság Napja legyen. Sólyom
László emlékeztetett arra,

hogy a II. világháború ide-
jén Magyarország száz-
ezernyi lengyel menekültet
fogadott be, 1956-ban vi-
szont a lengyelek vállaltak
nyíltan szolidaritást a ma-
gyar forradalommal. 

Óbuda-Békásmegyer
szoros testvérvárosi kap-
csolatot ápol Bemowo-val.
A kölcsönös látogatások-
nak köszönhetõen az óbu-
dai iskolások sokkal többet
tudnak Lengyelországról,
mint kortársaik, sokuknak
lehetõsége nyílt arra is,
hogy személyesen ismer-

hessék meg az országot.
Errõl már Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere beszélt. Fel-
idézte Kerényi Grácia em-
lékét, aki a pártállami dik-
tatúra idõszakában is rend-
szeres kapcsolatot tartott a
lengyel ellenzékkel, Len-
gyelország mûvészeivel,
akinek egy éve állítottak
emléktáblát Óbudán. Be-
szédét követõen Óbuda
középkori pecsétjébõl ké-
szült érmét nyújtott át Só-
lyom László köztársasági
elnöknek, és Mariusz
Handzlik által a távollévõ
Lech Kaczynski lengyel
köztársasági elnöknek. 

Erõsödõ lengyel-magyar barátság

Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius, Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármeste-
re, Jaroslaw Dabrowski, Bemowo polgármestere, Mariusz Handzlik helyettes államtit-
kár és Sólyom László köztársasági elnök a Katyni Mártírok Parkjának emléktáblájánál
rendezett koszorúzáson

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Lapunk következõ száma április 28-án, szerdán
jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók
a www.obuda.hu honlapon.
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Apolgármesteri hivatal tanácskozó-
termében Bús Balázs polgármes-

ter és az önkormányzat vezetõ tisztvise-
lõi a lengyel fõváros, Bemowo kerüle-
tének küldöttségét fogadták. A varsói
városrésszel évek óta szoros testvérvá-
rosi kapcsolatot ápol a III. kerületi hely-
hatóság. A találkozón Bús Balázs meg-

köszönte Bemowo támogatását, hiszen
õk is részt vállaltak a Magyar-Lengyel
Barátság Napjának megszervezésében.
Bemowo polgármestere, Jaroslaw
Dabrowski elismerõen nyilatkozott az
ünnepségrõl és kijelentette, hogy Óbu-
da számukra most már nem a harma-
dik, hanem az elsõ kerület immár.

Lengyel delegáció a Városházán

Tamás Ilona, az oktatási és kulturális fõosztály vezetõje
Jaroslaw Dabrowskinak, Bemowo polgármesterének át-
nyújtotta a „Magyar-Lengyel két jó barát” címû kerületi
rajzpályázat különdíjasainak alkotását, egy gyönyörû
tûzzománc kép formájában, mely a két nemzet szimbólu-
mait, címereit ábrázolja

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és
Jaroslaw Dabrowski, Bemowo polgármestere a Fõ téren,
a nemrégiben felavatott Harrer Pál-szobor elõtt

A Fõ tér március 23-án a Barátság terévé alakult, ahol néptánc- és népzenei együtte-
sek léptek fel. Köztük a Veres Péter Gimnázium táncosai 

Az április 10-ei repülõgép szerencsétlenség
áldozatai közül több magas rangú állami ve-
zetõ is Óbuda vendége volt a közelmúltban. 

Tavaly májusban, a Katyni Mártírok
Parkjának ünnepségén Andrzej

Przewoznik, a Harc és Mártíromság
Emlékét Õrzõ Tanács miniszteri rangú
vezetõje mondott emlékezõ beszédet,
idén márciusban pedig a Lengyel-Ma-
gyar Barátság Napjára meghívott Lech
Kaczynski köztársasági elnök képvisele-
tében Mariusz Handzlik helyettes ál-

lamtitkár szólt a katyni eseményekrõl. A
III. kerületi konferencián Sólyom László
köztársasági elnök mellett Mariusz
Handzlik vette át a lengyel államfõ szá-
mára adományozott emlékplakettet Bús

Balázs polgármestertõl, aki reményét fe-
jezte ki, hogy egy év múlva személyesen
köszöntheti majd Lech Kaczynskit. Nem
telt el egy hónap a katyni hõsök emlék-
táblája elõtti tisztelgés óta, s az 1940-es
tömegpusztítás után a lengyel megemlé-
kezõk, politikusok, gazdasági szakem-
berek és a hadsereg vezetõi is a
Szmolenszk melletti erdõs területen lel-
ték halálukat.

A lengyel néphez fûzõdõ barátság és a
személyes kapcsolat okán is együttérzé-
sérõl kívánja biztosítani Óbuda-Békás-
megyer vezetése Krakkó Bemowo pol-
gármesterét és mindazokat, akik a hetven
évvel ezelõtti katyni nemzettragédia után
újabb, a lengyel népet sújtó sorscsapást
kénytelenek elviselni.

Lengyel vendégeink az áldozatok között

Krzysztof Cichewicz „Az én Varsóm” címû fotókiállítását
Jaroslaw Dabrowski, Varsó Bemowo kerületének polgár-
mestere nyitotta meg az Óbudai Kulturális Központban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

_obuda_07.qxd  2010.04.13.  14:51  Page 3



2010/7. szám4
Beruházás – Közlekedés

300 millió forintos európai
uniós támogatással turiz-
musfejlesztési beruházás
kezdõdik áprilisban az
Aquincumi Múzeum terü-
letén „Pannonia Provincia
Program” (PPP) címmel.

A Budapesti Történeti
Múzeumhoz tartozó in-
tézmény fejlesztésének
aktualitását az adja, hogy
a közelmúltban világ-
örökségi jelölés listájára
került a római határvo-
nal, a limes magyaror-
szági szakasza, melynek
legjelentõsebb városa a
tartományi székhely,
Aquincum volt. Múltbeli
jelentõségének és külön-
leges látnivalóinak kö-
szönhetõen az ókori vá-
ros emlékeit bemutató
Aquincumi Múzeum
központi szerepet játsz-
hat a leendõ kulturális
Világörökség turisztikai
szolgáltatásainak terüle-
tén.

- A fõváros történetét
bemutató intézménye-
gyüttes vezetõjeként nagy

büszkeséggel töltött el,
amikor a római kori véd-
vonal világörökségi jelö-
lését elõkészítõ Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
felkínálta ezt a lehetõséget
a múzeumnak - tájékozta-
tott dr. Bodó Sándor, a Bu-
dapesti Történeti Múzeum
fõigazgatója. - Ehhez
azonban szükségessé vált
a turisztikai vonzerõ fej-
lesztése, melynek megva-
lósítását a Közép-Ma-
gyarországi Operatív
Programban most elnyert
támogatás biztosítja. 

- A Pannonia Provincia
Program lehetõséget nyújt
arra, hogy a tudományo-
san hiteles ismeretterjesz-
tést a legmodernebb esz-
közökkel tegyük minél
élményszerûbbé - mondta
dr. Zsidi Paula, az Aquin-
cumi Múzeum igazgatója.

A projekt ötvözi az an-
tik elemeket a „high-tech”
bemutatással. Az infra-
strukturális hátteret a ró-
mai városfal vonalát kö-
vetõ „fogadófal” és infor-
mációs központ, egy ró-

mai lakóépület, a „festõ-
ház” újraépítése, rekonst-
rukciója, valamint a „ró-
mai játszótér” kialakítása
biztosítja. Elkészül továb-
bá a „virtuális élménytér”,
ahol a csúcstechnika esz-
közeit használva ismer-
kedhetnek meg a látoga-
tók egyedi, ókori témájú
interaktív virtuális játé-
kokkal. A fejlesztés
ugyanakkor nem zavarja a
kiállítások és az évszáza-
dos romkert romantikus
hangulatát, hiszen sokakat
éppen a romok felfedezé-
sének élménye vonz a te-
rületre. Az új igényeket is
kielégítõ fejlesztés - tiszte-

letben tartva a hagyomá-
nyos múzeumi funkciókat
- a déli városfal mentén,
korábban a látogatók elõl
nagyrészt elzárt területen
valósul meg.

A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által megítélt
300 millió forint mellett a
fõváros 33 millió forinttal
segíti a programot, mely
a helynek megfelelõen a
régészeti feltárások elõ-
készítését követõen az
ásatásokkal kezdõdik áp-
rilisban. A régészeti kuta-
tások eredményeit is fel-
használva készül el a ki-
viteli terv, majd a közbe-
szerzés lebonyolítása

után indul a kivitelezés.
Természetesen az admi-
nisztratív munkák alatt is
folyik a szakmai háttér-
munka: az ásatások ered-
ményeinek értékelése, a
római lakóház berende-
zésének összeállítása az
eredeti leletek nyomán,
valamint a virtuális játé-
kok szakmai programjá-
nak véglegesítése.

Az Aquincumi Múze-
um PPP programjában hi-
teles forrásokon nyugvó,
élményszerû, új látvá-
nyosságok valósulnak
meg, melyekkel 2011. jú-
lius 1-jétõl várják majd a
látogatókat.

Világörökség-jelölt a római határvonal magyarországi szakasza 

Látogatóközpont épül Aquincumban

Újabb járatain vezette
be március 29-tõl a

BKV Zrt. az úgynevezett
elsõajtós felszállási rendet.
Ennek lényege, hogy
egész nap csak az elsõ

ajtón lehet feljutni az érin-
tett buszokra, míg leszál-
láshoz a középsõ és a hátsó
ajtó használható. Óbudán a
65-ös, a 118-as, a 134-es, a
134/A, a 137-es és a 165-

ös jelzésû buszokon
ellenõrzik felszálláskor,
hogy az utasok érvényes
jeggyel vagy bérlettel
veszik-e igénybe a
tömegközlekedést. K. I.

Felszállás csak az elsõ ajtón 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakos-
ságot, hogy 2010. április 14-e és május 14-e között a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer
Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épüle-
tében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em. 38/A.)
a Budapest III. kerület, Királyok útja-Hadrianus
utca-Szentendrei út-Ország út-közigazgatási ha-
tár (Északi Városkapu) által határolt területre vo-
natkozó Kerületi Szabályozási Terv megtekinthetõ
és véleményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Bús Balázs pol-
gármester javaslatára 20
kerékpárt vásárolt 2009-
ben a hivatali dolgozók ré-
szére, elsõsorban a munká-
ba, valamint helyszínekre
járás céljából. 

Olyan nagy sikere lett
a kezdeményezés-

nek, hogy a kerékpárt for-
galmazó Berguson Ke-
rékpárszaküzlet részérõl
felvetõdött ennek a kerü-
leti lakosok felé történõ
kiterjesztése is. Ebben az
elképzelésben a kerületi
lakosok - személyi igazol-
vánnyal és lakcímkártyá-
val igazolt módon - részé-
re hétköznap, napi 200
forintos kölcsönzési díj
mellett kedvezményesen
biztosítják a kerékpáro-
kat. Erre április 23-tól
nyílik lehetõség, akkor
nyit meg a kerületi kerék-
párkölcsönzõ.

Bús Balázs polgármes-
ter bízik benne, hogy a
kölcsönzõnek nagy sikere
lesz, hiszen a XXI. szá-
zadban fontos, hogy az
embereknek a túlhajszolt-
ság mellett, legyen lehetõ-
sége a sportolásra is. Ez-
zel a kerület vezetése
megpróbálja serkenteni a
kerékpárral történõ mun-
kába járást, az egészsége-
sebb életmódra való oda-
figyelést, és lehetõséget
biztosít azoknak is, akik-

nek valamilyen ok miatt
nem lehet saját kerékpár-
juk, bár szívesen járnának
azzal dolgozni.

Elsõként 50 kerékpárt
biztosít egy kerékpár-
kölcsönzõ kialakításához
a Berguson Kerékpár-
szaküzlet és Szerviz. Ez
az ötlet egyedülálló fõvá-
rosi viszonylatban, és il-
leszkedik ahhoz, hogy
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 2010-
ben ismét pályázhat a
Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Miniszté-
rium és a Környezetvé-
delmi Minisztérium által
meghirdetett „Kerék-
párosbarát Település
2010” cím elnyerésére.
2009-ben a „Kerékpá-
rosbarát Munkahely
2009” címet már elnyerte
az önkormányzat.

A kölcsönzõt a Lakta-
nya utca 1/b-nél alakít-
ják ki.

Minden kerületi lakost
szeretettel vár Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata és a Berguson Kerék-
párszaküzlet és Szerviz.

(Részletek weboldalun-
kon: www.obudakerek-
par.hu)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007
májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat.
Az odaítélést és az átadást a 35/2007.(V.30.) rendeletében szabá-
lyozta a képviselõ-testület.
A rendelet szerint: a díj adományozható mindazon személynek, vagy kö-
zösségnek, aki/amely a kerület lakosságának egészsége érdekében
akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció vagy a betegség
megelõzés terén kifejtett tevékenységével, akár az egészségügyben ki-
fejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján, az
egészségügyi bizottság javaslata után a képviselõ-testület dönt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy
vagy csoport részesül. A díjazott személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500.000 forint
összegû pénzjutalom jár.
A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek között adják át annak
a személynek vagy csoportnak, akinek/amelynek a képviselõ-testület az
egészségügyi bizottság javaslata alapján odaítéli.

Idén június 25-én (pénteken) tartják a díjátadót.
Az indítvány feltételei

1. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek
vagy intézmények) nyújtható be, aki(k)/amely(ek) Óbuda-Békásmegyer
egészségügyi ellátásának, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint
Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel
vagy életmûvükkel hozzájárultak.
2.Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû, indoklással alátámasz-
tott ajánlást, illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének,
eredményének rövid ismertetését.

Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon
(1033 Budapest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ
részére kell benyújtani. A felmerülõ kérdésekrõl felvilágosítás kér-
hetõ ad Nyíri Gizellától, egészségügyi bizottsági referenstõl a kö-
vetkezõ telefonszámon: 437-8659.
Beadási határidõ: 2010. május 10.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására

A kétfordulós pályázat elsõ
fordulóját, melyet Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata nyújtott be, támoga-
tásra érdemesnek találta a
Regionális Operatív Prog-
ramok Irányító Hatósága. 

A III. kerületi Önkor-
mányzat a Bécsi

út-Nagyszombat utca-
Lajos utca-Szépvölgyi
út által határolt terüle-
tet európai uniós támo-

gatással kívánja megújí-
tani, de a pályázathoz
szükség van a fõváros
tulajdonosi hozzájárulá-
sára is, melyet a fõváros
jelenleg támogat.

A tervek szerint a fej-
lesztési terület belsõ út-
jait díszburkolattal lát-
ják el, a Bécsi út terese-
dése gyalogos felületté
válik, kiszélesítik a Bé-
csi úti járdát, a közúti
forgalmat pedig a villa-

mosvágányokra terelik,
valamint a mai kaotikus
felszíni parkolást is sza-
bályozzák. A fejlesztés
során felújítanák a Ko-
losy téri piacot, melynek
emeletén kulturális és
információs központot
alakítanak ki.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának közel
559 millió forint támo-
gatást ítéltek meg a pá-
lyázat elsõ fordulójában.

Támogatott az „Óbudai promenád
fejlesztése” uniós projekt

Kedvezményes 
kerékpárkölcsönzés 

a polgármester javaslatára

Vidám, zenés, kulturális programokkal várják az érdeklõdõket a tavaszköszön-

tõ rendezvényre. A kétnapos programban kiállítás, író-olvasó találkozó, ko-

molyzene, népzene, könnyûzene, színházi elõadás szerepel.

Különösen várják azokat az idõs hölgyeket és urakat, akik szeretnének megis-

merkedni az itteni klubélettel, a további programokkal.

A tavaszi fesztivál helyszíne: Kiskorona utca 3.

Idõpontja: április 21. (szerda), április 22. (csütörtök).

Tavaszi fesztivál a Kiskorona utcai idõsek klubjában
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Az elsõ és második választási forduló között 
lakóhelyet változtató választópolgárok szavazása

Amennyiben Ön az elsõ és második választási forduló között la-
kóhelyet változtat, a második fordulóban nem az új, hanem a ko-
rábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme be-
jelentésekor az ügyintézõ szavazásra szolgáló lakcímigazolást
ad Önnek. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az Érte-
sítõben megjelölt szavazóhelyiséget.

A szavazás menete
Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság kö-
teles ellenõrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét, melyet
az alábbiak szerint igazolhat:
• a lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány
(azaz a régi típusú személyi igazolvány);
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. ja-
nuár 1-jét követõen kiállított kártyaformátumú vezetõi engedély, ezek
azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
• Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás nap-
ján, kérem, hogy az „Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ
szavazáshoz” megnevezésû nyomtatványt is szíveskedjen magá-
val vinni a szavazókörbe.
Ezután kaphatja meg a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat,
melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, hogy 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.
Amennyiben Ön elrontotta a szavazólap kitöltését, és ezt még a
szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság
a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A Központi Statisztikai Hivatal 2011-
ben népszámlálást hajt végre. A nép-
számlálás jogi alapját az Európai
Parlament és a Tanács nép- és la-
kásszámlálásról szóló 763/2008/EK
rendelete adja (2008. július 9.). A
végrehajtás konkrét idõpontját,
módját, az adatkörök felsorolását a
2009. december 7-én elfogadott, a
2011. évi népszámlálásról szóló,
2009. évi CXXXIX. törvény tartal-
mazza. 

Anépszámlálás célja friss, ak-
tuális adatokat biztosítani a

központi és helyi közigazgatás, il-
letve a társadalmi folyamatok
iránt érdeklõdõ, azokat kutató és
elemzõ intézmények, szerveze-
tek, szakemberek számára. 

A Központi Statisztikai Hivatal
folyamatosan végzi a 2011. évi
népszámlálás elõkészítését. Az
elõkészítési feladatok között sze-
repel a népszámlálás induló cím-
állományának kialakítása. A KSH
címregiszterében szereplõ cím-
adatok és a KEK KH személyia-
dat- és lakcímnyilvántartásában
szereplõ lakcímadatok összeveté-
sét elvégeztük. 

A pontos címek meghatározása
és véglegesítése a címek helyszíni
ellenõrzése nélkül nem lehetsé-
ges, ezért 2010. március 25-e és
szeptember 27-e között Budapest
minden kerületében címbejárást
hajtunk végre. A címeket ellenõr-
zõ munkatársak csak a közterüle-
tek nevét, ház- és ajtószámokat el-
lenõrzik az adott címen lakók szá-
mát és nevét nem. 

Tájékoztatjuk, hogy a feladat
során foglalkoztatott címbejáró-
kat a KSH fényképes igazolvány-
nyal és megbízólevéllel látja el. 

Központi 
Statisztikai Hivatal

Népszámlálás elõtt címbejárás

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság

terjesztésével kapcsolatos

gondjaikkal hívják az Impress

Lapkiadót a 267-0525-ös, a

267-0524-es vagy a 411-0266-

os telefonszámon.

E-mail címünk:

impress.kft@freemail.hu;

obudaujsag@ecom.hu
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Egészségügy

Negyedik alkalommal rendeztek Óbudai Családi Életmód és Sportnapot március 27-én
a Laborc utcai Barátság Családi és Szabadidõ Parkban, az Óbudai Egészségolimpia
eseményeként. Itt jelentkezhettek azok a 10-18 éves gyerekek a júniusi Balatonsza-
badi-sóstói Fitt Táborba, ahol elsõsorban a helyes táplálkozási szokásokat sajátíthat-
ják majd el. A nagy sikerû rendezvényen több önkormányzati képviselõ mellett Bús Ba-
lázs polgármester is részt vett

CUKORBETEGEK KLUBJA.A Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában április 19-én
14 órai kezdettel a diabétesz okozta veseszövõdményekrõl tart elõadást dr. Lengyel
Zoltán diabetológus fõorvos. (Cím: Békásmegyeri Közösségi Ház, Csobánka tér 5.)

ACsillaghegy Betegeiért Alapítvány ma-
gas vérnyomás, cukorbetegség és kró-

nikus mozgásszervi betegségek ingyenes
szûrõvizsgálatát tartja április 16-án 13-tól 16
óráig. A szûrés helye: Vasút sor 1. Egészség-
ház (a csillaghegyi HÉV-megállónál). *Adó-
ja 1 százalékát, adományát fogadni tudják a
következõ számlaszámon: 11703006-
20075392. Adószám: 18127887-1-41. 

Ingyenes szûrés

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ FÓRUM. Elõ-
zetes: minden hónap utolsó keddjén, 18
órától Bástyai Frigyes természetgyógyász
tart fórumot a Békásmegyeri Közösségi
Házban. A „Lelki kezelési eljárások, mód-
szerek” címû elõadás április 27-én lesz. (A
belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.) 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2010/7. szám Civil szervezetek – Egészségügy
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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!

Afelajánlott 2 millió
forintot az alapítvány

egy kórterem korszerûsíté-
sére, továbbá egy televízi-
óval felszerelt várószoba
teljes körû felújítására for-
dították a Margit Kórház
onkológiai osztályán. Az
ünnepélyes átadást márci-
us 18-án tartották. 

Dr. Boér Katalin, az on-
kológiai osztály fõorvosa
elmondta: évente körülbe-
lül 200 új emlõrákos bete-
get kezelnek az intéz-
ményben, ahol egy helyen
van lehetõség a kivizsgálás
és az esetleges mûtéti be-
avatkozások elvégzésére,
valamint az onkológiai ke-

zelésre  és az azt követõ
idõszakos kontroll-vizsgá-
latokra. Akit valamilyen
okból máshol mûtöttek da-
ganatos betegség miatt, az
is kérheti, hogy lakhelyén,
a III. kerületben kezeljék.
Kevesen tudják: a fõváros
budai oldalán az Országos
Onkológiai Intézet mellett
még két, azonos szakmai
protokoll alapú, onkológiai
centrum mûködik, ebbõl
az egyik a Margit Kórház-
ban található. A Margit
Kórházban a múlt év során
sikerült kialakítani egy em-
lõcentrumot is.

Az onkológiai osztá-
lyon a kezelésre érkezõ

páciensek a megújult vá-
róban kellemesebb, meg-
nyugtatóbb körülmények
közt tölthetik el a várako-
zás idejét. Figyelmüket el-
terelendõ, televíziót néz-
hetnek, akárcsak a kemo-
terápiás kezelésen részt-
vevõ betegek. Számukra a
kezelõhelyiségben igen
kényelmes fotelágyak is
biztosítottak, melyeket
korábban, alapítványi for-
rásból, önerõbõl vásárol-
tak. Az osztály teljes fel-
újítása öt évvel ezelõtt
kezdõdött, lépésrõl-lépés-
re történt. Ennek során
önálló kispatikát létesítet-
tek az épületen belül, kor-
szerûsítették a kezelõhe-
lyiségeket, a vizes blokko-
kat, meleg színekkel fes-
tették át a falakat a kórter-
mekben. A bent fekvõ be-
tegeket is kellemes, barát-
ságos környezetben fo-
gadják. Az elektronikai
cég felajánlásából úgy újí-
tottak fel egy kórtermet,
hogy a helyiségen belül
alakítottak ki mellékhelyi-
séget, zuhanyzóval. En-
nek részeként szépült meg
a váróterem is. 

- Mindezek mellett fon-
tosnak tartom kiemelni,
hogy különösen büszke
vagyok a munkatársaimra,
az orvos és nõvérgárdára,
akiktõl a betegek a magas
szakmai színvonalú ellátá-
son túl odafigyelést, empá-
tiát is kapnak - tette hozzá
dr. Boér Katalin.

Sz. Cs. 

Dr. Badacsonyi Szabolcs, a Szent János Kórház igazgató-
helyettese jelképesen átveszi a támogatást Kováts Bo-
tondtól, a Samsung Electronics Magyar Zrt. képviselõjétõl

Telekommunikációs cég támogatásából

Megújult onkológiai betegszoba
a Margit Kórházban

A városrészben élõk között még mindig nem teljes körben is-
mert az a tény, hogy  amennyiben daganatos betegségben
szenvednek, magas színvonalú és teljes körû ellátásban része-
sülhetnek a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai Szent Margit telephelyen mû-
ködõ onkológiai centrumban - tudtuk meg dr. Boér Katalin osz-
tályvezetõ fõorvostól, akivel annak kapcsán beszélgettünk,
hogy a Samsung Electronics Magyar Zrt. idén az „Oncordia a
Daganatos Betegekért” Alapítványt támogatta. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2010/7. szám Iskoláink – Oktatás
11

Rektori kinevezés
Dr. Rudas Imre Óbudai
Egyetemre szóló rektori
kinevezését március
23-án vette át. Sólyom
László köztársasági el-
nök 2010. április 1-jétõl
2015. március 31-éig
bízta meg az egyetemi
tanárt a felsõoktatási in-
tézmény vezetésével.

Ismerkedés 
a számítógéppel
Minden érdeklõdõt vár-
nak a május 11-én 17
órakor kezdõdõ, „Ismer-
kedés a számítógéppel
és az internettel: idõseb-
bek is elkezdhetik” címû
tanfolyamra. (Jelentke-
zés Neubrandt Olginál a
06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.)

Pais hívogató
„Tavaszi szél vizet
áraszt” címmel negye-
dik alkalommal tartottak
foglalkozást a leendõ
elsõsöket a következõ
tanévben tanítók a Pais
Dezsõ Általános Iskolá-
ban. A vidám, játékos
foglalkozás után az is-
kola igazgatónõje veze-
tésével szülõi fórumot
rendeztek, melyen az
intézmény arculatának,
szakmai programjának
bemutatása után a szü-
lõk feltehették kérdései-
ket. A fórum ideje alatt
az óvodás gyerekek
kézmûves foglalkozá-
son vettek részt. A Pais
hívogató programjait a
március 25-ei nyílt nap
zárta.

Szekrénycsere 
az 1 százalékból
A Pais úti Óvodáso-
kért Alapítvány kurató-
riuma köszönetet mond
azoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 szá-
zalékának felajánlásá-
val támogatták a Napra-
forgó Mûvészeti Óvo-
dát. A befolyt 873 ezer
311 forintból folytatják a
gyermeköltözõk szekré-
nyeinek cseréjét, terve-
ik szerint négy gyer-
mekcsoportban.

Pedagógiai Szolgáltató Inté-
zetünk második alkalommal
rendezte márciusban a négy
hétig tartó programsoroza-
tot. Elsõ ízben nyílt alkal-
munk arra, hogy a rendez-
vény résztvevõinek kredit
pontot adhassunk, ami be-
számítható a kötelezõ to-
vábbképzésbe, ezzel is bõ-
vítve a pedagógusok isme-
retszerzési lehetõségeit. 

Célunk az volt, hogy
újszerû módszere-

ket, „jó gyakorlatokat”
mutassunk be a kerület
óvoda-pedagógusai, taní-
tói, tanárai számára. Az
54 programból álló ren-
dezvénysorozat 6 szak-
mai elõadást, 8 óvodai és
36 iskolai bemutató órát,
valamint 4 kiállítást, isko-
latörténetit, „Bábuk, ba-
bák, bábuk” címmel óvo-
dait, illetve a III. kerületi
rajzverseny díjnyertes al-
kotásait felvonultatót, va-
lamint „Újra hasznos, újra
szép” napközis kiállítást
tartalmazott. Elsõ ízben
tartottuk a „Fogd és vidd
az ötletet!” címû progra-
munkat (négy alkalom-
mal), melyen a tanórák-
hoz integrálva egy-egy
pedagógus mutathatta be
az általa elkészített, tan-
órákhoz használt  mód-
szertani ötleteket-eszkö-
zöket.  

Külön öröm volt a ren-
dezõk számára, hogy az
egymásra épülõ intéz-

ménytípusok színes palet-
táját láthatták az érdeklõ-
dõk óvodától, az általános
iskolán keresztül a közép-
iskoláig. 

Minden foglalkozást és
tanórát szakmai megbe-
szélés követett. A résztve-
võk közel 1400 fõs létszá-
ma is bizonyítja, hogy
ilyen szakmai megbeszélé-
sekre milyen jelentõs
igény van, ahol a pedagó-
gusok gondolatokat cserél-
hettek az õket érintõ kérdé-
sekrõl, ötleteket, javaslato-
kat adhattak egymásnak.
Igyekeztünk olyan órákat
szervezni, ahol változatos
módszereket alkalmazva
és felhasználva praktikus
szakmai ismereteket sze-

rezhettek a résztvevõk,
melyek a tevékenykedte-
tésre épültek. Láthattunk a
legmodernebb technikai
eszközökkel vezérelt tan-
órát, melyek az interaktív
tábla használatát helyezték
az óra középpontjába, és
olyan játékos órákat, ahol a
tanár a háttérben irányító-
ként, segítõként vett részt a
tanulás folyamatában. A
már jól bevált és alkalma-
zott módszerek mellett, a
modern pedagógiai eljárá-
sok ezt a fajta szakmai
hozzáállást preferálják,
melyekbõl az órákat és
foglalkozásokat látogatók
sokat tanulhattak. Megte-
kinthettünk a diákok önis-
meretét nevelõ tanórákat,

egy-egy ünnepkörhöz tar-
tozó foglalkozásokat is. A
pedagógusok olyan kész-
ségeket és képességeket
fejlesztettek, melyek a
kommunikációra, a kreati-
vitásra, döntési képessé-
gekre, a memóriafejlesz-
tésre, a tanulók ismeretei-
re, figyelmük fenntartására
és érdeklõdésére  épültek.
Elõtérbe kerültek azok a
kompetenciák, melyek a
problémamegoldó gondol-
kodásra, az összefüggések
megláttatására irányultak. 

A bemutató órák  után a
résztvevõk - anonim mó-
don -  elégedettségi kérdõ-
ívet tölthettek ki, melyben
elmondhatták véleményü-
ket a látottakról, és megfo-
galmazhatták, hogy a jövõ
tanévben, az Óbudai Peda-
gógiai Napokon milyen
elõadásokat szeretnének
látni, így közel 800 szak-
mai véleményt összegez-
hettünk.

Köszönjük a Közoktatás
Fejlesztési Közalapítvány-
nak a pályázati támogatást,
valamint Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
Oktatási és Kulturális Fõ-
osztályának támogató
együttmûködését, segítsé-
gét, egyben a szponzorok
támogatását, mellyel elõ-
segítették a szakmai napok
létrejöttét, sikeres megva-
lósulását.   

A PSZI munkatársai 

A II. Óbudai Pedagógiai Napok összefoglalója

A pedagógusszerep változásai - Tarkabarka módszertár 

„Ünnep az óvodában” címmel bemutató foglalkozást tartottak március 9-én a Gyer-
mekvilág Óvodában, ahol az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 162. évforduló-
jára emlékeztek. Az esemény az Óbudai Pedagógiai Napokhoz kapcsolódott

Rendhagyó magyar irodalom órát tartottak a Bárczi Géza Általános Iskola 6. osztályá-
ban március 3-án, az Óbudai Pedagógiai Napok iskolai bemutatók sorozatában 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA INFORMÁCIÓS SZOL-
GÁLATA. 1903 Budapest, Pf.: 314, cím: 1051 Budapest, Roose-
velt 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.

Az egyéni választókerület-
ben az elsõ választási forduló-
ban az a jelölt lesz országgyû-
lési képviselõ, aki megkapta az
érvényes szavazatoknak több
mint a felét, feltéve, hogy a
szavazáson a választókerület
választópolgárainak több mint
a fele szavazott. A választópol-
gár egy jelöltre szavazhat.

Ha az elsõ választási fordu-
lóban a választókerület válasz-
tópolgárainak csak kevesebb,
mint a fele szavazott (a továb-
biakban: érvénytelen választá-
si forduló), a második válasz-
tási fordulóban mindazok a je-
löltek indulhatnak, akik az elsõ
fordulóban indultak.

Ha az elsõ választási forduló-
ban a választókerület választó-
polgárainak több mint a fele
szavazott ugyan, de egy jelölt

sem kapta meg az érvényes sza-
vazatoknak több mint a felét (a
továbbiakban: eredménytelen
választási forduló), a második
választási fordulóban azok a je-
löltek indulhatnak, akik az elsõ
fordulóban az érvényes szava-
zatoknak legalább tizenöt szá-
zalékát megkapták.  Ha nincs
legalább három ilyen jelölt, ak-
kor az elsõ fordulóban a leg-
több szavazatot elért három je-
lölt indulhat. Amennyiben a je-
löltek közül bármelyikük idõ-
közben viszszalép, helyébe má-
sik jelölt nem léphet.

A második választási fordu-
ló után képviselõ az a jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta, feltéve, hogy
a szavazáson a választókerület
választópolgárainak több mint
az egynegyede szavazott.

A választás eredményének 
megállapítása

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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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. 

Afelcímben feltett
kérdést talán felszó-

lító módban is leírhattuk
volna: segítsük a moz-
gáskorlátozottakat és a
gyengén látókat! A moz-
gásukban akadályozot-
takkal foglalkozó kis-
filmben elsõsorban arra
hívják fel a figyelmet:

mindennapi nehézséget
jelent az, hogy a számuk-
ra kijelölt helyeket arra
jogosulatlan személyek
foglalják el. Úgy tûnik, a
szabálytalanul parkoló-
kat nem rettenti el a bün-
tetés sem, nyugodt lelki-
ismerettel állnak be ezek-
re a parkolóhelyekre.

Nem veszik figyelembe,
hogy a mozgáskorláto-
zottakat a parkolási ne-
hézségek akadályozzák
abban, hogy
megközelítsék
hivatalos ügy-
i n t é z é s e i k
h e l y s z í n é t ,
munkahelyü-
ket, gyerme-
kük óvodáját,
iskoláját, vala-
mint azt, hogy
igénybe vegyenek keres-
kedelmi szolgáltatásokat. 

- A parkolási igazol-
ványok közokiratok,
adott személyre szól-
nak, azok mások általi
használata jogszabály-

sértés. A kijelölt moz-
gássérült parkolóhelyek
szabadon hagyása bizto-
sítja az esélyegyenlõsé-

get rászoruló
embertársaink-
nak. Ne köves-
sünk el szabály-
sértést pusztán
kényelmünk ér-
dekében, elvéve
ezzel a lehetõsé-
get másoktól,
akik számára

ezek a parkolóhelyek
létfontosságúak! - hang-
súlyozta az alezredes.

A vakokról, alig lá-
tókról, gyengén látókról
szóló fejezetben elsõ-
sorban arra világítanak
rá a filmkészítõk, hogy
sokat tehetünk ember-
társaink boldogulása ér-
dekében, egyszerû hét-
köznapi dolgokban. 

- Azoknak, akik min-
den észlelési mód birto-

kában vannak, elképzel-
ni is nehéz egy másféle
tapasztalásból a világot,
pedig ugyanabban a kör-
nyezetben élünk. Valahol
szomorú, hogy a segít-
ségnyújtás fontosságára
idõrõl idõre fel kell hív-
juk az emberek figyel-
mét. Ugyanakkor sokan
csupán bátortalanok,
megkérdezzék-e segít-
hetnek-e valamiben a
gyengén látónak. Udva-
rias odafordulással biz-
tosan nem utasítják el se-
gítségünket, és biztosan
szívesen veszik azt is, ha
balesetveszélyes járda-
vagy útszakaszra hívjuk
fel figyelmüket - tette
hozzá Feró Attila. 

(A kisfilmek minden
hétköznap 17.45 órai
kezdettel láthatók az
Óbuda Televízió adásá-
ban.)    

Sz. Cs. 

Mit tehetünk a mozgáskorlátozottakért és a gyengén látókért?

Kisfilmekkel a bûnmegelõzésért
Negyven részbõl álló bûnmegelõzési filmsorozat vetítési
jogát szerezte meg a III. kerületi Rendõrkapitányság az
„Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány segítségével.
A lakosok a helyi kábeltelevízió adásában és lapunk
Óbudai Sziréna rovatában tudhatnak meg többet életük
és értékeik helyes védelmérõl. Sorozatunk következõ ré-
szében Feró Attila alezredes, kapitányságvezetõ-helyet-
tes a mozgásukban korlátozottak, illetve a vakok és
gyengén látók esélyegyenlõségének biztosításáról szóló
epizódok tartalmát ismertette lapunk munkatársával. 

Ó buda-Békásme-
gyer parkõrei arra

lettek figyelmesek nem-
régiben, hogy ismeretle-
nek farönköket rakod-
nak utánfutóra a Hajó-
gyári-sziget kiemelten
védett övezetében. Ami-
kor az elkövetõk észre-
vették, hogy a kerületi
parkõrök ellenõrizni kí-
vánják õket, a fát ledob-
ták és igyekeztek el-

hagyni a helyszínt, de
ezt a kiérkezõ közterü-
let-felügyelõk megaka-
dályozták.

Igazoltatásukkor az
engedély nélküli fakiter-
melést - az egyértelmû
bizonyítékok ellenére -
az elkövetõk nem ismer-
ték el. Ellenük feljelen-
tést tett a közterület-fel-
ügyelet a III. kerületi
Rendõrkapitányságon.

Feljelentették a fatolvajokat

L opás bûntette miatt
eljárás indult isme-

retlen tettes ellen. Az el-
követõ március 2-án
20.14 óra körül, egy Bé-
csi úti bevásárlóközpont-
ból K50IJ-SX148L típu-
sú notebookot tulajdoní-
tott el. Egy sötét hátizsák
volt nála, ebbe rejtette a
notebookot. A tettes 25
év körüli, átlagos testal-
katú férfi, aki zöld kabá-
tot, fekete pulóvert és

kék farmert viselt. A III.
kerületi Rendõrkapitány-
ság kéri, aki a képen lát-

ható férfit felismeri, je-
lenlegi tartózkodási he-
lyével vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban
érdemleges információ-
val rendelkezik, hívja a
430-4700/43-171-es te-
lefonszámot, illetve név-
telensége megõrzése
mellett tegyen bejelen-
tést az ingyenes 06-80-
555-111-es „Telefonta-
nú” zöldszámán, a 107-
es vagy a 112-es közpon-
ti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

Notebookot lopott

A III. kerületi Rend-
õrkapitányság ok-

irattal visszaélés vétsége
miatt folytat eljárást is-
meretlen tettes ellen. Az
elkövetõ február 26-án
14 és 14.30 óra között
egy III. kerületi étterem-
bõl pénztárcát tulajdoní-
tott el.

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság III. kerü-
leti Rendõrkapitánysága
kéri, aki a képen látható
férfit felismeri, jelenlegi
tartózkodási helyével

vagy a bûncselekmény-
nyel kapcsolatban ér-
demleges információval
rendelkezik, hívja a

430-4700/43-172-es te-
lefonszámot, illetve
névtelensége megõrzése
mellett tegyen bejelen-
tést az ingyenes 06-80-
555-111-es „Telefonta-
nú” zöldszámán, vagy a
107-es, 112-es központi
segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén.

Pénztárcát csent 

Békásmegyeri
rendõrõrs 

A Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti békás-
megyeri rendõrõrs tele-
fonszáma: 243-2511.
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2010/7. szám14
Iskoláink – Oktatás

Érettségi, középiskolai elõkészítõk, korrepetálás, te-
hetséggondozás 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 fel-
vételizõk, 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

Immár második éve rendezi
az Óbudai Nagy László Általá-
nos Iskola Váradi utcai épü-
letének alsó tagozata és ötö-
dikesei a „Hosszú sorok éj-
szakáját”, a Nemzetközi
Gyermekkönyvnap elõtt tisz-
telegve. 1967 óta Christian
Andersen születésnapja, áp-
rilis 2-a köthetõ ehhez az
eseményhez. A rendezvény
mottója: „Olvasd át az éjsza-
kát!”

Már napokkal koráb-
ban folytak az elõ-

készületek, a gyerekek szá-
mítógépes rajzokat készí-

tettek kedvenc olvasmá-
nyaikból, szereplõikrõl,
mesehõseikrõl, melybõl
kiállítást rendeztek. A „Ve-
szíts el egy könyvet” akci-
óban elhozhatták otthonról
fölöslegessé vált könyvü-
ket, a könyvtárban össze-
gyûjtötték azokat, és az éj-
szakai olvasáshoz válogat-
hattak egymás „adomá-
nyaiból”.

Berendezték tantermei-
ket az alvásra, szétterítették
a hálózsákokat, elõvették a
kispárnákat és nagy lelke-
sedéssel várták az est fõ-
szereplõjét, a Móra Kiadó

szerkesztõjét, Dóka Péter
gyermekkönyv írót, aki
„Az ellopott zsiráf” címû
könyvébõl olvasott fel
részleteket.

Közben a kicsik Ander-
sen életérõl és munkássá-
gáról szóló kvízt töltöttek
ki. Az „estirendbe” iktatott
vacsora és a fogmosás után
kezdõdött a nonstop olva-
sás, hol hangosan, hol né-
mán, a korábban elalvókat
tiszteletben tartva, elem-
lámpák fényénél. 

Másnap reggel minden
résztvevõ megkapta jól
megérdemelt oklevelét,
melyen a tanító néni fel-
tüntette, hogy az osztályá-
ba járó kisdiák mennyi ide-
ig bírta elalvás nélkül a
könyvek böngészését.

„Hosszú sorok éjszakája” a Váradiban

Nonstop olvasás
A nagy népszerûségre való tekintettel, a Szõlõtõ alapít-
vánnyal együttmûködésben, szeptembertõl az Óbudai
Nagy László Iskolában is elindítják a kétnyelvû oktatást
angol anyanyelvû és magyar pedagógusok vezetésével. A
kétnyelvû program a kerületben jelenleg a Százszorszép
Óvodában és a Krúdy Gyula Általános Iskolában mûködik.
A nagy túljelentkezés miatt az alapítvány szeptembertõl
Pomázon, egy magánóvodában is indítja a programot,
ahová óbudai gyermekek is jelentkezhetnek.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete határozatot hozott arról, hogy a Krúdy Gyu-

la Általános Iskola mellett idén szeptembertõl az Óbudai
Nagy László Általános Iskolában is két tanítási nyelvû osz-
tályok indulnak a Szõlõtõ Kétnyelvû Oktatási Alapítvány
együttmûködésével. Ezekben az osztályokban a diákok
angol anyanyelvû és magyar pedagógusok vezetésével két
nyelven tanulják a tantárgyakat, mintha egy nemzetközi és
egy magyar iskolába járnának egyszerre. 

A Százszorszép Óvodában kezdõdik a program, ahol
olyan nagy a túljelentkezés, hogy a szülõk és az önkor-
mányzat képviselõinek kérésére az alapítvány egy új óvo-
dában is elindítja a kétnyelvû nevelést szeptembertõl. Így
lehetõség nyílik az elmúlt években helyhiány miatt eluta-
sított gyermekeknek a kétnyelvû programhoz való csatla-
kozásra. Az új óvoda Pomázon nyílik, a pomázi HÉV-
megállóval szemben, a Bihari János utca 1. szám alatt,
ahol személyesen is tájékoztatás kapható, valamint a
www.szoloto.hu weboldalon, és a 06-30-625-1600-as te-
lefonszámon is kérhetõk további információk. A jelenleg
felújítás alatt lévõ épület korábban is óvodaként mûködött. 

A program Óbudán indult tíz évvel ezelõtt és a mai na-
pig a városrész az alapítvány legfõbb bázisa. Aközhasznú
szervezet a Magyar Tudományos Akadémia Kétnyelvû
Oktatástudományi Szekciójának feladatait látja el. Kuta-
tásokkal, tankönyvek készítésével, pedagógus-tovább-
képzésekkel, mesterképzésekkel, a kétnyelvû oktatás
újabb formáinak terjesztésével és az óvodától az érettségi
vizsgáig tartó kétnyelvû oktatási rendszer megvalósításá-
val segíti a hazai két tanítási nyelvû oktatás ügyét. Az ala-
pítvány székhelye az ELTE Bölcsészkara. Az egyetem
több, mint húsz tanára vesz részt a programalkotó, fejlesz-
tõ és minõség-biztosítást nyújtó munkában. 

A programban a gyermekek óvodás kortól az érettsé-
gi vizsgáig angol anyanyelvû pedagógusok jelenlétével
olyan oktatásban részesülnek, mintha egyszerre járná-
nak Angliában és Magyarországon iskolába. A diákok a
magyar és a nemzetközi (International Baccalaureate
Diploma) érettségi vizsgára is készülnek. Jelenleg ez az
országban a legintenzívebb kétnyelvû oktatási forma.   

Terjeszkedik 
a Szõlõtõ alapítvány

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Rektorhelyettes
lovagkeresztje

A Magyar Köztársaság
elnöke Dr. Horváth Elek-
nek, az Óbudai Egyetem
általános és oktatási rek-
torhelyettesének, fõisko-
lai tanárának oktató-ne-
velõ munkája, oktatás-
szervezõi feladatainak
színvonalas ellátása,
négy évtizedes vezetõi
tevékenysége alapján a
Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta.

Tájékoztató 
a Waldorfban

Az Óbudai Waldorf Óvo-
da várja a 2010/2011.
nevelési évre jelentkezõ,
érdeklõdõ szülõket ápri-
lis 15-én 18 órától tar-
tandó tájékoztató estjére.
(Cím: Harrer Pál utca 9-
11., bejárat a Laktanya
utca felõl. Tel.: 387-2530,
www.owo.hu)

50 éves találkozó
Az óbudai Zrínyi Ilona Ál-
talános Iskolában (Raktár
utca 1.) 1960-ban végzett
VIII.c osztályos (osztályfõ-
nök: Szabó Ferencné Éva
néni) tanulók figyelem!
május 28-án 16 órakor
osztálytalálkozót tartunk
volt iskolánkban. (A jelent-
kezéseket várja Valenta
Éva a 06-70-383-9012-es
számon és Mándik Ilona a
387-4312-es telefonszá-
mon. Levélcím: Stassné
Mándik Ilona 1035 Buda-
pest, Szentendrei út
28/6/33.)

Varázsmûhely 
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolába
várják az óvodásokat
és szüleiket a „Varázs-
mûhely” elnevezésû
program záró esemé-
nyére: április 18-án 10-
tõl 12 óráig uszodai fog-
lalkozás lesz. (Cím:
Szérûskert utca 40.
Tel./fax: 367-3399, 436-
9365, 367-1429.)

A 2010/2011. tanévben a
Zipernowsky Károly Álta-
lános Iskola ismét közok-
tatási típusú sportosztályt
indít elsõ és ötödik évfo-
lyamon. 

C él, hogy a kosárlab-
da, a nõi röplabda

és az aerobik sportágak
segítségével kibonta-
koztassák a tehetséges
gyermekek képességeit
és csatlakozzanak a mi-
nõségi nemzeti utánpót-
lás-neveléshez. 

A sportosztályban
speciális sportiskolai
tanterv szerint folyik az
oktatás, mely elsõ évfo-
lyamon heti öt testneve-
lés órát és két délutáni
edzést jelent. A sport ad-
ta lehetõségek segítsé-
gével kibontakoztatják a
gyerekek képességeit:
egészséges, sikeres, és
lehetõség szerint a nem-
zeti utánpótlásban is
résztvevõ sportolókat
képeznek. 

Az elsõ-negyedik osz-
tályban speciális sport-
ági elõkészítést végez-
nek az iskolában. A min-
dennapi testedzés a
gyermekek tanulmányi
elõmenetelében is pozi-
tív szerepet tölt be. Az
osztályban alkalmazott
kosárlabda tanterv dr.
Ránky Mátyás mester-

edzõ, egyetemi adjunk-
tus vezetésével készült,
a Kaszások által beveze-
tett és a helyi önkor-
mányzat által elfoga-
dott. A sportiskolai
akkreditáció során az is-
kola együttmûködési
szerzõdést kötött a Ka-
szások Óbudai Ifjúsági
Klub Egyesülettel. Min-
den érdeklõdõnek szíve-
sen áll a rendelkezésére
Pálfi Jenõ, kosárlabda-
edzõ.

(Az iskola címe: Ziper-
nowsky utca 1-3. Tel.:
388-6556, honlap:
http://ziper.rasnet.hu) 

Várják a sportolni
szeretõ diákok és szüle-
ik jelentkezését!

Ismét sportosztály indul a „Zipiben”

A változatos „Ziperes” sportéletrõl szólt az óvodások-
nak és szüleiknek rendezett márciusi iskolai sportdél-
után is. A rendezvényen az érdeklõdõk ízelítõt kaptak
a kosarasok, a röplabdások és a tornászlányok mun-
kájából. A kicsik a tornateremben kipróbálhatták
ügyességüket egy vidám váltóversenyen. A jókedv, a
hangulat és a lelkesedés mind azt bizonyították, hogy
a sportolás nemcsak hasznos és egészséges, de
örömteli és szórakoztató tevékenység is egyben.

Sportdélután

A z Aelia Sabina Mû-
vészeti Iskola hang-

szeres felvételi vizsgái má-
jus 3-tól 5-ig lesznek. An-
nak érdekében, hogy a le-
endõ tanulókat segítsük a
hangszerválasztásban, áp-
rilis 28-án 16.30 órakor 5-
8 éves gyerekeknek kisdi-
ákjaink közremûködésével
rövid hangszerbemutatót
tartunk a Péter-Pál Iskola
tornatermében (Fé-
nyes Adolf utca 10.). 

A hangverseny
után a felvételihez a
szülõk a helyszínen
kérhetnek jelentkezé-
si lapot és idõpontot.

Kenessey László
igazgató

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Iskolai emléknapot rendeztek kiállítással április 1-jén a Kõrösi Csoma Sándor Két Taní-
tási Nyelvû Gimnázium és Szakközépiskolában abból az alkalomból, hogy Magyarorszá-
gon a közoktatási intézmények között elsõként, 35 évvel ezelõtt indítottak itt magyar-
orosz két tanítási nyelvû képzést. Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester 

Hangszeres
felvételi

H asznos játékra hívták
a Csillaghegyi Álta-

lános Iskolában az osztá-
lyokat képviselõ lelkes
gyerekeket a Víz Világnap-
ja alkalmából. A feladatok
tanulságosak, ötletesek
voltak. Hangulatos, vidám

délutánt tölthettek együtt
az 1-8. osztályos diákok,
akik az összejövetel végére
hasznos tanácsokkal látták
el egymást arról, hogyan
vigyázhatunk nagy kin-
csünkre, a vízre, mert min-
den csepp számít.

Minden csepp számít 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

_obuda_07.qxd  2010.04.13.  14:51  Page 15



_obuda_07.qxd  2010.04.13.  14:51  Page 16



_obuda_07.qxd  2010.04.13.  14:51  Page 17



_obuda_07.qxd  2010.04.13.  14:51  Page 18



_obuda_07.qxd  2010.04.13.  14:51  Page 19



2010/7. szám20
Kultúra – Emlékezés

A magyar és lengyel történe-
lem közös vonásai, a két nép
között kialakult szoros, tör-
ténelmi barátság tiszteleté-
re 2007-ben a Magyar Or-
szággyûlés március 23-át a
Magyar-Lengyel Barátság
Napjává nyilvánította.

AParlament ezzel
megerõsítette azt a

régebbi civil kezdemé-
nyezést, melynek ered-
ményeként egy évvel ko-
rábban Sólyom László
köztársasági elnök és
Lech Kaczynski lengyel
államfõ Gyõrött felavatta
az elsõ köztéri Magyar-
Lengyel Barátság Emlék-
mûvet.

Idén Óbudáé volt a
megtisztelõ lehetõség,
hogy otthont adhatott en-
nek a nagyszabású rendez-
vénynek.

Nem véletlen ez a dön-
tés, hiszen városrészünk-
ben sok éves hagyománya
van a két nép kapcsolatá-
nak. Óbuda-Békásmegyer
évek óta testvérvárosa
Varsó Bemowo kerületé-
nek. Diákjaink minden év-
ben két hetet töltenek Len-
gyelországban e kapcsolat

jegyében. Bemowoból 40
tanuló érkezik hozzánk is
minden nyáron. Ez a cse-
reüdülés nagyon népszerû
a tanulók körében. Életre
szóló barátságok köttetnek
a táborokban. És ez is a
cél. Akét nép kultúrájának
megismerése már gyer-
mekkorban elkezdõdik.

„Lengyel-magyar két jó
barát” - tartja a híres mon-
dás. E mondat jegyében
hirdetett Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata rajz-

pályázatot, amire közel
100 mû érkezett, fõként a
két nép történelmi esemé-
nyeibõl idézve. 

Különdíjat kapott: Ze-
telaki Eszter 11.c osztályos
tanuló a Veres Péter Gim-
náziumból. (Felkészítõ ta-
nára: Merényi György.)
Lukács Andrea, a Fodros
Általános Iskolából és
Hajdú Molnár Illés, szin-
tén a Fodros Általános Is-
kolából. (Felkészítõ tanár:
Varga Ágnes.) Az Andor

Ilona Ének-Zenei Általá-
nos és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola növendékei: Dal-
los Anna, Arnold Rita
Boglárka, Kocsány Laura,
Cummings Maja, Vá-
mossy Klára, Czegledi
Csenge, Sánta Zsófia, Sch-
nell Balázs, Wéber Bálint,
Kozma Veronika, Ceglédi
Zsombor, Krajczár Blan-
ka, Németh Dániel, Dán
Bernadett, Kroska Bianka,
Turcsák Zsanett. (Felké-
szítõ tanáruk: Glatcz Ma-

rietta.) A különdíj: belé-
põ az IMAX Aréna
Plaza 3 dimenziós mozi-
jának  filmvetítésére

III. helyezést ért el:
Farkas Szabolcs a Fodros
Általános Iskola 10 éves
tanulója, aki részt vehet az
önkormányzat által szer-
vezett lengyelországi nyá-
ri táboron. (Felkészítõ ta-
nár: Varga Ágnes.)  

II. helyezést ért el: Hol-
czer Sára 12 éves tanuló a
Fodros Általános Iskolá-
ból, aki részt vehet az ön-
kormányzat által szerve-
zett lengyelországi nyári
táboron. (Felkészítõ taná-
ra: Varga Ágnes.) 

I . helyezést értek el
„Krónika” címû munká-
jukkal a Zipernowsky
Károly Általános Iskola
rajzszakkörösei: Barabás
Csongor, Móricz Anita,
Pálfalvi Regina, Schmidek
Adrienn, Wagner Nikolett.
Részt vehetnek az önkor-
mányzat által szervezett
lengyelországi nyári tábo-
ron. (Felkészítõ tanáruk:
Simon Mariann.) 

Tamás Ilona, 
az oktatási és kultu-

rális fõosztály vezetõje

Az önkormányzati rajzpályázat eredményei

Lengyelországi táborban nyaralhatnak a gyõztesek

A rajzpályázat elsõ helyezettjei

Ebben az évben emlékezünk
Széchenyi István halálának
150. évfordulójára. Arra az
emberre emlékezünk, akit
éppen Kossuth nevezett egy
megyegyûlésen a legna-
gyobb magyarnak. S arra az
emberre, akit méltán nevez-
hetünk az elmúlt két évszá-
zad legrejtélyesebb és legel-
lentmondásosabb alakjának.

Harmincöt éves korá-
ig németül és franci-

ául is jobban tudott, mint
magyarul: naplóját is
mindvégig németül írta, s
csak 1825-tõl kezdte el
szorgalmasan tanulni a
magyar nyelvet. „Ez az
idegenbõl közénk hullott
angyal, aki behullásával
mindent meghódított, fok-

ról-fokra maga is meghó-
díttatik; fölfedezi és belé-
szeret a magyarságba.”
(Németh László)

Õ az a császári kapitány
és byroni világvándor,
örök romantikus és költõi
lélek, aki a legtöbbet tette
a magyarság felemelkedé-
séért a nemesi világ eltör-
lésével és a polgári gazda-
ság megvalósításával. Õ
volt az is, aki - aldunai út-
ján írt naplója szerint -
Lengyelországban és
Horvátországban is szép-
nek találja a tájat, éppen
csak a magyart nem tudja
szívelni, de õ az is, aki ha-
lála elõtt már egy olyan
Ausztriát követel, mely-
nek természetes közepe: a
magyar ember szíve.

Talán nem szükséges
mindazt felsorolnunk - az
Akadémia és a Nemzeti
Kaszinó megalapításától a
Lánchíd felépítéséig -, ami
nevéhez fûzõdik.  Bizo-
nyára ismert az is, hogy
1835-ben József nádor
pártfogását kérte, hogy az
Udvari Kamara birtokában
lévõ Óbudai Szigetet en-
gedje át a Duna-gõzhajó-
zási Társaság részére, ha-
jógyár létesítésére. 1844
augusztus 10-én bocsátot-
ták vízre az elsõ „Széche-
nyi” nevet viselõ gõzhajót.
Elõször ezen az ünnepsé-
gen hangzott el a nyilvá-
nosság elõtt Erkel zenéjé-
vel a Himnusz. A korabeli
sajtót idézve: „Óbuda
fénypontja az Óbudai Ha-

jógyár”. Mi az, ami ne-
künk, 150 évvel késõbbi
magyarok számára példa
lehet e rendkívüli életmû-
bõl? Az újítás, a változtatás
szükségességének a felis-
merése! Leszámolás a
múltból mindazzal, ami
avítt, letûnt és visszahúzó.
Hinni egy új Magyaror-
szágban és hinni abban,

hogy közös nemzeti célja-
ink csak összefogással és
mindenki cselekvõ részvé-
telével érhetõk el. Széche-
nyit idézve: „Itt van ideje
egy új rendszernek megvet-
ni alapját. Itt alkotni, te-
remteni kell!”.

Csikósné Mányi Júlia
önkormányzati 

képviselõ

Széchenyire emlékezve 

A legtalányosabb magyar
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Bemutatkozik 
a Hévíz folyóirat
A Költészet Napját ünne-
pelve, a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör vendége lesz
április 15-én 16 órától a
Hévíz folyóirat szerkesz-
tõsége a Kéhli vendéglõ-
ben. Hévíz várost Vértes
Árpád polgármester, a
Hévíz folyóiratot dr. Szán-
tó Endre felelõs szerkesz-
tõ, dr. Cséby Géza olva-
sószerkesztõ, Szarka La-
jos és Tar Ferenc szer-
kesztõségi tagok képvise-
lik. (Cím: Mókus utca 22.)

Bibliai 
szabadegyetem 
„A Biblia az európai kultú-
rában” címmel elõadáso-
kat hallhatnak a téma
iránt érdeklõdõk május
18-ig, keddenként 18 órá-
tól a békásmegyeri Hunor
Hotelben. (Cím: Pünkösd-
fürdõ utca 40. Telefon-
szám: +36-30-664-3287.) 

Elkötelezetten
A Kairosz Kiadó várja az
érdeklõdõket a Magyar-
nak lenni sorozata leg-
újabb interjúkötetének
bemutatójára, április 22-
én 17 órára az Óbudai
Társaskörbe. Az „Elköte-
lezetten…” címmel meg-
jelent kötetben Blaskó
Péter, a Nemzeti Szín-
ház mûvésze vall életé-
rõl, hazaszeretetérõl és
munkásságáról Spangel
Péternek, a kötet szerzõ-
jének. (Cím: Kiskorona
utca 7.)

Bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „Alapvetõ
bibliai tanítások” címmel
folytatódik a közkedvelt
sorozat. Az érdeklõdõket
keddenként várják az
ÓKK-ba. „Az Egyházról.
Mi a biblikus tanítás eb-
ben a kérdésben? Mikor
változott meg ez a tanítás
a történelem folyamán?”
címmel április 20-án; „A
predesztinációról (elõre
rendelés). Valóban elõre
el van döntve, mivé vá-
lunk életünk során?” cím-
mel április 27-én hallhat-
nak elõadást. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõjegy:
100 forint. Cím: San
Marco utca 81.)

Chopin- és jazzest, opera
és irodalom, színházi elõ-
adások és hangversenyek
minden mennyiségben, a
legjobb minõségben. Igen
gazdag kulturális ese-
ménykínálattal várja ven-
dégeit az elkövetkezendõ
félévben is az Óbudai Tár-
saskör - tudhattuk meg
Harsányi Máriától, az in-
tézmény igazgatójától és
Tóth Péter program-koor-
dinátortól a március 25-én
tartott sajtótájékoztatón.

Kiemelt 
hangversenyek

Egy igazi különleges-
séggel, Alegre Correa-
Horváth Kornél duójával,
Dés László közremûkö-
désével tartott esttel in-
dultak a kiemelt érdeklõ-
désre számot tartó hang-
versenyek április 8-án. 

Születésnapok,
évfordulók

Balázs János Chopin-
estje minden bizonnyal
katarzist hoz hallgatósá-
ga számára április 12-én
19 órai kezdettel. * A to-
vábbiakban Kobzos Kiss
Tamás 60. születésnap-
ján ünneplik növendékei
körében május 30-án 17
órakor. * Balassa Sán-
dor, a kortárszene egyik
kiemelkedõ személyisé-
ge közelmúltban töltötte
be 75. évét. Életvidám
visszatekintést terveznek
a június 10-ei estre.

Fiatal muzsikusok
pódiuma

A Pécsi Tudomány-
egyetem Mûvészeti Kar

Zenemûvészeti Intézeté-
nek, majd a Szegedi Tu-
dományegyetem Zene-
mûvészeti Fõiskolai Ka-
rának növendékei lépnek
fel április 17-én 19 óra-
kor, illetve május 15-én
16 órától. * A Trio Mon-
teleone május 10-én 19
órakor lép színpadra. 

Sorozatok
Az opera és irodalom

sorozatban, április 19-én
Henri Murger és Puccini
Bohéméletét veti össze
Baranyi Ferenc, kiváló
mûvészek közremûködé-
sével. * A Kortárs? Zene!
hangversenyein ugyan-

csak különleges élményre
számíthatnak a ház vendé-
gei május 12-én és június
4-én 19 órától. * A Szent-
lélek hárfái, egy hangver-
seny két helyszínen elne-
vezésû sorozat március
10-én indult útjára, nagy
érdeklõdés mellett. Palya
Bea április 7-én énekelt,
majd Rajk Juditot május
5-én, Sebestyén Mártát jú-
nius 2-án hallhatják. * A
TV aranykora rendkívül
izgalmas módon eleveníti
fel a televíziózás aranyko-
rát május 6-án 19 órai kez-
dettel. * Ötödik éve, hogy
lesz Opera a kertben júni-
us 25-én és 26-án 19 órai
kezdettel. Az esten Rossi-
ni: A sevillai borbély címû
mûvét próbálják, elemzik,

majd adják elõ tehetséges
fõiskolások.

Irodalom 
és zene

Tíz este Papp Jánossal
április 12-tõl hetente. A
mûvész úti élményeit és
életének jelentõs irodalmi
állomásait eleveníti fel. 

Délelõtti 
hangversenyek
A nagy sikerû újévi

koncertek kapcsán fo-
galmazódott meg az
igény a délelõtti koncer-
tekre. Ennek szellemé-
ben május 16-án 11 óra-
kor a Semmelweis Vo-
nósnégyes és Várjos
Dénes lépnek pódiumra,
majd június 6-án dél-
elõtt az Óbudai Danubia
Zenekar és Janza Kata
musical hangversenyét
élvezheti a közönség.

A filmszemlérõl
Az Óbudai Társaskör-

höz szorosan kötõdõ két
film vetítését, Sopsits Ár-
pád: „Exitium - Ritmu-
sok V.” és Szalay Krisz-
ta: „És a nyolcadik na-
pon” címû filmjét vetítik
május 26-án 19 órakor.

Nyári elõzetes 
Idén is megrendezik a

hagyományos koncertso-
rozatot, Óbuda négy frek-
ventált mûemléki helyszí-
nén, a Schmidt-kastély-
ban, az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Fõplébánia-
templomban, az Óbudai
Társaskör kertjében, vala-
mint a Református Egy-
házközség kertjében. 

Mások mellett a Liszt
Ferenc Kamarazenekar
három hangversenyt ad
a Kiscelli Múzeum ud-
varán június 28-án, júli-
us 26-án és augusztus
23-án 20 órától.

Muzsika 
a kertben

Szerdánként a Társas-
kör kertjében többek közt
kamaraest, ragtime, san-
zon várja a látogatókat. A
teljesség igénye nélkül: el-

sõként Szalóki Ági lép
színpadra „Fado-magya-
rul” estjével június 23-án.
Kamaraestet tartanak jú-
nius 30-án, a Budapest
Ragtime Band muzsikál
július 7-én, a Chameleon
Big Band fiatal muzsiku-
sai zenélnek július 14-én,
majd ismert mûvészekkel
sanzon estre invitálják az
érdeklõdõket július 21-én.

Színház a kertben
Goldoni: A legyezõ

címû darabját tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk
pazar szereposztásban a
Társaskör kertjében, az
Óbudai Nyár kulturális
eseménysorozatban júli-
us 28-tól augusztus 5-ig
20 órai kezdettel. Cser-
na Antal, Felhõfi Kiss
László, Mertz Tibor, Si-
mon Mari, Szalay Krisz-
ta, Szerémi Zoltán, Tóth
József és Lux Ádám szó-
rakoztatja majd a kö-
zönséget. A csapat tagjai
20 évvel a bemutató
után ismét összegyûl-
nek, hogy a nézõk és sa-
ját maguk örömére fel-
elevenítsék az egykori
nagy nevetéseket, fel-
hõtlen nyári hangulatot. 

Templomi 
koncertek

Az idei program elma-
radhatatlan eseményei a
Templomi koncertek au-
gusztus 28-án, szeptember
4-én, 11-én és 18-án 20
órától két helyszínen. A
Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templomban fellép
Kertesi Ingrid, Virágh
András Gábor és az Albert
Sweitzer Kórus és Kama-
razenekar. Idén új helyszí-
nen, a Református Egy-
házközség templomában
Kobzos Kiss Tamás és a
20 éves Magnificat Gyer-
mekkar ad hangversenyt. 

(Az Óbudai Társaskör
címe: Kiskorona utca 7.
A programokról bõvebb
információ a 250-0288-
as telefonszámon, vagy a
www.obudaitarsaskor.hu
honlapon.)

Szeberényi Csilla

Tavaszi-nyári programajánló a Társaskörbõl

Film, színház, muzsika

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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� Gyorsszerviz, duguláselhárítás, víz-, vil-
lany-, fûtés és teljes körû gázkészülékjavítás.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0-24-ig.
Tel.: 292-19-90, 06-20-334-34-38
� 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 
� 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
�FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
�Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén is.
Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
�� 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
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: +36-20-321-06-01
�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
� Betonvágás, betonfúrás. Vállaljuk ajtó-,
ablaknyílások vágását, válaszfalak bontását,
furatok készítését klímák, páraelszívók részé-
re. 30/249 2607, 30/478 2251
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� 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
� Ajtókukucskáló! Nagylátószögû,
nagyképlátású, bármilyen ajtóra. Hofmeiszter
Ödön 356-4239; 200-4941; 06(30)232-4609
felszereljük

� 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
�Társasházak gazdálkodásának ellenõrzé-
sét vállaljuk az új társasházi tv. módosításá-
nak megfelelõen. Társasházi Audit 1997. Kft.
1053 Bp., Magyar u. 52. mfszt. 3. Tel./fax:
483-1298, 483-1299, 06(30)200-3641. E-
mail: mkmetty@dunaweb.hu
� Társasházak közös képviseletét professzi-
onális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje in-
gyenes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail:
info@inhouse.hu
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� 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
� 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
� Lakatosmunkák: egyszerû és díszített
ablakrácsok, rácsajtót, kapuk, kerítések készí-
tése, ingyenes felmérése. Tel.: 06(20)921-
0073; 243-3297
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Dísznövénykertész vállal kertfenntartást,
tavaszi lemosó permetezést, metszést, vala-
mint öntözõrendszer telepítést-karbantartást,
reális áron. Tel.: 06(30)278-8304 E-mail:
robertszekely@t-online.hu
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Takarítás, társasházak, irodák, intézmé-
nyek, üzemek, lakások teljes körû napi nagy-
takarítása. Tel.: 786-5872, 785-7344,
06(70)422-9445
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Magánalapítvány létrehozása, kezelése
garanciával. Hozza létre a saját magánalapít-
ványát, öregkori gyógykezelésre, gyermek,
unoka taníttatására, vagy más célra. For-
duljon hozzám bizalommal!  Dr. Pintér István
ügyvéd www.pinterugyved.hu 06(20)368-
7810
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900; 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás. Télen is.
� 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
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Hõszigetelés, vízszigetelés, kõmûvesmun-
kák, burkolások, betonjavítás garanciáal, ol-
csón. Tel.: 06(20)591-1367
� 4 m3-es konténerekkel lomtalanítást, sitt
szállítást vállalok, kedvezõ áron. Tel.:
06(20)919-4534
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Metszést és permetezést vállalok: szõlõ és
gyümölcsfák, dísznövények, továbbá fakivá-
gás, ásás. Tel.: 06(30)602-6925
� Ruhaszerviz, Bécsi úton, nadrágfelhajtás,
alakítás, zipzár csere: 240-7140, 06(20)942-
3741
� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítáas. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-
5872; Fax.: 785-7344;
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Kovácsoltvas kerítés úszókapu, biztonsá-
gi rácsos ajtók, rácsos ajtók, készítése, bizto-
sítónak megfelelõ. Tel: 243-4822; 06(20)358-
4009
� Duguláselhárítás, vízszerelés. Ingyenes
kiszállással, amennyiben valós munka törté-
nik. Tel.: 06(30)557-6248
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� 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
� 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 AZ-ig, anyagbeszerzéssel,
garanciával, rövid határidõre. www.hoger.hu
Tel.: 06(30)251-8862; 06(20)943-7075
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Hétvégén is.
Tel.: 06(30)318-5217
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409

�Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás kö-
röm kezelése. Mediterrán szalon, Szentendrei
út 8. a Raktár u.-i buszmegállónál. Elõzetes be-
jelentkezés szükséges: 06(30)307-5818
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
�Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebésze-
ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Fogyasztó, alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Sz.e.
háznál is kezel.

� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: +36(30)213-8052
�Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, 26 per-
ces biorezonanciás terápiával 7000 Ft-ért. Az
SZTK-ból az antinikotin terápia átköltözött a
Vörösvári út 97-be. Rendelés Békásmegyeren
is szombatonként. Tel.: 06(70)271-9867
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc és ízü-
letkímélõ ugrálás nélküli torna, minden kor-
osztálynak. Tel.: +36-30-921-6559
www.callantorna.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

Egészség

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

� 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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�Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Grafológia! Önismereti, párkapcsolati,
pályaválasztási, pályaalkalmassági tanács-
adás a kézírás elemzésének segítségével. Tel.:
06(20)358-1101
� 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
� Léleképítõ klub, szombatonként Óbudán
pszichológus vezetésével. Érdeklõdni:
06(30)396-1134, Balajthy Flóra

� 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.

� Angoloktatás, felkészítés érettségire,
nyelvvizsgákra, korrepetálás, szaknyelv, kül-
földi tanárnõnél, kedvezõ áron a Bogdáni úti
buszvégállomásnál. Tel.: 06(30)986-5269
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol-német oktatás, korrepetálás, nyelv-
vizsgára, érettségire felkészítés, középiskolai
tanárnõnél (a Flóriánnál). Tel.: 06(20)341-2488
� Fejestanoda vállal matematika, fizika ok-
tatást, alapoktól-szigorlatig. www.fejestano-
da.atw.hu Tel: 250-2003; 06(70)366-6445
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Zongoratanítás, szolfézsoktatás, zeneovi
foglalkozás gyakorlott zenetanárnál az Euro-
Centerhez közel. Tel.: 06(30)370-7165
� Angol, német nyelvórák, diplomás tanár-
nõtõl a Raktár utca közelében. Tel.:
06(20)489-0502
� 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, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu

� 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
� Budapesti lakás(ok)ra cserélném Szeged-
közeli öthektáros (erdõ, rét, tó) 190 nm-es
gyógyásványvizes (hévízi, szentkirályi) kúri-
ámat. 45.000.000. Képeket küldök. Jó befek-
tetés 06-30-423-0532.

� Szentendrei-szigeten, Tahiban, 3 szintes
980 nm, parkosított telken lévõ medencés,
kandallós nyaraló-lakóövezetben eladó 19,5
MFt-ért. Tel.: 06(30)476-3376
� Magánszemélytõl eladó az Õrlõ utcában,
egy önálló, külön villanyórával felszerelt ga-
rázs. Tel.: 06(30)385-1546
� Elcserélnénk Tímár utcánál, csendes, tég-
laházban, földszinti, kertkapcsolatos, egyszo-
bás, komfortos, felújítandó, tehermentes
öröklakásunkat, csendes, lehetõleg téglaház-
ban kétszobásra a környéken. Tel.: 06(30)
824-7654, 06(30)632-3230, 368-6816
� Óbudán tulajdonostól eladó egy 49 nm-
es, 1,5 szobás, téglalakás. Ir.ár.: 14,9 MFt.
Tel.: 06(20)345-285
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� III. Szentendrei úton 31 nm-es garzon el-
adó. Tel.: 06(20)511-0994
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás lakás. Irányár 9,1 MFt.
Tel.: 06(30)914-0686
� Idõs haszonélvezõ által lakottan lakást (tulaj-
donrészt is) vásárolnék. Tel.: 06(30)670-6844
� Szentendrei út elején 11-es fõútra nézõ
nagy kirakatos 21 m2 üzlethelység bérleti jo-
ga átadó. Ingyenes parkolás, elektromos rács,
nagy reklámfelület. Tel.: 06-30-476-33-76

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; +36-20-575-74-35 
� Nemzetközi cégcsoport irodarendszeré-
nek bõvítéséhez jól képzett, 25-60 év közötti
min. csoportvezetõi tapasztalattal rendelke-
zõknek felvételt hírdet. Érd.: 06307374410
� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)287-4269
� Váltana? Állást keres? Multinacionális
pénzintézet keres, ingyenes átképzéssel mun-
katársat. Tel.: 06(30)999-4881
� Békásmegyeri háromcsillagos szálloda
munkatársat keres mûszakos, kertész, sza-
kács, mosogató munkakörbe. Megváltozott
munkaképesség nem akadály! Jelentkezése-
ket és önéletrajzokat a vassr@wla.hu várjuk

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

� Szoba kiadó a III. kerületben. Csak lein-
formálható, tisztaságszeretõ lánynak, hölgy-
nek bruttó 35.000 Ft/hó, egy havi kaució
szükséges. Tel.: 06(30)341-2350
� Iroda kiadó Óbudán, fõútvonalon 1100
Ft/nm-tõl, kiváló közlekedés, jó parkolási le-
hetõség. Tel.: 06(20)943-9619
� Szoba kiadó, csendes tevékenységre a Fló-
rián térnél. Tel.: 06(30)921-6559
� Kiadó lakásokat keresünk! 40-70 ezer fo-
rint között! Lõrincz Péter, tel.: +36(70)383-
5004, 351-9578

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Drágakõ (briliáns), aranyékszer, régi tört-
arany és ezüst evõeszközök, dísztárgyak vá-
sárlása készpénzért a legmagasabb áron. II.
ker. Margit 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

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

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06(20)956-4084
� 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
� Gyermekfelügyelet egész nyáron zenepe-
dagógussal, akár kertkapcsolatos lakásán is.
Tel.: 06(30)370-7165
� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821

� Idõs, elesett személy gondozását vállaljuk
lakásán is. Szent Rita Szeretetszolgálat Tel.:
266-88-40, 06-30-703-22-72

� Nyelvvizsgafelkészítés intenzíven, angol-
német kiscsoportos, 400 Ft/óra, nyáron tábor
formában is. Tel.: 387-9756; 06(20)281-3427.
E-mail: ymichaelducit@freemail.hu

� Barkácsüzlet (42 nm, Bp., III. ker.) áru-
készlettel, berendezéssel, sürgõsen eladó
vagy bérlési joga átadó. Tel.: 06(20)958-8070
� Óbudai piacon sörözõ bérleti joga átadó.
Tel.: 06(30)942-8833
� Szentendrei út elején, 11-es fõútra nézõ,
nagy kirakatos, 21 nm-es üzlethelyiség bérleti
joga átadó. Ingyenes parkolás, elektromos rács,
nagy reklámfelület. Tel.: 06(30)476-3376
� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában el-
adó vagy kiadó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-13-ig

Üzlet

Tábor

Idõsgondozás

Egyéb

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

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

� Kiadó hosszú távra Békásmegyer-Ófalu-
nál, 4 emeletes panelház második emeletén,
37 m2 + 3 m2 erkélyes, felújított parkettás, já-
rólapos, IKEA-konyhás, vízórás garzonlakás
május 1-tõl. Bérleti díj: 50 ezer Ft+rezsi, 2 ha-
vi 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 luxusházakat. 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

� Minden, ami praktikus angol: vizsgák,
busieness, mini-intenzívek - nagy tudású,
diplomás tanár, 1-3 fõvel. Tel.: 242-
6136;06(20)483-7808

� 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.

� Angol magánórák, korrepetálás, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 240-1421;
06(70)416-1484

� Fizika-kémia, matematika-magyartanárok
korrepetálnak, érettségi, középiskolai elõké-
szítõt tartanak minden délután és szombat dél-
elõtt Óbudán, a Vörösvári úton általános és
középiskolásoknak. Tel.: +36(20)946-2027

Oktatás
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdo-
nosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályá-
zatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem
lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
A pályázatot zárt borítékban 2010. május 3-án 16
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytat-
ni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállal-
kozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási
címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kö-
tött tevékenység végzésére való jogosultságát a pá-
lyázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazol-
vánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég,
akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve székhe-
lye szerinti önkormányzattal szemben adó vagy adók
módjára behajtható köztartozása van.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzé-
sének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj - önkor-
mányzat felé történõ megfizetését. A megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését a bérbeadó részére. A nyertes által befi-
zetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biz-
tosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a
CELER Kft. pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánat-
pénzt helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafi-
zetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az
érvényesen benyújtott pályázatokat az önkormányzat
tulajdonosi és közbeszerzési bizottsága 2010. május
31-ig elbírálja, és annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát,
hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-
hasznosítási Csoportjánál (Bp., III. Szentlélek tér 7.
fszt. 12. Telefon: 430-3468 és 430-3469), félfogadási
idõben: hétfõn 14-tõl 19, szerdán 8-tól 16, csütörtö-
kön 8-tól 12 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Célja: a III. kerületi gyermekek és fiatalok nyári,
belföldi, szorgalmi idõn kívüli (kivétel óvodák) tá-
borozásának támogatása. 
Szorgalmi idõ a 2009/2010 tanévben:
• általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és
szakiskola esetében 2009. szeptember 1. - 2010. júni-
us 15.
• óvodák esetében: szorgalmi idõszak nincs meghatá-
rozva.
A pályázat kiírója: Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága.
A pályázat forrása: 2010. évi költségvetés. Kiírt pá-
lyázat összegének nagysága: 7.000.000 forint.
A pályázaton elnyerhetõ támogatás mértéke: ma-
ximum 150.000 forint.
A Balatonszabadi-sóstói tábor esetén programszerve-
zésre és eszközbeszerzésre: max. 50.000 forint.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. április 26. 12
óra.
Az önkormányzat fenntartásában mûködõ intézmé-
nyek pályázatukat a szociális szolgáltató fõosztályon,
a civil- és egyházi szervezetek a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bp., Harrer Pál
utca 2.) formanyomtatványon, írásos formában
nyújthatják be.
Pályázni kizárólag az e célra rendszeresített adatla-
pon lehet. A pályázatokat 2 példányban (1 eredeti és
1 másolat) kell benyújtani. Az adatlap átvehetõ az ön-
kormányzat ügyfélszolgálati irodáján (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.), illetve letölthetõ az önkor-
mányzat honlapjáról, a www.obuda.hu címrõl.

Támogatott területek
1. Iskolai, óvodai szervezésû, egyházi és önszervezõ-
dõ közösségek (egyesületek, karitasok, szövetségek,
alapítványok,) kizárólag III. kerületi lakóhellyel
rendelkezõ gyermekek nyári táborai.
2. Balatonszabadi-sóstói tábor programszervezés, esz-
közbeszerzés (a felhasználható keret függvényében).

A pályázat kiírója kiemelten kezeli:
• a 7-10 napra szóló, valamint 
• a szociálisan rászoruló gyermekek szállás-, utazás-,
étkezés- költségeinek csökkentésére irányuló pályá-
zatokat.
Szervezési és bérjellegû kiadásokra nem lehet pá-
lyázni. A civil és egyházi szervezetek esetében a pá-
lyázott összeg minimum 20 százaléka, mint önrész
biztosítása kötelezõ.
Nem vehetõ figyelembe önrészként a szervezési és
bérjellegû kiadás.

Pályázati feltételek
• Egy szervezet legfeljebb két pályázatot nyújthat be.
Az intézmény és az intézmény segítésére létrehozott
alapítvány egy pályázó szervezetnek minõsül. Többes
pályázat esetén, valamennyi pályázatot érvénytelen-
nek tekintjük.
• A pályázaton kizárólag III. kerületi székhelyû és
mûködésû szervezetek vehetnek részt.
• Önkormányzati önállóan gazdálkodó intézmények
(kivéve: iskolák, szociális- és gyermekvédelmi intéz-
mények), állami és gazdálkodó szervezetek (bt., kft.,
stb.) a pályázaton nem vehetnek részt.
• A pályázaton azon szervezetek vehetnek részt, me-
lyek bejegyzése a pályázat benyújtásakor már leg-
alább egy éves. 
• A pályázatot benyújtó szervezetnek és a megadott
számlaszám tulajdonosának egyezõnek kell lennie,
melyet dokumentummal igazolni kell (például szám-
lakivonat, bankszámlaszerzõdés).
• Nem bírálják el azon pályázó pályázatát, aki a ko-
rábbi években nem, vagy csak részben számolt el az
önkormányzattól bármilyen címen kapott támogatás-
sal.
A szociális és lakásgazdálkodási bizottság azon tá-
borokat nem támogatja:
• amelyekre más bizottságtól 2010-ben már kapott tá-
mogatást a pályázó, valamint

• a határidõ után érkezett, vagy hiányosan benyújtott
pályázatokat.
A döntés várható idõpontja: 2010. május 11. és 2010.
május 26.
Az önkormányzat fenntartásában mûködõ oktatási-
nevelési és gyermekjóléti intézmények esetében a
pályázatok elbírálásáról a szociális és lakásgazdálko-
dási bizottság a 2010. május 11-ei ülésén dönt.
Az egyházi és civil szervezetek esetében a pályáza-
tok elbírálásáról a képviselõ-testület a 2010. május
26-ai ülésén dönt.
Elszámolási kötelezettség: a pályázat nyerteseinek a
támogatásról, egyházi és civil szervezetek esetén az
önrész felhasználásáról szöveges és pénzügyi elszá-
molást kell benyújtaniuk 2010. szeptember 30-ig.
Az elszámolást az erre a célra rendszeresített adatla-
pon kell benyújtani. Tartalmaznia kell a kiadási költ-
ségeket igazoló számlákat (az önrészrõl is), legalább
egy oldal szöveges beszámolót, valamint a résztve-
võk névsorát a lakóhely megjelölésével.
Abban az esetben, ha a pályázó üzemanyagköltséget
is el kíván számolni, beszámolójához útnyilvántartást
vagy kiküldetési rendelvényt kell csatolnia.
A pályázat során elnyert, de fel nem használt támo-
gatást, vagy a támogatás nem engedélyezett, más
célú felhasználása esetén az elnyert összeget 8 na-
pon belül vissza kell utalni az önkormányzatnak.
A pályáztató az általa támogatott programok ellenõr-
zésének lehetõségét fenntartja.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhetõ:
• önkormányzati fenntartású intézmények esetében
dr. Jakabfy Gyöngyi bizottsági referenstõl a 437-
8661-es,  
• civil és egyházi szervezetek esetében dr. Baranyainé
dr. Kántor Andrea mb. csoportvezetõtõl a 437-8921-
es telefonszámon.

Szociális és lakásgazdálkodási
bizottság 

Pályázat 2010. nyári ifjúsági táborok támogatására
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A verõfényes napsütés már
simogatja arcunkat, az esõ
frissítõ. A sok, új hajtás
zöldje, a virító kora tavaszi
hagymás virágok, a gyü-
mölcsfák virágai is színnel
és illattal töltik meg az éledõ
természetet. Energiával tel-
ve mehetünk ki újra a kert-
be, hogy folytassuk alapos
munkánkat, és így sok ké-
sõbbi gondtól óvjuk meg ma-
gunkat.

Megkezdhetjük a gyü-
mölcsfák vesszõinek

lekötözését is, ezzel ösztökél-
ve több termõrügy fejleszté-

sére a fákat. Ha a virágzás el-
húzódik a csapadékos, hûvös
idõjárás miatt, az õszibarac-
kot tafrinás levélfoltosság, a
kajszit és a meggyet monília
kártétele ellen kell permetez-
ni (virágzó fákat csak gomba-
ölõ szerrel permetezzünk).

A tavasszal ültetett cseme-
ték megeredését a rügyek duz-
zadása jelzi. Ha ez még nem

kezdõdött el, segítsünk rajtuk
ismételt öntözéssel, a törzsük-
re lazán felcsavart újságpapír-
ral, amit sokszor nedvesítünk.
A növekvõ korban lévõ gyü-
mölcsfáink hajtásai közül is
metsszük ki tõbõl a korona
belsejébe növõ és az ikerhajtá-
sokat. Az elvirágzott gyü-
mölcsfák magházainak duz-
zadásából következtethetünk
arra, mennyi virág terméke-
nyült meg. Kielégítõ termés-
mennyiségre számíthatunk
már 25-30 százalékánál is.

A fûtött meleg helyeken
(hobbiház, stb.) cserépbe
vagy ládába ültetett virág-

magvaink kikeltek. Ha 10
centiméternél magasabbak
palántáink, és úgy látjuk, túl
sûrûn vannak, érdemes
tejfölöspohárba, vagy kis cse-
repekbe kettesével áttûzdelni,
és a kiültetésig így nevelni to-
vább õket.

Az árnyéki gyeppótlók
erõsen nõnek (borostyán-
Hedera, meténg-Vinca,

orbáncfû-Hypericum, stb.).
Áprilisban még ültethetünk
fenyõféléket és örökzöld
cserjéket, ezután már csak au-
gusztusban van erre lehetõsé-
günk. 

Hajtanak már az elõneve-
lésre becserepezett gumós
növények is (dália, kánna),
ezeket idõnként levegõztetve
tartsuk világos, mérsékelten
meleg helyen. Ha meleg az
idõjárás, vethetjük a szabad-
ba a kevésbé melegigényes és
az átültetéseket nehezen tûrõ
virágmagvakat (például a ka-
rógyökeret fejlesztõket). Ilye-
nek a nyári õszirózsafélék
(Aster sp.), a búzavirág (Cen-
taurea cyanus, C. moschata),
a szagosbükköny (Lathyrus
odoratus), a díszmák
(Papaver somniferum, P.
rhoeas).

Virágágyak szegélyére
ajánlható a tatárvirág (Iberis
sp.), az illatos tatárvirág
(Lobularia maritima), stb. A
nyári ciprus (Kochia) magja
is vethetõ szabadföldbe, ez jó
cserjepótló, vagy sövénypót-
ló kerítésnél. Ugyanerre a
célra, vagy kerítésre, rácsra
futtatásra vethetünk hajnalkát
(Ipomoea sp.), vagy szagos-
bükkönyt (Lathyrus) is.

Ideje elültetni a gladiolusz
és liliomhagymákat is. Fon-
tos, hogy csak egészséges
szaporítóanyagot ültessünk
el. Kisebb hagymát kevésbé
mélyre (körülbelül 10 centi-
méter), nagyobbat mélyebbre
ültessünk (10-15 centiméter),

ez kicsit mélyebb az átlagos-
nál, de így a hosszú szárat ne-
velõ növényeket megóvjuk a
szél káros hatásaitól. Perme-
tezzünk a tulipánvész meg-
elõzésére.  Már szaporíthatók
tõosztással a páfrányfélék, az
évelõket még ne bolygassuk,
különösen a kora tavaszi vi-
rágzásúakat ne. Ha a dália és
kánnagumókat nem hajtattuk
elõ, hozzuk elõ a téli
tárolóhelyrõl, letisztogatás
után szaporítsuk, ha szüksé-
ges (a dáliagumón hagyjunk
szárat), és kiültethetjük sza-
badföldbe. A gumók nagysá-
gától függõen az ültetési
mélység 15-20 centiméter.

Miután a kúszórózsa ki-
hajt, könnyebb észrevenni az
elhalt, barnult, öreg részeket:

emiatt érdemes ilyenkor tisz-
títani, metszeni õket. Ha kell,
permetezzünk a rózsa kór-
okozói ellen (lisztharmat,
rozsda, vagy fabreás levélfol-
tosodás). 

Ha szobanövényeink gyö-
kere sûrûn benõtte a földlab-
dát, átültethetjük nagyobb
edénybe. Csak egy-két centi-
méterrel nagyobb új cserép
szükséges, mert a túl nagy
tenyészedényben pangóvíz
keletkezik, amit a gyökér
nem tud felvenni, ezáltal gyö-
kérrothadás léphet fel. Az át-
ültetéshez fontos, hogy fertõ-
zésmentes földkeveréket
használjunk. Vágjuk vissza
az ép részig a rothadó gyöke-
reket, majd faszénporral szór-
juk be a vágási felületet.

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök

Kertészeti tanácsok április végén

Egynyári növények vására
A III. kerületi Önkormány-
zat és a Fitoland Kft. ked-
vezményes növényvásárt
rendez a kerület lakosai-
nak. Amennyiben a vásár-
lásnál bemutatja ezt a hirdetést, most 20%-os ked-
vezménnyel vásárolhat egynyári növényeket.
Tudnivalók: ez a kupon 2010. április 30-ig, illetve a
készlet erejéig váltható be, 
• a kedvezmény az Óbuda Újságban megjelent hir-
detés bemutatása mellett,  
• egyszeri alkalommal történõ, kizárólag egynyári
növények vásárlásánál vehetõ igénybe;
• a kedvezmény pénzben nem váltható meg.
A vásár helyszíne:
Fitoland Dísznövénykertészet, Bp., III. ker. Bécsi
út 387. Nyitva: mindennap hétköznap 8-tól 20, hét-
végén 8-tól 18 óráig.
(További szezonális ajánlatainkat, kertészeti taná-
csainkat keresse a www.fitoland.hu weboldalon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és
az ÖKOMAT Elektronikai Hulladék Hasz-
nosítást Koordináló Kht. ismét meghirde-
ti közösen kerületünkben a lakosság szá-
mára a veszélyes hulladéknak minõsülõ
elektromos és elektronikai hulladékok
ingyenes begyûjtését.

2 010. május 8-án a kerület északi
részén, május 15-én a kerület déli

részén jelöltünk ki begyûjtõ pontokat,
ahol 8 és 14 óra között bárki leadhatja
mûködésképtelen, vagy leselejtezett
elektromos és elektronikai hulladékát.
Helyszínek 2010. május 8. (szombat)
8-14 óráig:
1. BÉKÁSMEGYER-DUNA-FELÕLI
OLDAL, Heltai Jenõ tér-Juhász Gyula
utca sarkánál található parkoló.
2. BÉKÁSMEGYER-HEGY-FELÕLI
OLDAL, az orvosi rendelõ mögötti parkoló.

3. CSILLAGHEGY, Mátyás Király út -
Lehel utca sarka (a TIC nagy parkolója).
4. MOCSÁROSDÛLÕ, Gladiátor ut-
ca, a Családi pihenõpark (játszótér)
elõtti parkoló.
5. PÓK UTCAI LAKÓTELEP, Római
téri parkoló.
Helyszínek 2010. május 15. (szom-
bat) 8-14 óráig:
1. A Szõlõ utcai nagy parkolóban, a
szelektív hulladékgyûjtõ sziget mel-
lett.
2. A Kolosy téri parkoló (a piac elõtt).
3. Ahegyvidék buszvégállomásai: a 137-
es busz Erdõalja úti végállomása; a 137-
es busz Máramaros úti végállomása; a
237-es busz Jablonka úti végállomása.
Kérjük, éljenek a lehetõséggel környe-
zetünk tisztasága és megóvása érdeké-
ben! Szabó Magdolna

alpolgármester

Újra leadhatják rossz háztartási gépeiket
Milyen hulladékokat lehet komposztálni? Mivel
gyorsítható a komposztálás? Miért a legjobb talajja-
vító anyag a komposzt? Ezekre és még sok-sok
kérdésre választ kap, ha eljön, és meghallgatja
Ruepp-Vargay Mária elõadását.
A mindenki számára nyitott elõadások helyszíne:
Csillaghegyi Közösségi Ház. Idõpontok: 2010. áp-
rilis 19. (hétfõ) 17-19 óráig, illetve 2010. április 22.
(csütörtök) 18-20 óráig.
Kapcsolódjon be Ön is a kerületünkben tavaly elindí-
tott lakossági helyi komposztálási mintaprogramba!
Még van néhány szabad hely, ezért továbbra is várjuk
azok jelentkezését akik idén tavasztól szívesen be-
kapcsolódnának a programba. A részvételnek alapfel-
tétele a fenti, alapképzettséget adó nyilvános kom-
posztálási elõadások valamelyikén való részvétel.
(A komposztálási mintaprogramba jelentkezni Som-
lói Viktóriánál a somloi.viktoria@obuda.hu drótpos-
ta címen, vagy levélben az 1033 Budapest, Fõ tér
3. II. emelet 36. címen lehet, név, cím és elérhetõ-
ségek megadásával. További felvilágosítás kérhetõ
a 437-8891-es telefonszámon.)

Elõadások a komposztálásról
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Végre közeleg
Rejtvényünkben Nagy László „Télvégi mozaik” cí-
mû versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és
a függõleges 22. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: D.
O. D. G.). 13. Díszíteni. 14. Numero. 15. Vég nélkül
vegyél! 16. Bosszul. 17. Halaszt. 18. Lángra kap. 19.
Részben tüzes! 20. Mesebeli kapitány. 21. Ütõérfajta.
22. Régi szekrény. 24. Ijed. 26. Visszafelé sóz. 27. Lap-
féle. 28. Tûzoltók teszik. 29. Modul nagy része! 30.
Egyik egyetemünk. 31. Lengyel sci-fi író névelõvel.
33. ESLO. 35. Laksz. 37. Morzejel. 38. Jelzõlámpa ré-
sze! 39. Börtön. 40. Amely idõben. 42. Patinás ki-
adónk. 44. … árok utca Óbudán. 46. Belül szikes! 47.
Ma. 48. Szinültig. 49. Ursa …, Kismedve. 51. Közel-
keleti étek. 53. Kettõs betû. 54. Figyelj rá!
FÜGGÕLEGES: 1. Szerencseszám. 2. Ok társa. 3.
Kisbolygó. 4. Mások helyett mond. 5. O. N. L. 6. Sír.
7. Heves megyei helység. 8. Ókori ország. 9. Reve egy-
nemûi. 10. Ilyen vesztett is van. 11. Megcsinálom az
ágyat. 12. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helység.
17. Azonos magánhangzók. 20. Kölcsönnel kapcsola-
tos. 21. Norvég és német autók jele. 22. Az idézet má-
sodik része (zárt betûk: S. Y. N. G.). 23. Holland és
thai autók jele. 25. Szérûskerti építmény névelõvel. 29. Ritka nõi
név. 30. Egyik szabó teszi. 32. Lim párja. 34. Szennyes a külvá-
rosban. 36. Névelõs irányzat. 37. Tokba teszi. 39. Szalon szélei!
41. Kifele bámul. 43. Házastársam apja. 45. Római ötszázegy. 49.
BAZ megyei helység. 50. Némán rázár! 52. Csap közepe! 54. Rá-
dium vegyjele.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon április 21-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szer-
kesztõségünkben vehetnek át. A március 23-án megjelent, „Ta-
vaszra” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Nézz a kikelõ ta-
vaszra! Ege fényes, lombja zöld”. Nyertesek: Szigeti Éva, Toboz
utca 9.; Bogár Éva, Vég utca 7.; Rabb Marcell, Szõlõ utca 80.

Népmûvészeti elõadássorozat
indul az Óbudai Múzeum és
Könyvtár Kun Zsigmond Nép-
mûvészeti Gyûjteményében. 

A z elsõ vetített képes
elõadást Erdély népi

kerámiáiról Vörösváry Fe-
renc gyûjtõ, a téma elkötele-
zett kutatója, számos kötet
szerzõje tartja. A gazdag
képanyaggal illusztrált, tör-
ténelmi, kultúrtörténeti kör-

nyezetbe helyezett beszámo-
lóját meghallgatva az érdek-
lõdök betekinthetnek szá-
mos jelentõs hazai és hatá-
ron túli múzeum gyûjtemé-
nyébe, magángyûjtõk kol-
lekcióiba.

Idõpont: április 15-én 15
órai kezdettel. Helyszín:
Kun Zsigmond Népmûvé-
szeti Gyûjtemény, Fõ tér 4.
(Információ: 250-1020. A
belépés díjtalan.)

Erdély népi kerámiái

Kötetlen játéklehetõséget kínálnak a közösségbe még nem já-
ró babáknak, hasznos információkat adnak a mamáknak az
Óbudai Kulturális Központban, a hétfõnként 9-tõl 11 óráig tar-
tó Baba-mama klubban 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Rendkívül bíztatóan kezd-
ték a versenyaerobik sze-
zont az Óbudai Wellness
és Diáksport Egyesület
aerobikosai. 

A hosszú téli felké-
szülést követõen

az év elsõ megmérette-
tésén, a Diákolimpián
rögtön egy aranyérem-
mel kezdett a Tesner Ré-
ka, Tesner Zsófia, Lo-
sonczi Dóra, Hamar

Dorina alkotta Krúdy-s
csapat.

Ezt követõen a Cseh
Open nemzetközi verse-
nyen egy bravúrnak szá-
mító döntõs (7.) helyet
szerzett a Farkas Lilla,
Félegyházi Eszter,
Hencz Anita összeállítá-
sú trió.

Az igazi kihívást
azonban a Magyar Kupa
elsõ fordulója jelentette,
ahol több, mint 600 ver-

senyzõ mérte össze tu-
dását az ország minden
pontjáról. Ezen az ese-
ményen az óbudai egye-
sületnek 5 alkalommal
sikerült érmet nyernie,
illetve több értékes he-
lyezést szereztek, ezzel
ismét Budapest legered-
ményesebb utánpótlás
mûhelyeként zárták a
viadalt Sipos Mónika és
Sinkó Andrea tanítvá-
nyai. Szintén kiemelke-

dõ siker, hogy a 2009-es
Magyar Kupa-gyõztes,
amatõr kategóriában in-
duló, anyukákból össze-
állt silver csapat ismét
gyõztesként ünnepelhe-
tett.

Érmesek 
I. hely: Challenge

Silver Csapat (Szabóné
Horváth Beáta, dr. Ha-
mar Sándorné, Simonné
Berkó Andrea, Henczné
Papp Ildikó, Tóthné
Molnár Szilvia, Haj-
dúné Kiss Edit). II.
hely: Sportaerobik Up 3

csoport (Simon Zsófia,
Hajdú Kata, Veress Lu-
ca, Kaposvári Barbara,
Sipos Barbara, Tuboly
Zsófia). III. hely: Spor-
taerobik UP 2 trió
(Szarvas Gabriella,
Szabó Júlia, Fehér Bar-
bara). Basic aerobik UP
4 trió (Dallos Dorina,
Vidák Sára, Tóth Lau-
ra). Sportaerobik UP 2
csoport (Neuvirt Zsa-
nett, Vayer Friderika,
Csáti Laura, Unger
Martina, Hencz Anita,
Tordy Luca).

Éremesõ az Óbudai WDSE-nél

A nõi röplabda-bajnokságban a
juniorok bajnoki négyes döntõjét
Békéscsabán rendezték március
5-én és 6-án. 

A z elsõ két mérkõzést meg-
nyerte a Vasas-HOFEKA-

Óbuda, elõször a hazaiakat
gyõzték le 3:2-re, majd ugyan-
ilyen arányban múlták felül az
NRK Nyíregyháza csapatát. 

A szintén veretlen BSE
együttesével kellett megmér-
kõzniük az óbudai lányoknak

az aranyéremért. Hatalmas
csatát hozó, színvonalas mér-
kõzésen végül vereséget szen-
vedett a Vasas (2:3), így a ta-
valyi évhez hasonlóan, idén a
második helyet szerezték meg
a bajnokságban. 

A juniorbajnokság vég-
eredménye 

1. BSE-FCSM 2. Vasas-
HOFEKA-Óbuda 3. NRK
Nyíregyháza 4. Békéscsabai
RSE   

Erdõs Levente

Nõi röplabda

Ezüstérmes juniorok
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Az Országos Junior Párbaj-
tõr-bajnokságot a Kerék
Általános Iskola és Gim-
náziumban rendezték már-
cius 20-án és 21-én. 

I gazi sportünnep volt
az Óbudai Sport és

Szabadidõ Nonprofit
Kft. valamint az Óbudai
Fless SE közös versenye.
Bús Balázs polgármester
nemcsak a kiemelkedõ
junior vívókat köszöntöt-

te, hanem az Óbudán élõ
híres vívókat is. A ren-
dezvény helyt adott egy
különleges vívástörténeti

gyûjteménynek. Óbuda
legeredményesebb junior
párbajtõr vívója Tallár
Ákos (BVSC), az Árpád
Gimnázium tanulója, aki
az egyéni versenyben
III., csapatban I. helye-
zést ért el. 

Junior párbajtõrbajnokság vívástörténeti kiállítással

NÕI JUNIOR PÁRBAJTÕR CSAPAT MAGYAR
BAJNOKSÁG ÓBUDA Végeredmény: 1. Vasas; 2.
Honvéd; 3. Szolnoki SI; 4. BVSC; 5. DHSE-PMD; 6.
BKLVE; 7. Honvéd 2; 8. MTK; 9. FLESS; 10. Vasas 2;
11. BVSC 2; 12. MTK 2; 13. PEAC; 14. Csata DSE.

FÉRFI JUNIOR PÁRBAJTÕR CSAPAT MAGYAR
BAJNOKSÁG ÓBUDA. Végeredmény: 1. BVSC; 2.
Balatoni, 3. Honvéd; 4. PEAC; 5. OMS-Tata; 6. MTK;
7. Szombathely; 8. BVSC 2; 9. BKLVE; 10. Vasas;
11. BVSC 3.

Jubileumához érkezett a bu-
dapesti városvédõ futóver-
seny: április 18-án rendezik a
25. T-Home Vivicittá Város-
védõ Futást. 

Az Olaszországból
1984-ben indult

kezdeményezés célja, a
futással felhívni a figyel-
met a város értékeire.
Maga a Vivicittá szó is
ezt jelenti: éljen a város,
szeresd a várost. 

Idén a Vivicittá rajtja és
befutója - a hagyományos
helyszín, a Margitsziget
helyett, a Margit híd lezá-
rása miatt - a Városliget-
be tevõdik át, így a futók
Pest belvárosának egy ré-
szén haladnak majd vé-
gig. A verseny az 56-osok
terérõl indul, érinti töb-
bek között a Hõsök terét,
az Andrássy utat, a Baj-

csy-Zsilinszky utat és a
Városligetet. 

Afutók öt versenyszám-
ban állhatnak rajthoz. A3,3
illetve a 6,4 kilométeres
Minicittá és Midicittá a rö-
videbb távot kedvelõknek
való, a gyaloglás szintén
3,3 kilométer lesz, a csalá-
di futás távja pedig 800
méter. A fõ versenyszám-
ban, a Vivicittán indulók-

nak 12 kilométert kell le-
futniuk.

A Vivicittá nemcsak a
város, hanem a tavasz, a
sport és a közösségek ün-
nepe. Itt mindenki, aki a
mozgást, a futást kedveli -
fiatalok és idõsebbek, csa-
ládok és baráti társaságok
- megtalálja a számára
megfelelõ sportolási lehe-
tõséget.

Vivicittá 25. alkalommal április 18-án

Jubileumi futóverseny a város tiszteletére

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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 al-
polgármester   minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
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 május 5-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
május 5-én, valamint minden hónap második szerdáján a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) 17-tõl 19 óráig, legközelebb május 12-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, majd május 19-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a
Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fi-
desz 4-es választókerületének 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 április 22-
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 május 6-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

Az Óbudai Széchenyi Kör
megemlékezett gróf Szé-
chenyi István halálának
150. évfordulójáról. Az ün-
nepséget  március 17-én
tartották az Óbudai Tár-
saskörben. Csom István
sakkmester, a Kör vezetõ-
je mondott köszönetet.

Dr. Szabados Pál (ké-
pünkön), az alapító

ügyvezetõ-elnök vissza-
emlékezésében a 150 éve
elhunyt Széchenyi alap-
gondolatával, „Nem elég
a Habsburgokat okolni,
nekünk magyaroknak is
tenni kell” - indította be-
szédét.

Erre a gondolatra
épült dr. Varga László
tette is, aki felhívta Óbu-
da polgárait: „Széchenyi
Kör alakítására, ahová
havonta a hasonló gon-
dolkodású egyéneket,
akiket az ország sorsa
érdekel, meghívjanak.”
Az elõadáson ismertet-
ték a 100 éve született
dr. Varga László életét,
tekintettel arra, hogy a
„földiek” egyazon isko-
lában, a gróf Széchenyi
István Felsõkereskedel-

m i b e n
érettségiz-
tek.

A Kör
tisztelet-
beli elnö-
k é n e k ,
Tarlós Ist-
v á n n a k ,
gróf Szé-
chenyi Ist-
ván tevé-
kenységé-
rõl szóló
beszédét Nyíri Csaba,
Leányfalu polgármestere
mondta el, ugyanis Óbu-
da-Békásmegyer volt
polgármestere elfoglalt-
sága miatt nem tudott
részt venni az ünnepsé-
gen. Részletesen ismer-
tette azokat a cselekede-
teket, melyekkel Széche-
nyi kiérdemelte a „leg-
nagyobb magyar” jelzõt.

Sinkovits-Vitay And-
rás színmûvész Arany
János: Széchenyi emlé-
kezete címû versét sza-
valta.

Az eseményen az
Óbudai Danubia Zene-
kar mûvészeibõl ala-
kult kamaraegyüttese
lépett fel.

A Lakóközösségek Életminõ-
sége Javításáért Óbuda-Bé-
kásmegyer Egyesület (LÉJÓBE)
folytatja közérdekû tanács-
adási szolgáltatását.

Ön társasház vagy la-
kásszövetkezet lakó-

közösségében tulajdonos-
ként illetve bérlõként él és
érdeksérelem érte? Vitája
támadt a közös képvise-
lõvel, vagy a lakóközös-
séggel? Kérdései vannak
a fûtéskorszerûsítéssel,
az ÖKO-plusz program
tényszerû tapasztalataival
kapcsolatban, a pályázha-
tó támogatások lehetõsé-
geirõl érdeklõdne? Kér-

dései vannak, melyekre
nem kap választ? Nem is-
meri jogait, lehetõségeit,
segítséget szeretne? In-
gyenes tanácsadást biz-
tosítunk, ahol gyakorló
társasházi és lakásszövet-
kezeti tisztségviselõk vá-
laszolnak kérdéseire.

Idõpont és helyszín 
1. Békásmegyer, ápri-

lis 26-án 17-tõl 19 órá-
ig: Csobánka tér 5., kö-
zösségi ház.

2. Belsõ-Óbuda, ápri-
lis 27-én 17-tõl 19 órá-
ig: Vörösvári út 17., la-
kásszövetkezeti iroda.
(Elõzetes bejelentkezés:
367-8689.)     LÉJÓBE

Közérdekû tanácsadás

Széchenyire emlékeztek a Széchenyi Körben

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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

A Mobil Ultrahang Kft. szeretettel várja Pácienseit 
a BUDAPEST III. KERÜLETI rendelõjébe.

Vizsgálataink:
Újszülöttkori (u.n.hathetes) szûrõvizsgálatok - koponya, has, csípõ - és
egyéb gyermek ultrahangvizsgálatok.
RENDELÕ CÍME: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
(Szakrendelõ területén).
TOVÁBBI RENDELÉSEINK BUDÁN A II. KERÜLETBEN:
Magzati ultrahangvizsgálatok 3D/4D („babamozi”), általános felnõtt ultra-
hangvizsgálatok, komplett kardiológiai rendelés (kardiológiai UH, EKG,
terheléses EKG, vérnyomás monitorozás).
RENDELÕ CÍME: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10. fszt. 2.
A vizsgálatokat csak elõjegyzés alapján végezzük.
A vizsgálatok térítéskötelesek!
Beutaló és TAJ kártya nem szükséges!
Bejelentkezés: 06/30 726-0170
E-mail: elojegyzes@mobiluh.hu 
Rendelési helyeink Budapesten és Pest megyében is megtalálhatóak.
Tovább információért tekintse meg honlapunkat: www.mobiluh.hu

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

KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ „Diptichon” címmel látható Dömötör László
költõ és képzõmûvész kiállítása a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Békásmegyeri Könyvtárában. Megtekinthetõ április 28-ig, a bibliotéka
nyitva tartási idejében: hétfõn, szerdán, pénteken 13-tól 19, kedden,
csütörtökön 10-tõl 16, szombaton 9-tõl 14 óráig. * „Orgona ága, barack-
fa virága...” Anyák napi készülõdés a békásmegyeri könyvtárban április
19-én 16.30 órától. Kézmûves ajándékok készítése édesanyának. (A
foglalkozás ingyenes. Cím: Füst Milán utca 26.)

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

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

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

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.
A következõ KEDVEZMÉNYEK május 8-ig érvényesek!

- FOGSZABÁLYZÓ ORVOSI FELMÉRÉSE 50%-OS KEDVEZMÉNY!
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- fogorvosi felmérés digitális rtg-nel, amelyben a kedvezmény:

elvihetõ, ill. tovább küldhetõ rtg. kép!

- AKI KÉSZPÉNZBEN FIZET, 
TOVÁBBI 5%-OT KAP A KEDVEZMÉNYEINKBÕL!

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

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu
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Lapzártakor érkezett: „Az én Óbu-
dám” címmel hirdetett fotópályáza-
tot Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata. A legjobb alkotásokból
az Óbudai Társaskör Kisszalonjában
rendeztek kiállítást, melyet Bús Ba-
lázs polgármester nyitott meg és
adta át a díjakat április 8-án. 

Díjazottak
I. helyezett lett Tóth Ildikó

„Szubkultúra és Acél-promenád”
címû képével. A képzeletbeli do-
bogó második fokára állhatott
Dobrovits Ádám „Zene minden-
hol” címû felvételével. Harmadik
helyezést ért el Csergezán József
„Gázgyár” címû fotójával. 

Különdíjak
Legjobb tájkép: Ölbey Zoltán

„Kilátás a ‘K’ - hídról”. Legjobb
emberábrázolás: Molnár Tibor
„Karácsony után”. A legjobb 21
év alatti alkotása: Mészáros Zsu-
zsanna „Híd” címû képe. Leg-
jobb városkép: Schlemmer Attila
„Fõ tél”. Legjobb részlet: Tóth-

Piusz István dr. „Gimi 1878”. A
zsûri különdíját kapta: Mikó Ist-
ván „Pusztuló értékeink” címû
felvételével. 

(A kiállítás május 9-ig tekint-
hetõ meg, mindennap 10-tõl 19
óráig. Az Óbudai Társaskör cí-
me: Kiskorona utca 7.)

Díjazták Óbuda legjobb fotóit

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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