
XIV. évfolyam 10. szám   2008. május 19. 

Bús Balázs polgármester adta át az „Óbu-
da Közbiztonságáért Díj”-akat a Csobánka
téren rendezett Közbiztonsági Napon.

A budapesti KRESZ-döntõn az Ágoston
utcai óvoda csapata elsõ lett, így beke-
rültek az országos versenybe.

Megkezdõdött az idei strandszezon.A
Római és a Csillaghegyi strand május
31-én nyitja meg kapuit.2 24

Díjak a köz szolgálatáért Vendégcsalogató akciókkal nyitnak a strandok

11
Gyõztes Pindúr-Pandúrok

Lapunk következõ száma
június 2-án, hétfõn jele-
nik meg! Újságunk olvas-
ható a www.obuda.hu
honlapon.
E-mail címünk: obuda-
ujsag@ecom.hu és obu-
daujsag@freemail.hu

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zatának Képviselõ-tes-
tülete április 30-án tar-
totta soron következõ

rendes ülését. A tanács-
kozáson közel ötven na-
pirendi pontot tárgyal-
tak. 

TUDÓSÍTÁS A 4-5. OLDALON

E lsõ alkalommal,
hagyományterem-

tõ szándékkal rendezte
az önkormányzat Óbu-
da Napját május 4-én

két helyszínen, a Fõ és
a Szentlélek téren. Az
eseményen Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere adta át

az Óbuda Díszpolgára
kitüntetõ címet és az
Óbuda Kultúrájáért-dí-
jat. 

KÉPRIPORT A 7. ÉS A 9. OLDALON

Századfordulós fesztivál Óbuda Napján

Óbuda Napján megtelt a Fõ tér

Antal János érseki tanácsosnak, címzetes prépostnak,
esperesnek adományozta idén az Óbuda Díszpolgára cí-
met a képviselõ-testület

Sulizsaru a kisiskolások védelmében RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Tovább javulhat az óbudaiak
egészségügyi ellátása

Hivatalában kereste fel
a Német Vöröske-

reszt delegációja Bús Ba-
lázs polgármestert április

29-én. A segélyszervezetet
vendégül látó Magyar Vö-
röskereszt díszoklevéllel
ismerte el a polgármesteri

hivatal segélyezés és szo-
ciális gondoskodás terén
tett erõfeszítéseit. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Elismerés a Vöröskereszttõl

Példamutató szociális gondoskodás a kerületben

A II. világháború alatt vallásuk vagy meggyõzõdé-
sük miatt Óbudáról elhurcolt áldozatokra emléke-
zünk - koszorúzással egybekötve - május 22-én 10
órától az óbudai Városháza elõtt, a falon elhelye-
zett emléktáblánál (Fõ tér 3.).

Bús Balázs
polgármester 

Az elhurcoltakra emlékeznek

I dén másodszor gyûjtik a
háztartásokban felesle-

gessé vált elektromos és

elektronikai hulladékokat
május 31-én a kijelölt hely-
színeken. FELHÍVÁS A 13. OLDALON

Ismét leadhatják rossz háztartási gépeiket

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
új idõpontja: szerdán
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stollma-
yerné Fazekas Erikánál
a 437-8696-os telefon-
számon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármester
minden hónap elsõ hét-
fõjén (legközelebb jú-
nius 2-án) 15-tõl 18
óráig tartja fogadóóráját
a polgármesteri hivatal
II. emeletén, a 37-es
szobában. (Elõzetes
bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ hétfõjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Nagy érdeklõdés mellett
rendezte az önkormányzat
a védelmi és közbiztonsági
iroda közremûködésével a
Közbiztonsági napot május
3-án a Csobánka téren.

A z eseményen az el-
múlt évekhez ha-

sonlóan egyebek mellett
rendõrkutyás felvonu-
lást, mentési és kung fu
bemutatót is láthatott a
közönség. A nap folya-
mán zenei programok-
kal, gyerekeknek és fel-

nõtteknek szóló játékos
vetélkedõkkel szórakoz-
tatták az egybegyûlte-
ket.

Az „Óbuda Közbiz-
tonságáért Díj”-akat
Bús Balázs polgármes-
ter adta át az arra érde-
meseknek. Idén Nagy
Anna rendõr hadnagy,
Horváth Péter rendõr
alezredes, Tóth János
tûzoltó hadnagy és
Tóth János mentõ szak-
ápoló munkáját ismer-
ték el a díjjal.

Díjak a köz szolgálatáért

Közbiztonsági nap
a Csobánka téren

Az idei díjazottak: Tóth János tûzoltó hadnagy, Horváth Péter rendõr alezredes, Nagy
Anna rendõr hadnagy és Tóth János mentõ szakápoló

Mint arról lapunkban
már hírt adtunk, a

III. kerület korábban azért
akarta átvenni a fõvárostól
annak kezelõi jogát a Ha-
jógyári-sziget nagyobbik
részére, mert Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
ta szerint a fõváros nem jó

gazda. Bár a Fõpolgármes-
teri Hivatal az átadásról
hallani sem akar, együtt-
mûködést ajánlott a sziget
rendezése érdekében. Úgy
tûnik, az ígéret továbbra is
csak ígéret marad. 

A III. kerületi Önkor-
mányzat a fõváros elutasí-

tó döntése után vállalta,
hogy forgalomcsillapítási
tervet dolgoztat ki a sziget-
re, annak megvalósításába
pedig anyagilag is kész be-
szállni. 

A Fõpolgármesteri Hi-
vatal sajtóirodája az
obuda.hu-t arról tájékoz-
tatta, hogy a sziget, forga-
lomcsillapítására vonatko-
zó kerületi kezdeménye-
zéssel a fõváros már az el-
sõ pillanattól kezdve
egyetértett, a szükséges
forgalomtechnikai kezelõi
hozzájárulást pedig már ja-
nuárban megadta. 

Iványi András, a III. ke-
rületi polgármesteri hiva-
tal városfejlesztési fõosz-
tályának vezetõje az
obuda.hu érdeklõdésére a
választ annyiban árnyalta,
hogy a fõváros valóban
jóváhagyta a tervet, de a
drágábbikat, amelynek
megvalósítására a kerü-
letnek nincs elegendõ for-
rása. Óbuda nem adta fel,
az olcsóbbik változatot is-
mét beadta engedélyezte-
tésre a fõvároshoz. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata a 2008.
évben komplex ökológiai
vizsgálatot végeztet Mo-
csárosdûlõ területén. En-
nek keretében fórumot
szerveznek, ahol a lakos-
ságot tájékoztatják a
vizsgálatok menetérõl és
arról, miért tartják szük-
ségesnek ezek elvégzé-
sét. Egyúttal bemutatják
a területen található ter-
mészeti értékeket, illetve
az eddig végzett felméré-
seket dokumentáló fotók-
ból készített kiállítást is.
Helyszín: Csillaghegyi
Közösségi Ház, elõ-
adóterem. (Mátyás ki-
rály út 13-15.)
Idõpont: május 21-én
(szerdán) 18-tól 20 óráig.
A fotókiállítás az aulá-
ban május 23-ig látható.

Fórum
Mocsárosdûlõrõl

Hajógyári-sziget: a fõvárosnál a labda 

Megfékezni a gyorsulási versenyeket!
Hírösszefoglaló: két változatban is kidolgoztatta a III.
kerület a Hajógyári-sziget forgalomcsillapítási terveit.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata lassító járdaszige-
tek révén venné elejét a szigeten hétvégenként megren-
dezett, illegális gyorsulási futamoknak. A fõváros arra a
tervre adta jóváhagyását, melynek megvalósítására a
kerületnek nincs elég pénze, ezért az olcsóbb változat
engedélyeztetése ügyében most újabb kört indított. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Kitüntetést és oklevelet
adott át Bús Balázs pol-
gármesternek Barabás
Dénesné, az Észak-bu-
dai Vöröskereszt veze-
tõje, Jürgen Lippold, a
Baden-baden tartomány
Villingen-schwennin-
gen-i Vöröskereszt
nemzetközi vezetõje
(képünkön) és Kardos
István, a Budapesti Vö-
röskereszt igazgató-he-
lyettese április 29-én.

1989 augusztusa, azaz
a Páneurópai Piknik el-
nevezésû találkozó óta
tart a magyar és a német
vöröskereszt közeli kap-
csolata. Akkor a német
segélyszervezet az akko-
ri NDK állampolgárai-
nak segítésére érkezett
Magyarországra, hogy
az osztrák-magyar határ
rövid megnyitásával a
helyszínen tartózkodó
kelet-németeknek segít-
séget nyújtson. (Mintegy
450 NDK állampolgár
menekült át a vasfüg-
göny nyugati oldalára.) 

Mint azt Barabás
Dénesné, a Magyar Vö-
röskereszt Észak-budai
régiójának vezetõje el-
mondta, a rászorultság fo-
kát látva a német testvér-
szervezet úgy döntött,
hogy elmélyíti a kapcsola-
tot, és ennek megfelelõen
évrõl évre nagy mennyi-
ségû ruhanemût, gyó-
gyászati segédeszközöket,
babakocsikat, gyermekjá-

tékokat hoznak Magyar-
országra. Két évvel ezelõtt
ebben az akcióban kapott
a Margit Kórház egy nagy
értékû mammográfiás be-
rendezést.

Ez alkalommal 12 ton-
na adomány érkezett, ja-
varészt ruhanemû, melyet
a Ladik utcában helyez-
tek el. A ruhák szociális
vásáron jutnak el a rászo-
rulókhoz, és az ebbõl be-

folyt összegbõl élelmi-
szert vásárolnak, melyet
ugyancsak kiosztanak. 

A gondoskodó Óbuda
megteremtésében Bús
Balázs polgármester,
korábban mint a szociá-
lis területet felügyelõ al-
polgármester is jelentõs
érdemeket szerzett, en-
nek elismeréséül vehette
át a Magyar Vöröske-
reszt elismerõ oklevelét.

Tizenegy általános isko-
la vesz részt abban a
Sulizsaru elnevezésû
programban, melyben a
reggeli órákban rend-
õrök és közterület-fel-
ügyelõk segítik a kisdiá-
kokat a balesetmentes
közlekedésben - errõl tá-
jékoztatta a sajtó mun-
katársait Bús Balázs pol-
gármester május 5-én a
polgármesteri hivatal
üléstermében. 

B ús Balázs polgár-
mester sajtótájé-

koztatóján hangsúlyoz-
ta: a tavalyi év legna-
gyobb problémája a
közlekedésbiztonság
volt, melyen többek
közt ily módon kíván-
nak javítani. Az alsó ta-
gozatos gyermekekben

ugyanis még nem ala-
kult ki a veszélyérzet
annak ellenére, hogy a
városi közlekedés igen
„veszélyes üzem”. A
szülõi figyelem mellett
mostantól a rendõrség-
gel és a III. kerületi köz-
terület-felügyelõkkel
szövetségben igyekszik
Óbuda vezetése is ki-
emelt figyelmet fordíta-
ni a kicsik biztonságára.
A baleset-megelõzés ér-
dekében tavaly már
minden általános iskolás
kapott fényvisszaverõ,
úgynevezett „láthatósá-
gi mellényt”, emellett a
Magyar Autóklubbal
együttmûködésben szer-
vezett közlekedésbiz-
tonsági vetélkedõn és
oktatáson is részt vehet-
tek a diákok. 

Az önkormányzat
szakemberei a kisisko-
lások fokozott védelme
érdekében átfogó felmé-
rést végeztek az elmúlt
évben, és a legveszélye-
sebb területeket idõsza-
kosan elzárták a forga-
lom elõl. A Békásme-
gyeren felszerelt és fo-
lyamatosan bõvülõ térfi-
gyelõ-rendszer teheti
teljessé a gyermekek vé-
delmét a városrészben. 

A fórumon dr. Markó
Attila ezredes, III. kerü-
leti rendõrkapitány el-
mondta, a rendõrök
minden tanévkezdéskor
fokozottan figyelnek az
iskolások közlekedésé-
re, testi épségére. Ettõl
az évtõl számítanak a
közterület-felügyelõk
munkájára, a polgárõrök

és a szülõk közremûkö-
désére is. 

A rendõrkapitány, majd
az együttmûködés tényét
megerõsítõ Berényi Atti-
la, a III. kerületi önálló
közterület-felügyelet
igazgatója a hamarosan
mûködésbe lépõ térfigye-
lõ-rendszer jelentõségére,
késõbbiekben az iskolák
körüli hatékonyabb bûn-

megelõzésre hívták fel a
figyelmet. 

Sz. Cs.

Elismerés a Vöröskereszttõl

Példamutató szociális gondoskodás a kerületben

„Veszélyes üzem” a városi közlekedés

Sulizsaru a kisiskolások védelmében

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezeteknek.Az
önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelésen be-
lül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást
nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül
a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szerve-
zeteket érintõ egyéb hasznos információkról. Ha igény-
lik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek
jelezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi re-
ferensnél, a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

Hamarosan itt
az Óbudai Nyár
Lapzártakor érkezett:
az immár nyolcéves ha-
gyománnyal rendelkezõ
Óbudai Nyár június 13-
tól augusztus 30-ig tar-
talmas programsoroza-
tával ismét üde színfolt-
ja lesz a fõváros kultu-
rális életének. A ren-
dezvény helyszíneit, a
tervezett eseményeket
Bús Balázs polgármes-
ter és Gerendai Károly,
a Sziget Szervezõiroda
ügyvezetõje sajtótájé-
koztatón ismertette má-
jus 16-án a Symbol Bu-
dapestben.

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Képviselõ-testülete - az
I. féléves munkaterv
szerint - május 28-án
10 órától tartja soron
következõ rendes ülé-
sét a Városháza ta-
nácskozótermében.

Ügyfélfogadás 
a hivatalban
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje:
hétfõn 14-tõl 18, szer-
dán 8-tól 16.30, csütör-
tökön 8-tól 12 óráig.
Kedden és pénteken
nincs félfogadás.

Ha nem kapja
a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda
Újság terjesztésével
kapcsolatos gondjaikkal
hívják az Impress Lap-
kiadót a 267-0525-ös, a
267-0524-es vagy a
411-0266-os telefon-
számon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Napirend elõtt tartott
beszámolót dr. Markó
Attila ezredes, a III. ke-
rületi Rendõrkapitány-
ság vezetõje az elmúlt
évek bûnügyi statiszti-
kájáról, a rendõrök bûn-
üldözõ, megelõzõ mun-
kájáról, tavalyi eredmé-
nyeikrõl. (A kapitány té-
mába vágó nyilatkozatát
lapunk március 3-ai szá-
mának 11. oldalán kö-
zöltük - a szerk.) 

A z ülésen jelen volt
Bodnár Zsolt ezre-

des, a budapesti rendõr-
fõkapitány bûnügyi he-
lyettese, aki elmondta:
tervek szerint õsszel tíz,
újonnan végzett rendõr-
rel emelik a III. kerületi
státuszok számát.
Emellett céljuk a szer-
vezet decentralizálása,
mely egyúttal nagyobb
döntési szabadságot ad
majd a helyi rendõri ve-
zetõknek, azonban
egyúttal felelõsségük is
megnõ. Elismeréssel
szólt dr. Markó Attila és
az általa vezetett kapi-
tányság munkájáról.
Hangsúlyozta: a kapi-
tány odafigyel az állo-
mányra, foglalkozik
munkatársaival, figye-
lembe veszi vélemé-
nyüket, ennek is kö-
szönhetõ, hogy a fõvá-
ros más kerületeihez
képest innen kevesebb
rendõr vándorol el a
könnyebb megélhetés
reményében. 

A frakcióvezetõk ki-
sebb-nagyobb eltéréssel
úgy fogalmaztak, hogy
a kerületi rendõrség a
lehetõségeihez mérten
helytállt az elmúlt évben
is. Elhangzott még,
hogy a térfigyelõ-rend-
szer mûködésbe lépésé-
tõl és a helyi közterület-
felügyelet munkájától a
közbiztonság színvona-
lának jelentõs javulását
remélik. 

A testület egyhangú-
lag hagyta jóvá a rend-
õrségi beszámolót. 

Személyi kérdések, 
bizottsági helycserék

A továbbiakban tár-
gyaltak a 2007. évi zár-
számadási rendeletrõl.
Ezt követõen módosítot-
ták az önkormányzat
szervezeti és mûködési
szabályzatát. Megvitat-
ták a bizottsági helycse-
réket. Több órás, az
MSZP és az MSZDP né-
hány képviselõje közti
személyeskedést sem
mellõzõ vita után a
többség egyebek mellett
jóváhagyta az MSZP-
frakció által kért bizott-
sági posztokat, illetve
egy tanácsnoki helyet. 

Rendeletek, 
szabályozási tervek

Az elõzõ napirendi
pontoknál tapasztaltak-
hoz képest jóval gördü-
lékenyebben folytatták a
képviselõk a munkát.
Négy ellenszavazat, 1
tartózkodás és 30 igen
voks mellett elfogadták
az önkormányzati laká-
sok bérbeadásának fel-
tételeirõl szóló rendelet
módosítását. Ezután a
többség jóváhagyta a
Kiscelli utca - Doberdó
utca - Podolini utca -
Bécsi út által határolt te-
rület Kerületi Szabályo-
zási Tervét; az Óbuda
Lakosságának Egészsé-

géért Díj alapításáról és
adományozásának rend-
jérõl szóló rendelet mó-
dosítását; elõzetes köte-
lezettségvállalást a pol-
gármesteri hivatal veze-
tékes kapcsolási számai-
hoz tartozó távbeszélõ
szolgáltatások biztosítá-
sát, egy évnél hosszabb
idõtartamra indítandó
közbeszerzési eljárás-
hoz; az önkormányzat
által fenntartott szociális
és gyermekjóléti intéz-
mények 2007. évi szak-
mai beszámolóit, illetve
az önkormányzati laká-
sok bérbeadásának fel-

tételeirõl szóló rendele-
tet.

Átadnák a „Békás”
-buszt a BKV-nak

Kiemelt témaként tár-
gyaltak a „Békás”-busz
üzemeltetésének átadá-
sáról a BKV Zrt. részé-
re. Szepessy Tamás pol-
gármester-helyettes el-
mondta, megkísérlik át-
adni a járat finanszíro-
zását, mivel a társaság
tervei közt szerepel a
60-as és a „Békás”-busz
vonalának összekötése,
260-as jelzéssel. Bús
Balázs polgármester a

lakosok érdekében a
frakciókat egységes ál-
láspont kialakítására
ösztönözte. A frakcióve-
zetõk támogatásukról
biztosították a városve-
zetést, és egy tartózko-
dás mellett elfogadták
az elõterjesztést. 

Kulturális 
és oktatási ügyek

Az iskolapszicholó-
gusi hálózat nevelési ta-
nácsadóba történõ integ-
rálását az indoklás sze-
rint a jobb munkaszer-
vezés és a kapacitás
jobb kihasználása érde-
kében egyhangúlag
hagyták jóvá a képvise-
lõk. 

A Gyöngyösbokréta
Óvoda körzetének át-
adásáról a Szín-Kör Já-
ték óvodának, fenntartó-
változás miatt címû elõ-
terjesztést sem az
MSZP, sem pedig az
MSZDP-frakció nem tá-
mogatta. Az átadást 20
jóváhagyó és fele-fele
arányban megoszló el-
lenszavazat és tartózko-
dás mellett elfogadta a
képviselõk többsége. 

Ezt követõen ismét
felgyorsult a döntésho-
zatal. Három tartózko-
dással fogadták el az

Tudósítás az ülésterembõl

Tovább javulhat az óbudaiak egészségügyi ellátása

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Képünkön Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ és Bús Balázs polgármester. Mellettük dr. Markó
Attila ezredes, III. kerületi rendõrkapitány, aki a múlt évre vonatkozó beszámolót is-
mertette a képviselõ-testülettel

A Polgári-frakcióból dr. Horváth Csaba, Kelemen Viktória, Puskás Péter alpolgármes-
ter és Menczer Erzsébet

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai Múzeum és
Könyvtár igazgatói állá-
sának pályázat útján tör-
ténõ meghirdetését;
együttmûködési megál-
lapodás kötését a Varga-
betû Klub-Mûhely
Egyesülettel, illetve a
Flóra Alapítvánnyal, va-
lamint a Jövõbarát Ala-
pítvány támogatásának
emelését, költségvetési
soron. Az önkormányzat
és a Hospice Alapítvány
közös nevezését a Nem-
zeti Vágtára 20 igennel
és 13 tartózkodással fo-
gadták el.

Közbeszerzések, 
pályázatok, beszámolók

Az úgynevezett
KMRFT-HÖF CÉDE
pályázaton való részvé-
telt, melyben a Kanóc
utcai játszótér felújításá-
ra nyerhet forrást az ön-
kormányzat, az önrész

biztosításával a többség
jóváhagyta. 

Ezt követõen elfogad-
ták az elõzetes kötele-
zettségvállalást az ön-
kormányzat fenntartásá-
ban mûködõ piacok el-
lenõrzésére és takarítá-
sára kétéves idõtartamra
indítandó közbeszerzési
eljáráshoz; elõzetes kö-
telezettségvállalást az
önkormányzat papír-,
író- és irodaszer szük-
ségletének biztosítására
közbeszerzési eljárás-
hoz; egyéves idõtartam-
ra történõ, az önkor-
mányzat intézményei-

nek felújítási, karbantar-
tási, gyorsszolgálati
munkáinak kivitelezésé-
re, közbeszerzési pályá-
zat kiírását a 2008. és a
2009. évre; pályázati
önrész biztosítását zöld-
kataszteri felmérés foly-
tatásához a III. kerület-
ben; az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû
Társaság 2007. évi be-
számolóját, valamint
2008. évi üzleti tervét;
az Óbuda Közbiztonsá-
gáért Közalapítvány
(ÓKK) kuratóriuma sze-
mélyi összetételének
módosítását; az Óbudai
Múzeum és Könyvtár
szervezeti és mûködési
szabályzatát; a közokta-
tási intézményekre vo-
natkozó fenntartói mi-
nõségirányítási program
felülvizsgálatát; a Né-
met Kisebbségi Önkor-

mányzat helyiségbérleti
szerzõdésének meg-
hosszabbítását; a közét-
keztetéshez szükséges
közbeszerzési eljárás in-
dítását; a Zichy-kastély
kezelési jogának átvé-
telét célzó tárgyalások
megkezdését; a Celer
Kft. ügyvezetõ-igazga-
tói megbízatásának
meghosszabbítását to-
vábbi két évre; valamint
a Celer Kft. APEH el-
lenõrzésének megállapí-
tásairól, az adóhatóság
határozataiból fakadó
vezetõi intézkedésekrõl
szóló tájékoztatót. 

Fejlesztenék a Vörösvári
úti rendelõt

Elfogadták az Óbuda-
Békásmegyer Egészség-
ügyi Szolgáltató Kht.

2007. évi közhasznúsági
beszámolóját, illetve
2008. évi üzleti tervét.
Majd elsõ fordulóban
megvitatták a kht. szak-
mai és vállalkozási tevé-
kenységére, infrastruk-
turális feltételeinek bõ-
vítésére készült megva-
lósíthatósági tanul-
mányt. Az anyag elsõ-
sorban a Vörösvári úti
járóbeteg-szakrendelõ
bõvítését, felújítását tar-
talmazza. 

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs (SZDSZ) bátornak
nevezte a kezdeménye-
zést, amellett hogy a cé-

lokkal egyetértenek.
Hozzátette: a hosszú tá-
vú elkötelezettség ala-
pos megfontolást igé-
nyel. 

Dr. Petõ György
(MSZDP) ironikusan
úgy fogalmazott: szíve-
sen mondaná, hogy a
jobboldali képviselõk
populista elõterjesztés-
sel álltak elõ, azonban
ennek éppen az ellenke-
zõje igaz. A tervek szö-
vögetése ugyanakkor
nem új keletû, 2002-re
nyúlni vissza. Az elkép-
zelés valóra válása min-
dent egybevetve egy
nagy álom beteljesülése
lenne. 

Bihary Gábor, az
MSZP-frakció vezetõje
szerint nem egy egysze-
rû beruházásról van szó,
a projekt nagyon ko-

moly elõkészítõ munkát
igényel, a megtérülés
számbavételével. 

Puskás Péter (Polgá-
ri-frakció) egészségügy-
ért is felelõs alpolgár-
mester elmondta: a
Vörösvári úti rendelõ
fejlesztését nemcsak a
korszerûsítés, de a ta-
valy elindított egynapos
sebészeti eljárások miat-
ti kapacitásnövekedés is
indokolja. Az egészség-
ügyi intézmény az átala-
kítást követõen is 100
százalékig önkormány-
zati tulajdonban marad. 

Az elõterjesztést 29
jóváhagyó és 3 tartózko-
dó szavazat mellett fo-
gadták el a képviselõk,
így azt legközelebb má-
sodik fordulóban tár-
gyalják. 

Szeberényi Csilla

Az egészségügyi bizottság elnöki posztján Debre-
czeny Istvánt (Polgári-frakció) Laczkó Szilvia (Polgári-
frakció), eddigi közbiztonsági tanácsnok váltja. A köz-
biztonsági tanácsnoki címet megszüntették.
Létrehozták ugyanakkor az oktatási tanácsnoki
tisztséget, a posztra Kiss Lászlót (MSZP) választot-
ták. Török Ferenc (Polgári-frakció) eddigi oktatási
bizottsági elnököt a sport bizottság vezetésével bíz-
ták meg. Az oktatási területet a korábban a média
bizottságot vezetõ Menczer Erzsébet (Polgári-frak-
ció) koordinálja.
A civil és kisebbségi bizottság elnökévé Csikósné
Mányi Júliát (Polgári-frakció) választották.

Megváltozott szakbizottsági nevek
A média bizottságot megszüntették. Az eddig társa-
dalmi kapcsolatok, kisebbségi, ifjúsági és sport bi-
zottság kettévált. Civil és kisebbségi, illetve sport bi-
zottság néven mûködik tovább. A többi szakbizott-
ság neve változatlan maradt.

Az MSZDP-frakció néhány képviselõje: Márkus András, Szabó Magdolna alpolgármester és
dr. Petõ György

Az MSZP-frakció négy képviselõjébõl hárman: Bihary Gábor frakcióvezetõ, Kiss László és
Pauza Balázs Bizottsági elnöki helycserék, új tanácsnokok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

„Ezüst-kor” 
Nyugdíjas Klub
Minden kedden 10-tõl
14 óráig várják régi és
új tagjaikat az Óbudai
Mûvelõdési Központ-
ban mûködõ „Ezüst-
kor” Nyugdíjas Klubba.
(A klub nyáron is várja
tagjait. Cím: San Marco
utca 81. Információ:
Kárpáti Zoltánné, 388-
7370, info@omk.hu)

Díjmentes képzések
Ingyenes képzés állami
támogatással a közigaz-
gatásból elbocsátott köz-
tisztviselõk és közalkal-
mazottaknak:angol nyelv-
vizsga-elõkészítõ; szoft-
verüzemeltetõ; ingatlan-
közvetítõ és társasházke-
zelõ egyben. (Jelentke-
zés: Danuvia Stúdió Bt.,
1032 Budapest, Kiscelli
utca 80.Tel/fax: 250-4813,
e-mail: ds@danuviastu-
dio.t-online.hu)

Lakásügyek
Ingyenes jogi tanácsadás
a Menhely Alapítványnál
lakással, lakhatással kap-
csolatos ügyekben, a la-
kásvesztés megelõzésé-
ért. Lakáscsere és -
adásvétel feltételei, ügy-
menete; lakhatást érintõ
kérdések (adó, illeték, ha-
szonélvezet, öröklés); la-
káseladás, -vétel, -csere
buktatóinak kikerülése;
adásvételi, csere, ajándé-
kozási, bérleti szerzõdé-
sek véleményezése. (Te-
lefonos tanácsadás, idõ-
pont-egyeztetés hétköz-
nap 12-tõl 14 óráig. Tel.:
06-20-269-9838-as tele-
fonszámon.)

Gyemekgondozót
keresnek
Az Óbudai Egyesített Böl-
csõdék csecsemõ és kis-
gyermekgondozó-nevelõ
munkakör betöltésére ál-
lást hirdet. A munkakör
betöltésének feltételei:
csecsemõ és kisgyermek-
gondozó-nevelõ szakké-
pesítés. (Érdeklõdni az
Óbudai Egyesített Bölcsõ-
dék címén, az 1035 Buda-
pest Szél utca 23-25.
szám alatt, vagy a 388-
7781-es és a 388-5878-as
telefonszámokon lehet.)

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban
nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek munkáját.
Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! KÖSZÖNJÜK! 

Szervezet neve: Adószáma:
„A rák ellen, az emberért,a holnapért!”
Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Mocsáros Egyesület 18099445-1-41
Barnabás-Református Támogató Szolgálat 19024031-1-42
Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Boldog Salamon Kör Kulturális Közhasznú Egyesület 18105997-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat 
Ápoló Közhasznú Egyesület 18065475-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- 
és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 18103225-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, 
Elhelyezõ Alapítvány 18113633-1-41
„Ész-Agy” Észak-budai Hagyományõrzõ 
Ifjúsági Kulturális és Sport Egylet Ganz Ifjúsági Mûhely 18086924-1-41
Gézengúz Alapítvány 19650823-1-41
Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány 18047015-1-41
Kaszások Óbudai IfjúságiKlub Egyesület 18054011-1-41
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány 18536845-2-41
Óbuda Aerobic Sportegyesület 18110238-1-41
„Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány 18063112-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Futókör 18096569-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 18119488-1-41
Textilmúzeum Alapítvány 18042096-2-41
Vargabetû Klub-Mûhely Egyesület 18083378-1-41
Vízililiom Egyesület 18119323-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41
Óbuda-Békásmegyer Polgárõr Egyesület 18083567-1-41
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. 21813278-2-41
Budapest Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
Rászorultak Megsegítése Alapítvány (RÁSE) 19652533-1-41
„TUNG” Harcmûvészei Sportegyesület 18063813-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41

Csak 1 perc az 1% felajánlása!

ÁLLÁSBÖRZE BÉKÁSMEGYEREN. Sokan keresték fel híradásunk nyomán a Heltai Jenõ
téri Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ I., II., III. kerületi kirendelt-
ségét, ahol állásbörzét tartottak május 8-án

Elõzetes: a Magyar Vö-
röskereszt III. kerületi
Szervezete szociális
akcióján kedvezményes
áron juthatnak ruhák-
hoz a rászorulók, és in-
gyen osztanak lisztet jú-
nius 4-én, 5-én, 6-án 8-
tól 17 óráig.
Az eseményt új helyen
tartják, a Ladik utca 2-
6. szám alatt, a Celer
Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. terüle-
tén. (Megközelíthetõ a
6-os, 86-os autóbusz
Bogdáni úti végállomá-
sától, gyalog körülbelül
200 méter, vagy a HÉV
Filatori-gáti megállójá-
tól. Érdeklõdni lehet a
388-8530-as telefon-
számon.) 

Szociális akció

P ályakezdõknek, munkanélküliek-
nek, munkahelyváltás elõtt állók-

nak indított álláskeresõ klubot az
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ. Az érdeklõdõ-
ket május 27-én, június 10-én és 24-
én (keddenként) 10-tõl 12 óráig vár-
ják a Kelta utca 5. szám alatti tanács-
adóba. (Tel./fax.: 250-3766, 388-
9136.)

Pályaválasztási tanácsadás
Karrier, pályaorientációs és pálya-

korrekciós tanácsadást tartanak két
helyszínen, Óbudán és Békásmegye-
ren a központ munkatársai. A folya-
matosan igényelhetõ programokon
egyéni vagy csoportos beszélgetésen
vehetnek részt az érintettek. A szak-
emberek várják a munkahelyváltás, a
pályaválasztás elõtt álló diákok je-
lentkezését. (Telefonos idõpont-
egyeztetés: a békásmegyeri Kelta ut-
ca 5. szám alatti tanácsadóban Deb-
receni Diána a 250-1964-es, illetve a
06-20-577-1120-as telefonszámon fo-
gadja a hívásokat. A Szentendrei út
85. szám alatti központban Szatmáry
Ildikót hívhatják a 430-0791-es, vala-
mint a 06-20-577-0954-es számon.) 

Álláskeresõ klub keddenként

A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapít-
vány köszönetet mond mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1 száza-
lékát felajánlották az elmúlt évben. 316
ezer 500 forintot kapott az alapítvány,
melyet a közösségház fenntartására és
a nyugdíjasok kirándulására használtak
fel. (Adószám: 19023250-1-41.)

1 % 1 % 1 %

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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T érszínház, szimfonikus muzsika, századfordulós me-
sék, civil falu, érdekes társasjátékok, színpadi

programok várták egyebek mellett  mindazokat, akik
május 4-én elmentek az Óbuda napi eseményekre, me-
lyeknek a Fõ és a Szentlélek tér adott otthont. A rende-
zõk száz évvel visszaforgatták az idõ kerekét: felidéztek
néhány pillanatot a múlt század elejének mára már foga-
lommá vált gondtalan és derûs forgatagából.

Századfordulós fesztivál Óbuda Napján

Dr. Merényi Judit, az Óbudai Társaskör igazgatója Bús Balázs polgármestertõl vette át
az Óbuda Kultúrájáért-díjat

A Danubia fúvószenekar szép dallamokkal szórakoztatta a közönséget

Majorette felvonulással nyitották a május 4-ei progra-
mokat

Ismerkedés a sakkal
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Cukorbetegek klubja
Békásmegyeren
Minden hónap harmadik
szerdáján, 15-tõl 17 óráig
tartja összejövetelét a Bé-
kásmegyeri Cukorbete-
gek Klubja a Békásme-
gyeri Közösségi Házban.
Legközelebb május 21-én
várják az érdeklõdõket.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától termé-
szetgyógyászok tartanak
fórumot a Békásmegyeri
Közösségi Házban
(BKH). Asztrológiai elõ-
adásra várják az érdek-
lõdõket május 27-én. (A
belépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Egynapos sebészet
Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. felhívja az olvasók fi-
gyelmét, hogy az egyna-
pos sebészeti eljárásról
érdeklõdni lehet dr.Gulyás
Miklós fõorvosnál, az egy-
napos sebészeti részleg
vezetõjénél az egyna-
pos@obudairende-
lok.hu e-mail-címen, illet-
ve a 388-9180/171-es te-
lefonszámon.

- Miért gondolták úgy,
hogy e két betegségcso-
porttal külön, speciális
ambulancián foglalkoz-
zanak?

- Mert mind az ekcé-
ma, mind a pikkelysö-
mör népbetegségnek
számít, széles népréte-
get érint, csecsemõkor-
tól egészen az idõskorig
bárki érintett lehet. Fon-
tos kiemelni azt is, hogy
e betegségek perióduso-
san zajlanak, rendszere-
sen visszatérnek, emiatt
rendszeres orvosi kont-
roll javallott.

- Mit kell tudni e két
betegségrõl?

- A veleszületett ekcé-
ma fiatal csecsemõkor-
ban kezdõdõ bõrszáraz-

ság illetve bõrérzékeny-
ség, mely a bõr megvas-
tagodásával és kínzó
viszketésével
jár. Kisgyer-
mekkorban étel-
allergiával, míg
fiatal felnõtt
korban széna-
náthával, illetve
asztmával páro-
sulhat. Fontos
megjegyezni,
míg gyermekkorban az
ekcéma elsõsorban a haj-
latokra terjed ki, addig
az évek múltával ez ma-
kacs, viszketõ foltokká
alakulhat.

Az ekcéma másik tí-
pusa a krónikus, allergi-
ás ekcéma, mely egy bi-
zonyos allergén, például

fém, vegyi anyag hatá-
sára legtöbbször a ké-
zen, de akár testszerte
kiterjedten is jelentkezõ,
viszketõ, vöröses, úgy-
nevezett beszûrõdések
formájában jelentkezik.

A pikkelysömör vele-
született, genetikai haj-
lamon alapuló betegség,
mely bármilyen életkor-
ban kezdõdhet. E beteg-
ség bõrtünetei elsõsor-
ban nyomásnak kitett

helyeken, jól
látható, éles
szélû, általában
nem viszketõ,
vaskos, fehé-
r e s - s z ü r k é s
hámlással fe-
dett beszûrõdé-
sek formájában
é s z l e l h e t õ k .

Gyakran elõfordul, hogy
hajas fejbõr- és köröm-
tünetek is kísérik. A pik-
kelysömörnél bizonyos
belszervi betegségekhez
társulva kisebb-na-
gyobb, esetleg viszketõ
foltok alakulhatnak ki.

- Mindkét betegségnél
kiemelt hangsúlyt kell
kapnia a bõrápolásnak?

- Így igaz. Aktív tüne-
tek mellett a megfelelõ

bõrápolás elengedhetet-
len, mely szintén gyako-
ribb orvos-beteg talál-
kozókat és konzultáció-
kat generál. Mindkét be-
tegség ölthet súlyosabb
fokot is, ilyenkor nedv-
edzõ gennyhólyagok is
kialakulhatnak, melyek
akár kórházi kezelést is
szükségessé tehetnek.

- Mikor és hol várja a
két betegségcsoportra
fókuszáló ambulancia a
gyógyulni vágyókat?

- Keddenként 16-tól
18 óráig várjuk kivizs-
gálásra, a kezelés beállí-
tására, illetve rendszeres
ellenõrzésre a betegeket
a Vörösvári úti rendelõ-
intézet (Vörösvári út 88-
92.) III. emeleti bõr-
gyógyászati osztályán.
Ajánlatos az ambulanci-
ára a 388-8384-es tele-
fonszámon elõre beje-
lentkezni. Egyúttal azt is
kérnénk, hogy az egyéb
krónikus bõrbetegségek-
kel továbbra is a bõr-
gyógyászati osztályt szí-
veskedjenek felkeresni!

Pásti Andrea
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Jó hír ekcémásoknak és pikkelysömörben  szenvedõknek

Speciális rendelés a Vörösvári úti szakrendelõben
Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.
idén áprilistól speciális ambulanciákat indított, melyek
célja, hogy egyes szakterületeken belül elkülönülten is
foglalkozzanak bizonyos betegségekkel, illetve beteg-
csoportokkal, ezáltal rövidebb idõ alatt, jobb minõségû
ellátást biztosítsanak a betegeknek. A bõrgyógyászati
osztály által indított speciális ambulancia ekcémás be-
tegeknek és pikkelysömörben szenvedõknek nyújt segít-
séget. A rendelésrõl vezetõjét, dr. Suhajda Kornélia fõ-
orvosnõt kérdeztük.

GYÓGYTORNATERMET AVATTAK. A Vörösvári úti járóbeteg-szakrendelõ gyógytornater-
mét az Egészségügy Világnapján, április 7-én adta át az Óbuda-Békásmegyer Egész-
ségügyi Szolgáltató Kht. vezetése

A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezete, a
Vöröskeresztes Világnap alkalmából kitüntette azo-
kat az óbudai személyeket, akik hosszú évek óta
munkájukkal segítik a Vöröskereszt mûködését, és
így hatékonyan hozzájárulnak a kerületben élõ rá-
szorulók életminõségének javításához.
A Magyar Vöröskereszt feladatainak eredményes
megvalósításában nyújtott kimagasló támogatásá-
ért Elismerõ Oklevelet kapott:
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere,
Szamos János, a Celer Épületfenntartó és Szolgál-
tató Kft. ügyvezetõ-igazgatója és Karalyos József,
az Óbuda Újság igazgató-fõszerkesztõje.
Munkájukat ezúton is szeretnénk megköszönni, to-
vábbi tevékenységükhöz kívánunk sok sikert és jó
egészséget!
Barabás Dénesné, az Észak-budai terület vezetõje

Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezete

Elismerõ oklevél a Vöröskereszttõl

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Századfordulós fesztivál Óbuda Napján

Nagy sikert aratott Szalai Antal és együttesének „Cigányzene a századelõn” címû mûsora

A Kiscelli Múzeumban
gazdag programmal
várták az óbudaiakat.
Az ismeretterjesztõ és
zenei rendezvények

mellett a múzeum né-
hány rejtett, kevésbé is-
mert részét is megte-
kinthették, melyek rit-
kán nyílnak meg a

nagyközönség elõtt. Az
érdeklõdõk megismer-
kedhettek az épület - az
egykori kolostor, majd
kastély - történetével is.

Kiscelli majális

Sokan kipróbálták azt a nyomdagépet, melyen Petõfiék 1848. március 15-én a Nemze-
ti Dalt és a 12 pontot nyomtatták

CIVIL UDVAR. A Zichy-kastély udvarán hét civil szervezet mutatta be tevékenységét,
köztük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A századforduló divatja

A kicsik kis gólyalábon próbálgatták ügyességüket

Szemlélõdés a kosárból

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Az április végi testületi ülés témái
közül az alábbiakról mondott véle-
ményt Mihalik Zoltán, az MSZDP-
frakció vezetõje. 

Ó budán az elmúlt években
a képviselõ-testületben

az a gyakorlat alakult ki, hogy
személyi kérdésekben a frakci-
ók egyeztetett álláspontja sze-
rint hoznak döntést. Sajnos ezt
a gyakorlatot a leg-
utóbbi testületi ülésen
felrúgták. Három
frakció, a Polgári-, az
SZDSZ- és az MSZP-
frakció közösen ter-
jesztett elõ javaslatot
személyi kérdések-
ben. Ebbe nem vonták
be az ellenzéki
MSZDP-frakciót, figyelmen
kívül hagyták észrevételein-
ket, módosító javaslatunkat is
leszavazták. 

A történet még január elejére
nyúlik vissza, amikor 8 társam-
mal együtt kiléptünk a kerületi
szocialista pártból, és nem sok-
kal késõbb megalakítottuk a III.
kerületi szociáldemokrata el-
lenzéki frakciót. Ezt követõen a
többségben lévõ Polgári- és
SZDSZ-frakció is, politikailag
korrektül, nem kívánt igazságot
tenni a két baloldali frakció kö-
zött fennálló vitában. Idõrõl
idõre azt hangsúlyozták, oldjuk
meg egymás között a kialakult
aránytalanságot az önkormány-
zati bizottságokban és egyéb
képviseletekben. 

A helyi MSZDP és MSZP kö-
zött kezdeményezésünkre há-
rom hónap után, április köze-
pén megkezdõdtek a tárgyalá-
sok. Vélhetõen megegyezésre
is juthattunk volna, azonban a
kerületi Polgári-frakció szá-
munkra ismeretlen megfonto-
lásból, korábbi álláspontját
megváltoztatva, élve a testületi
többségével, megegyezett a
magát valódi ellenzékinek val-
ló szocialista frakcióval. Majd
„hárman párban”, a liberális
párttal közösen megváltoztat-
ták a bizottsági struktúrát és to-
vábbi személycseréket hajtot-
tak végre több bizottságban
úgy, hogy ebben nem volt meg
a korábban ilyenkor szokásos
teljes testületi konszenzus. 

Sajnáljuk a történteket, sem-
miképpen sem tartjuk szeren-

csésnek az erõdemonstrációra
való törekvést, és csak remélni
tudjuk, hogy ez nem egy folya-
mat kezdete. 

Egyhangúlag támogatta a tes-
tület a Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács
által kiírt játszótér-felújítási pá-
lyázaton való indulást. Frakci-
ónk kiemelten fontosnak tartja
az ilyen közösségi terek, játszó-

terek, pihenõparkok,
sportpályák, mielõbbi
rendbetételét, korsze-
rûsítését, ezért a jövõ-
ben is támogatni kívá-
nunk minden ésszerû,
ennek érdekében tett
javaslatot - hangsú-
lyozta Mihalik Zoltán. 

- Hosszas és érdemi
vitát követõen szintén egyhan-
gú, de csak a további tárgyalá-
sokat biztosító elõzetes döntés
született az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. tevékenységének fejlesz-
tésérõl és infrastrukturális bõ-
vítésérõl szóló elõterjesztésrõl,
mely a május végi támogatás
esetén jelentõs változásokat je-
lenthet a kerületi egészségügyi
ellátásban. A tervek kiemelten
kezelik a kerületi tüdõgondo-
zást biztosító eszközpark fej-
lesztését, a Vörösvári úti rende-
lõintézet jelentõs bõvítését -
zárta nyilatkozatát a frakcióve-
zetõ.

„Fontos a közösségi terek korszerûsítése”

Vita a szakbizottsági helycserékrõl

Az MSZP III. kerületi Szer-
vezete május 7-én reggel,
postai úton fehér port tar-
talmazó borítékot kapott.
A levél kézhezvétele után
természetesen azonnal ér-
tesítettük a rendõrséget.

E z a cselekmény
újabb állomása an-

nak, hogy a baloldali és
demokratikus értékeket
valló személyeket és
csoportokat félelemkel-
téssel próbálják eltánto-
rítani az általunk vallott
értékek következetes
képviseletétõl.

Egy demokráciában a
terrorizmus nem lehet a
politika eszköze.

Mi, magyar baloldali
demokraták, magyar
szocialisták nem hagy-
juk magunkat megfélem-
líteni a névtelenség vé-
delme mögé bújó arcta-
lan, szélsõséges csopor-
toktól.

Felhívjuk valamennyi
III. kerületi párt és civil
szervezet figyelmét, hogy
tegyen hitet a demokrati-
kus értékek mellett, vál-
laljon közösséget a szoci-
alista párt III. kerületi
Szervezetével, és ítélje el
e cselekedetet!

A Magyar
Szocialista Párt 

III. kerületi 
Szervezetének vezetõsége

Nyilatkozat

Fehér por a borítékban A III. kerületi MSZP május 7-én reggel, postai
úton fehér port tartalmazó borítékot kapott. A
párt helyi vezetõsége a levél kézhezvétele
után azonnal értesítette a rendõrséget.

K özleményükben úgy fogalmaznak: „Ez
a cselekmény újabb állomása annak,

hogy a baloldali és demokratikus értékeket
valló személyeket és csoportokat félelemkel-
téssel próbálják eltántorítani az általunk val-
lott értékek következetes képviseletétõl.” A
nyilatkozat kitér arra is, hogy a terrorizmus
megnyilvánulásaként értékelték a külde-
ményt, de nem hagyják magukat megfélem-
líteni az arctalan szélsõséges csoportoktól. 

Bús Balázs, a kerület vezetõje polgármester-
ként és magánemberként is elítélte a félelem-
keltés és névtelen fenyegetés minden formáját.
Leszögezte: a pártok versengésében semmiféle
szerephez nem juthatnak alvilági eszközök. 

A polgármester az érintett kerületi ellenzé-
ki pártnak, képviselõinek és minden tagjának
szolidaritását fejezte ki.

Minden önkormányzati választást
követõen, az új képviselõ-testü-
let megalakulása után a frakciók
megállapodnak a létrehozandó
bizottságok feladat- és hatáskö-
rérõl, valamint a személyi össze-
tételrõl is. A vezérelv a pozíciók
elosztásánál az arányosság. 

A z 1998 óta eltelt idõszak-
ban még nem volt példa

arra, hogy ezen a fel-
osztáson „menet köz-
ben” kelljen változtat-
ni. Idén januárban
azonban, az addig 13
tagú szocialista képvi-
selõcsoport felbom-
lott. Már 2007 végén
érezhetõ volt a feszült-
ség az ellenzéki frak-
ció soraiban. Mégis meglepe-
tésként ért minket a „szakítás”
híre. A kilenc képviselõvel lét-
rejött szociáldemokrata-frak-
ció és a négy képviselõ alkotta
MSZP-frakció között folyama-
tos ellenségeskedés és szemé-
lyeskedés volt tapasztalható az
azóta eltelt idõszakban. A Pol-
gári-frakció megpróbálta a ki-
alakult indulatokat csillapítva
megegyezésre bírni a két frak-
ciót a bizottsági helyek újrael-
osztása tekintetében. Ezért ja-
nuár óta a képviselõ-testület
nem vette napirendre az
MSZP-frakció személyi javas-
latait, mert azok nem voltak

egyeztetve a szociáldemokra-
ta-frakcióval. Bús Balázs pol-
gármester többször megpróbál-
ta egyezségre bírni a két frak-
ciót, de minden jó szándékú
próbálkozása eredménytelen
maradt. 

A megállapodásra adott ha-
táridõ letelte után, április kö-
zepén a polgármester és a Pol-
gári-frakció, a képviselõ-testü-

let és a szakbizottság-
ok mûködésének biz-
tosítása érdekében
készített egy javasla-
tot, mely a két új
frakció létszámának
arányában osztotta el
a szakbizottsági he-
lyeket. Ez a javaslat
az MSZP- és az

SZDSZ-frakciók támogatását
is elnyerte. Sajnos a szociálde-
mokrata-frakció, mely a vá-
lasztók körében szerény, de a
képviselõ-testületben jelentõs
támogatottsággal bír, ezt az
arányos, kompromisszumokra
törekvõ javaslatot nem tudta
elfogadni. 

Azt gondoljuk, ha az indula-
tok lecsitulnak, és mindenki az
elvégzendõ feladatokra kon-
centrál, akkor visszaállhat az a
békés párbeszéd a többség és a
kisebbség között, ami mindig
jellemzõ volt Óbudára.

Puskás Péter,
a Polgári-frakció vezetõje

„Az arányosság a vezérelv”

Újraosztott bizottsági helyek

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

Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben
ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

A hivatalos megfogal-
mazás szerint a fel-

ügyelet feladata a közterü-
letek jogszerû használatá-
nak, az itt végzett tevé-
kenységek szabályszerû-
ségének ellenõrzése, a
rendre és tisztaságra vo-
natkozó, jogszabály által
tiltott tevékenységek meg-
elõzése, megakadályozása
és megszüntetése. Közre-
mûködik a környezet, a
közrend, a közbiztonság
és az önkormányzati va-
gyon védelmében, a köz-
tisztaságra vonatkozó jog-

szabályok végrehajtásá-
nak ellenõrzésében.
Berényi Attila a „száraz”
feladatleírás, a rendeletek
átadása után nagy lelkese-
déssel, száz százalékos op-
timizmussal fejti ki a kér-
dést: mit tapasztaltak az
elmúlt hónapokban, mit
tart legfontosabbnak mun-
kájuk végzésekor? 

- A mostanit úgymond
nulladik évnek tekintjük,
mivel legalább egy évre
van szükségünk ahhoz,
hogy átlássuk, a folytatás-
ban mire helyezzünk na-

gyobb hangsúlyt. Ez nem
azt jelenti azonban, hogy
idén nem végzünk teljes
értékû munkát. Létszá-
munkat folyamatosan nö-
veljük, ezt a köz-
tisztviselõi státu-
szok pályáztatási
procedúrája hát-
ráltatja valame-
lyest. A munka-
társaknál elsõ
számú szem-
pontnak tartom,
hogy az illetõn
lássam, szereti a munkáját,
fontos számára a III. kerü-
let, a közös hang megtalá-
lása az itt élõ emberekkel.
Ez nemcsak számomra
fontos, Bús Balázs polgár-
mester elsõ megbeszélé-
sünkkor felhívta a figyel-
memet arra, hogy nem a
retorzió, a pénzbírság, eb-
bõl adódóan nem a bevétel
növelés a cél. Sokkal in-

kább az, hogy minél na-
gyobb rend legyen a vá-
rosrészben. Legyen szó
közterületi illegális szeme-
telésrõl, kutyatartásról,

szabálytalan par-
kolásról vagy
bármi másról,
ami zavarja az itt
élõk nyugalmát.
Fontosnak tart-
juk, a lakosok
érezzék, nem el-
lenük, hanem ér-
tük dolgozunk. 

Aki követi a szabályo-
kat, nincs mitõl tartania.
Az esetek többségében
adunk egy kis türelmi idõt.
A gyakorlat szerint elsõ-
ként felszólítjuk a szabály-
talanul parkoló autósokat,
majd ha úgy látjuk, to-
vábbra sem veszik figye-
lembe a kérést, bírságot
szabunk ki, mivel az ese-
tek nagy részében ez az in-
tézkedés bír visszatartó
erõvel. Nem ronthatunk
ajtóstól a házba. Az embe-
reknek hozzá kell szokni-
uk ahhoz, hogy érdemes
betartani az alapvetõ sza-
bályokat, mindannyiunk
érdekében - hangsúlyozta
Berényi Attila. 

Hozzátette: jelentõsen
javult a közlekedési morál
a Kórház utcai piac kör-
nyékén, rendszeres razziá-
ik óta nemigen látni illegá-

lis árust a
B é k á s m e -
gyeri Vásár-
csarnoknál, a
kerület más
piacainál és
jóval ritkáb-
ban feksze-
nek hajlékta-
lanok a Fló-
rián téri alul-
j á r ó b a n .
Rendkívül
sok minden-
nel foglal-

koznak, legyen szó hiány-
zó csatorna-fedõlapról, il-
legális hulladéklerakásról,
csendháborításról. Ez
utóbbival szemben akkor
tudnak hatékonyabban
fellépni, amikor a tervek
szerint év végéig beveze-
tik lépcsõzetes munkakez-
déssel - teljes létszám
mellett -, a meghosszab-
bított munkaidõt. 

Az elmúlt alig pár hó-
napban több százszor in-
tézkedtek különbözõ
ügyekben. A legfontosab-
bak között tartják számon
egyebek mellett a zöldte-
rületek védelmét, a
KRESZ-szabályok betar-
tatását. A jó idõ közeledté-
vel sûrûbben járõröznek
majd a sokak által látoga-
tott Római-parton is. Köz-
vetlen kapcsolatban állnak
az önkormányzat illetékes
ügyosztályaival, valamint
a II.-III. kerületi szabály-
sértési hatósággal is, aho-
va szükség szerint továb-
bítják az egyes ügyeket. 

Berényi Attila nem táp-
lál illúziókat. Mint mond-
ta, mindig lesznek reniten-
sek, arrogáns szabálykerü-
lõk, ugyanakkor biztos ab-
ban, hogy egy-két éven
belül jelentõsen javulhat
az általános morál, rende-
zettebbé, tisztábbá válhat a
városrész. 

(Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelete
várja a lakossági bejelen-
téseket a közterületeken
észlelt problémákkal kap-
csolatban személyesen és
telefonon munkanapokon
/péntek kivételével/ 8-tól
15.30 óráig. Cím: Ladik
utca 2-6. Telefonszám:
453-2618, 439-3144. Fax:
453-2619. ugyfelszol-
galat@03kozterulet-felu-
gyelet.hu)

(szeberényi)

Beindultak a közterület-felügyelõk

Nem a bírságolás, a szabályok betartatása a cél
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete még a múlt évben döntött arról, hogy a fõvárosi-
tól független, önálló közterület-felügyeletet hoz létre a
III. kerületben. Az elhatározás pillanatától viszonylag
hosszú idõ telt el, azonban a felügyelõk jelenléte, eddi-
gi eredményeik reménykedésre adnak okot: fokozatosan
kevesebb lehet a szabálysértés. A „közterületesek” két-
hónapnyi munkájáról, jövõbeni terveirõl Berényi Attila,
az új szervezet igazgatója nyilatkozott lapunknak. 

Az Ágoston utcai óvoda csa-
pata elsõ helyezést ért el a
Fõvárosi Baleset-megelõzé-
si Bizottság szervezésében,
a Városligetben tartott
Pindúr-Pandúr Mini KRESZ-
vetélkedõn április 20-án.

Afõvárosi döntõn
Óbuda-Békásme-

gyert az Ágoston utcai
óvoda képviselte nyolc
gyerekkel. A megmérette-
tésen elméleti és gyakor-
lati próbatételek is voltak,
melyeken az óvodások-
nak KRESZ tudásukból
és kerékpáros ügyessé-
gükrõl kellett tanúbizony-
ságot tenniük. 

Az óbudai ovisok elsõ
helyezést értek el, így a
fõvárosi után már az or-
szágos versenyen indul-

hatnak. Ezzel nemcsak a
III. kerületet, de Budapes-
tet is képviselik. 

A gyerekeket Imre
Napsugár óvodapedagó-
gus és Prodl Erika rend-
õr-törzszászlós, a III. ke-
rületi Rendõrkapitányság
közlekedési elõadója ké-

szítette fel a megmérette-
tésre. 

A gyõztes csapat: Jeles
Brigitta, Scheiber Viktó-
ria, Rigó Boglárka, Fo-
dor Benedek, Mészáros
Miklós, Sziládi Kristóf,
Wesselényi Farkas és
Bukovics Milán.

Országos versenyen indulhatnak a Pindúr-Pandúrok

Óbudai ovis csapat gyõzött a fõvárosi KRESZ-döntõn
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Önkormányzat – Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vételárat, a fize-
tés módját és idejét. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tartani. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. Számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályázati biztosí-
ték befizetését igazoló bizonylatot 2008. május 30-
án 12 óráig, a pályázatokat zárt borítékban 2008. jú-

nius 2-án 12 óráig lehet benyújtani a III. kerületi Ön-
kormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében a Bp.,
III. kerület, Fõ tér 1. szám alatt,az I. emeleti 19-es
szobában, a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztvevõket levél-
ben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb

ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve hogy a pályá-
zatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a III. kerületi Önkormányzat Vagyon-
hasznosítási Osztályán, a 437-8646-os és a 437-8639-
es telefonszámon.

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ, alábbi ingatlanok értékesítésére
Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz. 

Terület: 1772 m2.
Az ingatlant víz és gázvezeték közmûvezetési 

szolgalom terheli.
Irányár: 22.400.000 Ft + áfa,

összesen: 26.880.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz):

2.688.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/4 hrsz. 
Terület: 1773 m2.

Az ingatlant gázvezeték szolgalom terheli.
Irányár: 24.200.000 Ft + áfa,

összesen: 29.040.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 

2.904.000 Ft.

Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti besorolásúak. Be-
építhetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában van víz, villany és gáz, egyedül csatorna
nincs. A telkek végében gázvezeték húzódik 5 m-es védõtávol-
sággal. Mindkét ingatlanon régészeti feltárás szükséges. Csator-

na hiányában az ingatlanokon 1 lakás építhetõ.

Bp., III. ker. Mezõ utca 64861/2 hrsz. Terület: 915 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: víz, villany, csatorna a Tamás utcából beköthetõ, gáz csak szolgalommal az Óbor utcá-
ból. Csatornával 4 lakás, csatorna nélkül 2 lakás építhetõ az ingatlanon.

Irányár: 21.300.000 Ft + áfa, összesen: 25.560.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.556.000 Ft.

Bp., III. ker. Naszád utca, 22506/5 hrsz. Terület: 1540 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: villany az utcában, a gáz és a víz a szomszédos Pirkadat utca felõl, a 22506/1 hrsz-ú
ingatlanon keresztül szolgalommal vezethetõ be. Az ingatlan felett nagyfeszültségû kábel
húzódik. Régészeti feltárás szükséges. Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.

Irányár: 19.500.000 Ft +áfa, összesen: 23.400.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz):

2.340.000 Ft.

Bp., III. ker. Taliga utca 22570/2-4 hrsz. 
Terület: 2 db 1101 m2-es, 1 db 1102 m2-es telek.

Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N. Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany, gáz az utcában. 

Csatorna hiányában 1 lakás építhetõ az ingatlanon.
Irányár: 25.050.000 Ft + áfa, összesen: 30.060.000 Ft ingatlanonként.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.006.000 Ft
ingatlanonként.

• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Hétpety-
tyes Óvodája (1033 Budapest Harrer Pál utca 7.) 1 fõ
(8 órás) dajkai állást hirdet meg határozatlan idõre.
Próbaidõ: 3 hónap. Pályázati feltételek: erkölcsi bizo-
nyítvány; iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok
(min. 8 általános); egészségügyi alkalmasság. Elõnyt
jelent: középiskolai végzettség, dajka képesítés. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlöny-
ben való  megjelenéstõl számított 30 naptári nap, kb.
2008. június 22-e. Az állás elfoglalásának ideje a pá-
lyázati idõ lejárta után 15 nappal, leghamarabb 2008.
július 7. Illetmény: a közalkalmazotti illetménytábla
alapján. A pályázatot az óvoda vezetõjének,
Ferenczné Gulyás Ilonának címezzék.
• Álláshirdetés 1 fõ kertész-karbantartó részére,
határozatlan idõre. (Munkahely: Ágoston Mûvészeti
Óvoda. Cím: 1032 Budapest, Ágoston utca 2/A. Tel:
388-7776.). Alkalmazási feltételek: kézzel írt önélet-
rajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítvány, elõnyt jelent bármilyen szakmai
képzettség (minimum 8 általános + szakmunkás bi-
zonyítvány); egészségügyi könyv (csak alkalmazás
esetén). Az állás betölthetõségének ideje: 2008. jú-
nius 2-ától. Érdeklõdni: Szalontai Edit óvodavezetõ-
nél lehet. A pályázat benyújtásának határideje: a
megjelenéstõl számított 15 nap.
• Az Óbudai Egyesített Bölcsõdék állást hirdet egy fõ
(8 órás) munkaügyi elõadó állásra. Az alkalmazás
feltételei: a Kjt-ben rögzítettek szerint, középfokú
vagy felsõszintû szakirányú végzettség; erkölcsi bi-
zonyítvány. Az alkalmazás jellege: határozatlan idejû,
teljes állású kinevezés, 4 hónap próbaidõ után. Ön-
életrajz leadási határideje: legkésõbb 2008. május
20. Elbírálási határidõ: legkésõbb 2008. május 26. Az
önéletrajzokat írásban vagy e-mailen kérik elküldeni
az 1035 Budapest Szél utca 23-25. címre, illetve a
bolcsode@kszki.obuda.hu e-mailre.

Állások

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata keresi a leg-
jobb kerületi vendéglátó-
helyet. Megtalálásához az
önök ízlését, gasztronómi-
ai érzékét vagy éppen szó-
rakozási elvárásait szeret-
nénk segítségül hívni. 

A hhoz, hogy kitüntet-
hessük az „Év

Óbudai Vendéglátóhe-
lye” címmel az egyik,
önök által a legfigyelem-
reméltóbbnak ítélt helyet,
kérjük, hogy két-három

mondatban írja meg, önre
melyik étterem, pub, mu-
lató tette a legjobb benyo-
mást. Kedves kiszolgálás,
higiénikus környezet,
széles étel- és borválasz-
ték, ízletes falatok, reális
árak, korrekt számla? Sa-
ját döntésének szempont-
jait is vesse papírra! 

Véleményét az Óbuda
Újság és az Óbudai Est
szavazólapján, a polgár-
mesteri hivatalban és ok-
mányirodán elhelyezett
gyûjtõládákban, illetve a

www.obuda.hu oldalon
elhelyezett virtuális pos-
taládában is közölheti. 

A szavazólap a követ-
kezõ lapszámban már
megtalálható lesz, inter-
neten május 20-tól lehet
szavazni. A válaszadók
között kétszemélyes va-
csora meghívást sorso-
lunk ki. 

A gyõztest emeljük kö-
zösen a dobogó legfelsõ
fokára!

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Szavazatokat várnak

A legjobb vendéglátóhely Óbudán

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is értesíti a lakosságot, hogy

2008. május 20-a és 2008. június 20-a között a polgármesteri hivatal ügyfél-

szolgálati irodáján (Harrer Pál utca. 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épü-

letében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.)

a Bp., III. kerület Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terv

és

a Bp., III. kerület Bécsi út-Tímár utca-San Marco utca-Szomolnok utca által

határolt terület Kerületi Szabályozási Terv megtekinthetõ és véleményezhetõ.

A fenti tervekre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre ügyfélfogadási idõben a

fõépítészi iroda munkatársaitól kérhetõ tájékoztatás.

Bús Balázs

polgármester

Véleményezhetõ szabályozási tervek
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Idén másodszor hirdeti
meg Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és az
ÖKOMAT Elektronikai Hul-
ladék Hasznosítást Koordi-
náló Kht. a veszélyes hul-
ladéknak minõsülõ elekt-
romos és elektronikai hul-
ladékok ingyenes begyûj-
tését a lakosság részére.

A kerület déli részén
jelöltünk ki má-

jus 31-én begyûjtõ
pontokat, ahol 8-tól 14
óráig bárki leadhatja
mûködésképtelen, vagy
leselejtezett elektro-
mos és elektronikai
hulladékát. 

Kérjük, éljenek a le-
hetõséggel környeze-
tünk tisztasága és meg-
óvása érdekében!

Szabó Magdolna
alpolgármester

Háztartási gépek:
villanyborotva, hajnyí-
ró, hajszárító, kézszárí-
tó, elektromos fogkefe,
körömszárító, napozó-
lámpák, -ágyak, centri-
fuga, mosógép, szárító-
gép, vízmelegítõ, hõtá-
rolós radiátor, személy-
mérleg, vasaló, varró-
gép, porszívó, hõsugár-
zó, légkondicionáló,
ventilátor, párásító ké-
szülék.

Szórakoztató elekt-
ronikai és híradástech-
nikai berendezések: tv-
készülék, rádió, hang-
szóró, lemezjátszó, ka-
zettás magnó, szalagos
magnó, videokészülék,
videokamera, DVD-
készülék, MP3 lejátszó,
CD-lejátszó walkman,
elektromos játékok, dia-
vetítõ, stb.

Számítástechnikai
berendezések: számító-

gép, monitor, billentyû-
zet, egér, nyomtató,
szkenner, telefon, faxké-
szülék.

Barkácsgépek: fúró-
gép, csavarhúzó, deko-
pir fûrész, gyalu, kör-
fûrész, szivattyú, csi-
szológép, hegesztõtra-
fó, akkumulátor-töltõ,
stb.

Egyéb, a háztartás-
ban elõforduló elektro-
mos berendezések: mo-
biltelefon, csengõ, sziré-
na, riasztókészülék,
karóra, zsebóra, ébresz-
tõóra, fényképészeti na-
gyítógép, vaku, fénymé-
rõ, megvilágítás-mérõ,
lámpák, fénymásoló
gép, fényképezõgép,
számológép, stb.

Általában minden
olyan gép, készülék,
ami árammal, akku-
mulátorral, vagy elem-
mel mûködik.

Az alábbi készülékeket 
veszik át a gyûjtõhelyeken

Ismét leadhatják rossz
háztartási gépeiket

Helyszínek (május 31. /szombat/ 8-tól 14 óráig):
1. A SZÕLÕ UTCAI NAGY PARKOLÓ, a Vörösvári
útnál.
2. A KOLOSY TÉRI PARKOLÓ, a piac elõtt.
3. A HEGYVIDÉK BUSZVÉGÁLLOMÁSAI: a 137-
es busz Erdõalja úti végállomása; a 137-es busz
Máramaros úti végállomása; a 37-es busz Jablonka
úti végállomása.

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által ala-
pított Guckler Károly Természetvédelmi Közala-
pítvány kuratóriuma tájékoztatja a kerület lakossá-
gát, hogy az alapítvány az állampolgárok 2006. évi
személyi jövedelemadójának egy százalékából 138
ezer 724 forint bevételhez jutott. Az összeget a ku-
ratórium a 2007. évi iskolai természetismereti kirán-
duláspályázat támogatására használta fel.

1 % 1 % 1 %

A felvétel látszólag
semmitmondó. Ha

azonban hozzátesszük:
április közepéig a
Huszti út lakott terüle-
ten túli végében, a bok-
rok között hatalmas tör-
melékhegy állt, mindjárt
másképpen nézünk a

képre. Valódi megdöb-
benés ülhet az arcunkra,
ha arról hallunk, a több
tonnányi sitt még a ka-
szásdûlõi lakótelep épít-
kezésérõl származott. 

Az önkormányzat
szakemberei felvették a
kapcsolatot a Kunigun-

da útján épülõ új MTV-
székház kivitelezõivel,
és elvitették a környeze-
tet évtizedek óta csúfító
betondarabokat, hulla-
dékokat - tudtuk meg
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettestõl, az
akció koordinátorától.

Elvitték a panel-sittet a Huszti út végérõl

LEMOSTÁK AZ ÁRPÁD HIDAT. Mint minden évben, idén tavasszal is megtisztították a
szennytõl Budapest hídjait a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkatársai. Mindeb-
ben „csupán” az a negatívum, hogy nem sokáig maradnak ilyen tiszták az összekötõk

„Példa nélkül semmit
sem lehet helyesen taní-
tani vagy tanulni.”

(Columella)
Ennek szellemében

március 29-én a Pais
Dezsõ Általános Iskola
tantestülete összefogott,
együtt kertészkedett, ül-
tetett, gereblyézett, ta-

karított az iskola udva-
rán és környékén. A jó-
kedvû délelõtt meghoz-
ta gyümölcsét, hiszen
ezek után a tanulók lel-
kesen folytatták a meg-
kezdett munkát. A fris-
sen felásott vetemé-
nyeskertbe hagymát, sa-
látát, retket, borsót ül-

tettek. A konyhakert
gondozása immár az
osztályközösségek fel-
adata. A lelkesedés, a
türelem, a sok törõdés, a
jól végzett munka méltó
jutalma egy év végi kö-
zös fõzés lesz.

Környezetvédelmi
munkacsoport

Hagymát, salátát, retket, borsót ültettek

Kertészkedtek a Paisban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Helytörténet

Domborintarziák
a honfoglalókról
Konkoly Iván kamaraki-
állítását dr.Fodor István ré-
gészprofesszor nyitja meg
május 23-án 18 órakor a
Táborhegyi Népházban.
(Cím:Toronya utca 33.)

Kerámiák
Vígh Éva keramikusmû-
vész kiállítását Lõrincz
Gyõzõ Ferenczy-díjas
keramikusmûvész nyitja
meg május 30-án 18
órakor az Óbudai Mûve-
lõdési Központ San
Marco Galériájában.
Közremûködik: Benkõ
András kobzos, ének-
mondó. (A kiállítás júni-
us 13-ig, hétközna-
ponkon 9-tõl 19 óráig
látogatható a San Mar-
co utca 81. szám alatt.)

Galériák 
„Tiszta képet látok” cím-
mel Vincze Ottó kiállítása
május 28-tól június 22-ig
látható az Óbudai Tár-
saskör Galériában. (Cím:
Kiskorona utca 7.) * „Né-
ma költészet” címmel
nyílik Dunai Beáta tárlata
május 28-án az Óbudai
Pincegalériában. Megte-
kinthetõ: június 22-ig.
(Cím: Fõ tér 1., Zichy-
kastély.) Nyitva tartás:
mindkét galéria hétfõ ki-
vételével naponta 14-tõl
18 óráig kereshetõ fel.

A „Felfedezõ utak” követ-
kezõ sétáján, június 7-én
az egykori aquincumi ka-
tonavárossal és a katonai
táborral ismertetjük meg
az érdeklõdõket. 

Bizonyára sokan tud-
ják, hogy a tábor fel-

tárt romjaiból sok minden
látható az 1970-es évek
végén, a ‘80-as évek ele-
jén a Budapesti Történeti
Múzeum által végzett fel-
tárásoknak és konzervá-
lásnak köszönhetõen. A
terület kutatása napjaink-
ban is folytatódik, évrõl
évre egyre több adattal
gazdagítva ismereteinket
Aquincumról.  A legutób-
bi ásatások szenzációs le-
lete volt a Bécsi út 271.

szám alatt talált katona-
szobor, amit a legutóbbi,
aquincumi romkertben
tett sétánkon, az újszerze-
ményi kiállításon láthattak
a résztvevõk.

Budapest területén az el-
sõ római megszálló csapa-
tok jelenléte az i. sz. I. szá-
zadtól mutathatók ki.
Aquincum állandó helyõr-
sége, a 6000 fõs legio II.

Adiutrix, a mai Flórián té-
ren és környékén épült ka-
tonai tábor területén állo-
másozott. A Duna vonalán
húzódó birodalmi határ-
erõd lánc, a limes, magyar-
országi szakaszának leg-
fontosabb tagjává vált.

Atábor körül terült el az
úgynevezett katonaváros
(canabae), ahol fõleg ipa-
rosok, kereskedõk és a ka-
tonák hozzátartozói éltek.
A mai Nagyszombat utcá-
nál épült fel az i. sz. II.
század közepe táján a tá-
borvárosi amfiteátrum,
ahol gladiátor- és állatvia-
dalokkal szórakoztatták a
közönséget.

A tábor központi, repre-
zentatív épülete (princi-
pia) a Flórián téren álló
üzletközpont helyén állt.

Ma már csak kapuzatának
csonkjaiból egy kis darab
látható az üzletközpont
alagsorában lévõ üzlet be-
járatánál. A tábor déli és
keleti kapui a Pacsirtame-
zõ és a Kórház utcában
kerültek elõ. A déli kapun
bevezetõ utca Duna felõli
oldalán állt a táborpa-
rancsnok háza (tribunus
ház), mely értékes
Mithrasz szentélyt foglalt
magában. A katonai tábor
leglátványosabb épülete a
nagy fürdõ (Thermae
maiores), melynek marad-
ványai az Árpád híd fel-
hajtója alatt láthatók.

A katonaváros északi
sávjában állt a fényûzõ vil-
lasor, melynek egyik tagja
a ma Hercules villa néven
ismert kiállítóhely, a
Meggyfa utcában. Elneve-
zését az itt fellelt Herculest
és Deaneirát ábrázoló mo-
zaikról kapta, mely biro-

dalmi viszonylatban is ki-
emelkedõ alkotás.

A városrész feltárt épü-
leteibõl származó marad-
ványokat és tárgyak zömét
a Pacsirtamezõ utcában ta-
lálható Táborvárosi Múze-
umban helyezték el. Saj-
nos jelenleg, technikai
okok miatt ez a kiállítás
nem látogatható.

Sétánkon a Nagyszom-
bat utcai (katonai) amfite-
átrumtól indulunk, majd
megtekintjük a katonai
nagy fürdõt, a tábor déli
kapuját, a keleti kaput és a
Hercules villát.

Találkozó: június 7-én
(szombaton) 9 órakor a
Nagyszombat utcai amfi-
teátrum Viador utcai be-
járatánál.

L. Kurucz Katalin

Felfedezõ utak a III. kerületben 
- avagy ismerjük meg értékeinket -

Séta a katonavárosban

V. forduló 
1. Melyik királyunk adományozta édesanyjának a középkori óbudai várat?
2. Mikor történt ez?
3. Hol állt az egykori királynéi vár Óbudán? (Helymeghatározás a jelenlegi Óbudán.)
4. Kik és hol õrizték Erzsébet királyné házioltárát a török dúlásig?
5. Hol és melyik külföldi múzeum gyûjteményében található jelenleg a házioltár?
6. Ki alapította az óbudai egyetemet (Sigismundeum)? 
7. Mikortól és meddig mûködött? 
8. Hol helyezkedett el az intézménynek helyet adó épület? (Helymeghatározás

a jelenlegi Óbudán.)
9. Ki volt az az itáliai származású, humanista történetíró, akit az óbudai Szent

Margit templomban temettek el 1502-ben?
10. Melyik királyunk udvarában teljesített szolgálatot?

Elérhetõ pontszám: 12 pont.

A feladványok megol-
dását mindig a fel-

adatok közlésétõl, megje-

lenésétõl számított 10.
napig várják postai úton
vagy személyesen az

Óbudai Múzeum címére
(Budapest, 1033 Fõ tér
1.), illetve az Óbudai Mú-
zeum email-címére:
obmuzeum@invitel.hu.

A levelezõlapon, illet-
ve az email-küldemény-
ben mindig tüntessék fel
a jeligét: „Helytörténe-
ti sarok”.

Helytörténeti sarok
Az Óbudai Múzeum 2008 márciusa és júniusa között hét-
fordulós helytörténeti vetélkedõ-sorozatot indított „Hely-
történeti sarok” címmel. A feladványsorokat kéthetenként
olvashatják lapunkban.
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Nemzedéki 
találkozó
Elõzetes: az Óbudai
Gimnázium (volt Martos
Flóra Gimnázium; Szent
Lujza Intézet; Cselka In-
tézet) nemzedéki talál-
kozóra várja június 6-án
16 órától volt tanárait,
tanítványait. (Cím:
Szentlélek tér 10.)

Jelentkezés 
a Záporba
Óbudán, a Zápor Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um (korábbi nevén: An-
gol-francia Tagozatos
Általános Iskola és
Gimnázium) felvételt
hirdet idegen nyelvet el-
sõ évfolyamtól, emelt
óraszámban, kiscso-
portban oktató általá-
nos iskolai, valamint
gimnáziumi 9. osztályai-
ba. (Érdeklõdni az in-
tézmény igazgatójánál
lehet, a Zápor utca 90.
szám alatt személye-
sen, vagy telefonon a
250-1636-os telefon-
számon.)

48 éves 
osztálytalálkozó
Az Erdõalja úti iskolá-
ban 1960-ban végzett
diákokat osztálytalálko-
zóra hívják június 14-én
13 órára a Toronya utca
33. szám alatti Táborhe-
gyi Népházba. Az osz-
tályfõnök Szentes Jó-
zsef tanár úr volt. (Je-
lentkezés Káposzta Be-
nõné Schlégl Gyöngyi-
nél, a 250-2698-as tele-
fonszámon.)

Iskolanaptár
Május 5-tõl június 27-
ig: tavaszi érettségi
vizsgaidõszak. Május
28.: országos kompe-
tenciamérés a 4., 6., 8.,
10. évfolyamon mate-
matikából és anya-
nyelvbõl.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

A minisztérium 1991
óta minden évben

pályázatot ír ki a díj el-
nyerésére. A cél a  tanu-
lók, hallgatók ösztönzése
a szellemi és fizikai ké-
pességek folyamatos
fenntartására, fejlesztésé-
re, a fair play szellemé-
nek ápolására, az ered-
ményes tanulásra és a
magasabb szintû sporto-
lásra való bíztatás.

Az elismerésben azok
a tanulók, hallgatók ré-
szesülhetnek, akik kima-
gasló tanulmányi-, vala-
mint hazai és nemzetközi
sporteredménnyel büsz-
kélkedhetnek. Az általá-
nos iskolások közül azok
pályázhattak, akiknek ta-

nulmányi eredménye el-
érte vagy meghaladta a
4,8-es átlagot. A január

21-ei pályázati határidõre
417 pályázat érkezett.

* * *
Az óbudai Fodros Álta-

lános Iskolából idén három
diáklány is elnyerte a „Ma-
gyar Köztársaság Jó
Tanulója-Jó Sportolója” dí-
jat. Az elismerést kitûnõ ta-
nulmányi eredményükért,
és a kajak sportban orszá-
gosan is kimagasló tejesít-

ményükért kapta Novák
Réka, Metz Zsófia és Braun
Boróka (képünkön),
mindhárman a Fodros Ál-
talános Iskola 6. a osztályá-
nak tanulói. Osztályfõnök-
ük: Majer Katalin. 

A díjazottak a BKV
Elõre SC Kajak Szakosz-
tályának sportolói. Edzõ-
ik: Kluka Rita és Kluka
József. 

Jól tanulnak, jól sportolnak

Három diáklányt díjaztak a Fodrosból
Százharmincheten vehették át „A Magyar Köztársaság Jó
Tanulója-Jó Sportolója” díjakat a 2006/2007-es tanévben
tanulmányaikban és a sportban elért kiemelkedõ ered-
ményeikért Szüdi János közoktatási szakállamtitkártól
április 28-án, a Károlyi-Csekonics rezidencia dísztermé-
ben. Az alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói
közül 127-en, a felsõoktatási intézmények hallgatói kö-
zül pedig 10-en kapták meg az elismerõ címet.

Ó budán az óbudaiak-
nak 2008. június 30-tól

augusztus 29-ig, heti turnu-
sokban, heti 5 nap, naponta
8.30-tól 16.30 óráig.
Hol: a Balassi Intézet Már-
ton Áron Szakkollégiumi
Igazgatóságán. (Cím: Kuni-
gunda útja 35. www.mar-
tonaron.hu)
Kiknek: 7-14 éves gyerme-
keknek. A foglalkozás kor-
csoportonként és nyelvi szin-
tenként szervezõdik 12-14
fõs csoportokban. (12 fõs lét-
szám alatt nem indul.)
Mit: a gyermek nyelvtudá-
sának megfelelõ foglalkoz-
tató és nyelvi tábor meg-
szervezése, melyben az
együtt töltött 5 nap alatt a
gyerekek folyamatosan

gyakorolhatják, elsajátít-
hatják az angol nyelvet, an-
nak hétköznapi használatát
és fordulatait. A program-
ban napi 4 angol nyelvi óra
is szerepel.
Mennyiért: 
(1) Program angol nyelv-
órákkal: 27.000 Ft/hét/fõ
(napi 3 étkezéssel).
(2) Program angol nyelv-
órák nélkül: 24.000 Ft/hét/fõ
(napi 3 étkezéssel).
Jelentkezési határidõ:
2008. június 16.
Forródrót: 06-30-218-3530.
Kontakt: Szász Virág,
szaszvirag@mad.hu
A nyaralj nálunk Óbudán,
velünk a Márton Áron Kol-
légiumban, hogy együtt le-
gyünk angolul! 

BUKÁS ÉS PÓTVIZSGA HELYETT.A Thalész-kör intenzív elõkészítõt tart ál-
talános- és középiskolásoknak matematika-fizika-kémia, nyelvtan-irodalom-
történelem tantárgyakból. Bukásmegelõzés, korrepetálás, pótvizsga helyett.
Felkészítés az év végi felmérõkre, a féljegyek javítására.Tételkidolgozás közö-
sen, minden tantárgyból. Jelentkezési lehetõség a szeptemberben induló kö-
zépiskolai elõkészítõkre. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon.To-
vábbi tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

Nyaralj angolul 2008! 

A Vízi óvoda Pillan-
gó és Halacska

csoportjából nyolc
gyermek ötödik helyen
végzett azon az óvodá-
soknak rendezett ügyes-
ségi versenyen, melyet
a budapesti Szabadidõ-
sport Egyesület szerve-

zett a Vasas sportpályán
a közelmúltban. A ve-
télkedõn 39 csapat rész-
vételével szlalom futás-
ban, frizbi-váltóban,
pók-rák járásban, lab-
darúgó- és páros alagút
váltóban mérték össze
„tudásukat” a gyerekek. 

A III. kerületi óvodá-
sok: Urbán Laura, Kop-
pány Szamira, Mursa
Gábor, Kovács Kriszti-
án, Hajdú Balázs,
Hoszcievlászky Adrián,
Orosházi Bence és Ma-
gyar Bálint. 

Packosz Mónika óvó-
nõ felkészítésének kö-
szönhetõen a gyerekek
ajándékkal és oklevéllel
tértek haza. 

Kérjük, hogy személyi
jövedelemadójának egy
százalékával segítse a
Nagyréti Erdei Iskola
Közhasznú Alapítvány
munkáját. Az Alapítvány
elsõdleges célja a Hár-
mashatárhegyi Sport- és
Szabadidõközpont mû-
ködtetése, ahol az óbu-
dai gyermekek játékos
formában elsajátíthat-
ják a környezettudatos
magatar tásformákat
természetközeli környe-
zetben. (Adószám:
18105760-1-41.) 

1 % 1 % 1 %

Óvodások ügyességi versenye
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Apróhirdetés

� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. III.ker. Kabar u. 5.
(Keresse a piros táblás szervizt.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu

� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu   
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet.
Biztonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemu-
tatóterem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.:
349-3918, 06(30)948-2715,
www.betoresvedelem.com 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� Szõnyeg, kárpittisztítás, atkátlanítás, szõ-
nyegtisztító gépkölcsönzés házhoz szállítás-
sal. Tel.:06(20)9815-412

� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206
� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingye-
nes felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-
8409
� Fürdõszobák-konyhák felújítása, átalakí-
tása. Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.:
06(20)961-6153
� Vízvezetékszerelés-Nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások-
felújítások! Tel.: 06(30)954-9554

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Lakásfelújítás, víz-gáz-fûtés szerelése, ja-
vítása, tervezése azonnalra is referenciával.
Saját kezûleg, kedvezményekkel. Tel.:
06(30)343-3390
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Tapétázás, festés, mázolás árengedménnyel!
Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is. Tel.:
359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Kõmûves munkákat kisebbeket burkolat,
csempe, vakolatjavításokat és betonvéséseket
azonnali kezdéssel vállalok. Tel.: 06(70)291-2637
� Redõnyös munkák, javítás, átalakítás.
Szalagfüggöny, reluxa, szúnyogháló. Telefon:
06(70)380-9092
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-

szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak javítást, zár-
szerelést, szigetelést, küszöb készítést, bútor
javítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Tetõfedõ-ács. Bádogos munkát vállalok ta-
vaszi 10 % kedvezmény. Díjmentes kiszállás-
sal. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-4660
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rend-
szeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárí-
tás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elõtti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, szalag-
függöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, ja-
vítás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
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

� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.

� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� 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
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18
óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
� Dr. Gulyás Péter nõorvosi magánrendelé-
sének új helye: Duna Medical, III. Kiskorona
u. 20. Új idõpont: szerdán 16-20 h. Bejelent-
kezés 8-20 óra, 387-1508 (Árpád-híd budai
hídfõ, jó parkolás).
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
� ATI® Autós-Motoros Iskola. A vezetés is-
kolája. Kedvezményes tandíjak. Kamatmen-
tes részletfizetés! 1035 Bp., Szentendrei út
34. Tel./fax: 368-6299, 430-0909, OKÉV: 07-
0610-03. www.ati.hu

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

� Angol beszédcentrikus nyelvoktatás, kor-
repetálás, érettségire felkészítés precíz tanár-
nõtõl Óbudán a Vihar utcában. Tel.:
06(30)952-3691

� 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
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Kémia, biológia érettségi-felvételi elõké-
szítés, korrepetálás gyakorlott tanároknál.
Tel.: 06(30)264-5648
� Mûködõ magántanodánk felkészítést vál-
lal minden szinten matematikából, fizikából,
kémiából, nyelvekbõl, több évtizedes referen-
ciával. Tel: 250-2003; 06(20)934-4456
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Német nyelvtanítás, minden szinten fran-
cia korrepetálás, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
�Angoltanítás beszédcentrikus, testreszabott
korrepetálás, érettségi és vizsgafelkészítés nagy
tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410

� Matematika-fizika, magyar, történe-
lem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetá-
lás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés,
középiskolai és érettségi elõkészítõk, hi-
ánypótlás minden délután 06(20) 946-2027

�Angol társalgási mûhely 1-3 fõ, diplomás
tanárral, tanfolyam és alkalmanként, hétvé-
gén is. Tel.: 242-6136;06(20)483-7808

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is. Tel:
06(30)964-5331

Oktatás

� Acupinctura magánrendelés, Fájda-
lom Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7. Dr.
Polgár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

� Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat, kozme-
tológia, pszichoterápia, pszichodematológia,
tanácsadás, pszichoszomatikus betegségek ke-
zelése. Rendel: 1033 Tavasz u. 7. 06(30)954-
0942, e-mail:vojczekeva@freemail.hu, hon-
lap: www.vojczek.hu

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

Egészség

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

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

�Redõny, reluxa szerelés, garantáltan leg-
olcsóbban! Kiszállás, felmérés ingyenes!
Tel.: 06(20)341-0043; 06(70)513-9222

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek át-
kódolása. Fõkulcsos rendszerek. Heveder-
zárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!

�LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Víz-,
gáz-, fûtés-, villanyszerelés és teljes körû ki-
építés, gépi duguláselhárítás. NON-STOP
0-24 Tel.: 06-1-321-3174, 06(20)342-5556

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

� S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garan-
ciával a lakosság és közületek szolgálatá-
ban. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

Szolgáltatás
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� Eladó vagy kiadó Békásmegyeren négy-
emeletes panelházban nagyszobás öröklakás.
Irányár 8.800.000 vagy 43.000/hó. Tel.:
06(70)291-2637
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900

� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Frekventált helyen 20 nm raktárhelyiség,
a III. ker. Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-
5544
� II-III. kerület határán, Seregély utcában
2002-ben épült, 2. emeleti tetõtéri, 65 nm-es,
fiatalos, nappali + 2 hálós luxuslakás eladó.
Irányár: 41,9 MFt. Tel.: 06(20)932-5005,
316-9408
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� III. Római-parton eladó igényes kivitele-
zésû, 10 éves, 310 nm-es ikerházrész, 500
nm-es intim kerttel. 2 nappali, 5 hálószoba, 3
fürdõszoba, 2 garázs. Irányár: 109 MFt.
www.startingatlan.hu, tel.: 316-9408,
06(20)935-00-18
� Rómaifürdõn tulajdonostól TEHER-
MENTES 74 m2-es, nappali-étkezõ + 3 fél-
szobás, gardróbszobás, légkondicionált,
NAGYERKÉLYES lakás eladó. Érd:
06(30)370-4277 Ár: 17,9MFt.
� Tímár utcában 24 m2-es lakás eladó. Tel.:
06(20)573-9499
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� III. Csillaghegyen 1992-ben épült 278

nm-es, jól átépíthetõ, kellemes terekkel ren-
delkezõ családi ház 747 nm kertben, dupla
garázzsal eladó. Ára: 62,5 MFt. Tel.: 316-
9408,  06(20)935-0018
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Azonnali beköltözéssel eladó III. Kabar
u.-i, világos, részben felújított, 2 szobás 50
nm-es lakás. Ir. 9.200.000 Ft. Tel: 06(20)947-
0944
� Hosszú távra kiadó III. Rózsadomb utcai
kertes házban 1 szobás leválasztott lakrész és
egy 2 szobás lakás garázzsal, terasszal. Tel.:
06(30)9960-183
� Bármilyen ingatlanügyben, bizalommal
hívjon bennünket,  Képesház ingatlan. Tel.:
06-20-430-5769
� Csillaghegyen, Gyula utcában 110+30 m2

ház, 571 m2 telekkel tulajdonostól eladó, 52
mFt. Tel.: 06(20)919-0988
� Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és ki-
adó ingatlanokat, teljes körû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésût. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
� III. Amfiteátrumnál, csendes zsákutcá-
ban, jó állapotú mfszti, 54 nm-es, kétszobás,
kertre nézõ téglalakás 19,9 MFt-ért eladó.
Tel.: 06(20)9713-335
� A III. Menedékház út 20.699/A hrsz. 800
m2 területû, bérelt telken épült 40 m2 nyaraló
sürgõsen eladó. Érd.: 06-66-283-788. Mb.:
06(20)481-2652
� Flórián térnél tulajdonostól eladó 3. eme-
leti, 52 nm-es, felújított panellakás. K-i fek-
vésû. Tel.: 06(20)324-1678
� Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat. 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors, korrekt ügyintézés: 315-
0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494 E-mail:
saro1970@t-online.hu
� III. Rómain (nem árterületen!) 2. emeleti,
79 nm-es, nappali+2 hálós, D-Ny-i fekvésû
lakás, 16 nm-es terasszal eladó. Irányár: 37,5
MFt. Tel: 06(20)935-0018, 316-9408
� Óbudán, Selmeci utcában egy szoba + ét-
kezõs, felújított téglalakás eladó. Alacsony
rezsi, egyedi gázfûtés, pincehelyiség. Irányár:
12,35 mFt. Érd: 06(20)986-4060; 06(30)312-
1841

� Fashion&Style fodrászt, kozmetikust, pe-
dikûröst, masszõrt keres. Tel.: 06-70-250-
1230
�Biztonsági õrök jelentkezését várom, üzle-
tek valamint telephelyek õrzésére Budapest
területén, egyéni vállalkozói engedéllyel.
(Önéletrajz e-mail címre.) Személyi- és va-
gyonvédelmi Kft. www.titan2006.eoldal.hu .
Tel.: 06(20)216-2338; 243-2876
� Fodrász, kozmetikus munkatársakat
kersek békási üzletembe. Tel.: 06(30)973-
6229
� Ingatlaniroda keres ambíciózus, önállóan
dolgozó munkatársakat jutalékos rendszerben,
Budapest egész területére. Gyakorlat, szakké-
pesítés elõny! Tel: 20/9352-381, 18 óra után
� Kintlévõségkezeléssel foglalkozó óbudai
cég keres pénzügyi ügyintézõt, alapfokú szá-
mítógépes ismeretekkel és gépírni tudással!
Nyugdíjasok elõnyben! Tel.: 06(20)9828745;
06(20)982-7420; É: 8-17-ig
� Takarítónõt reggeli 3-4 órás munkára fel-
veszünk (gyakorlott, leinformálható). Tel.:
06(20)316-1356
� Megváltozott munkaképességûeknek
munkalehetõség Óbudán, 7,5 órás könnyû fi-
zikai munka. Minimálbér szerinti bérezés. Ér-
deklõdni: 370-8727 munkanapokon, 10-14
óráig
� Raktárost keresünk Emõd utcai és Szent-
endrei telephelyre. E-mail: budapest@rextra.hu
� Római-parti szálloda gyakorlott szobaasz-
szonyt keres. Tel.: 06(20)554-9696; 8-16 h-ig
� 600-1500 Ft. óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl. Tel.: 243-8280,205-
8700, 06(20)359-5918
� Csillaghegyi barkácsboltba szakképzett,
nemdohányzó eladó munkatársat keresünk.
Tel.: 3688-699/140-es mellék, Fehérné

� Ingyenes, személyes pénzügyi tanácsadás:
befektetés, hitel(kiváltás), biztosítás területén
a legjobb megoldások ajánlása, ügyintézése:
06(20)355-5601
� Szeretettel várunk minden szépülni vágyó
kutyust a LULU Kutyakozmetikában. Cím:
Vízimolnár u. 11. Bejelentkezés: 06(70)284-
1239

� Megunt, kiolvasott, feleslegesség vált
könyvei eladásában segítünk, könyvtárát,
metszeteit, képeit otthonában felértékeljük.
Antik-hálózat info@hunbook.hu Tel.: 486-
1515

� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
� Eladó: Vesta 4 égõs gáztûzhely, üvegtetõs,
5 éves. Szobabicikli (vérnyomást, idõt mér).
Tel.: 06(30)341-2350
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243

� Bécsi úthoz közeli családi ház 45 m2-es
pincerésze raktározásra kiadó. Tel.:
06(30)203-6296
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség irodá-
nak, üzletnek vagy tárolás céljára a Vízimol-
nár közben. Tel.: 242-3904
� Vályog utcában teremgarázsban gépkocsi
beálló kiadó 17.000 Ft/hó vagy eladó 2,4 mil-
lió Ft. Tel.: 06(30)555-6713
� Lakás kiadó 2 szobás Óbudán a Szentendrei
úton, jó közlekedés mellett, bútorozott, gépesített,
felújított, havi 60.000+rezsi, megbízható, leinfor-
málható 1 v. 2 személy részére csak hosszú távra,
lehetõleg számlaképesnek. Tel.: 06(30)341-2350
� Új rendelõk kiadók Budapest III. kerület
Kolosy tér 1/6. alatt. Bõvebb információk a
www.dolomit.hu, vagy a 388-6077 telefon-
számon.
� Hosszú távra kiadó III. Rózsadomb utcai
kertes házban 1 szobás leválasztott lakrész és
egy 2 szobás lakás garázzsal, terasszal. Tel.:
06(30)9960-183

� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, csilláro-
kat, szobrokat, perzsaszõnyegeket, órákat,
mindent ami régi, hagyatékokat, bútorokat,
mindenféle régiséget. Hétvégén is. Tel.: 240-
1635, 06(20)333-3339
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is,
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Mindennemû régiséget vásárolok kész-
pénzért, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel.
Tel.: 285-4808; 06(30)831-9608

� Ne legyen magányos! Segítek megtalálni
párját. Megbízható, diszkrét, személyiség-
központú társközvetítés. Hívjon bizalommal:
06(30)586-1123; 335-0897
� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.: 06(30)467-5921, www.kettenszebb.hu

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép javítás otthonában. Tel.,:
06(20)988-5147

� Eladó: 1986-os 1600-as dízel Opel E-
kadett jó állapotban, lejárt mûszakival. Tel.:
06-30-919-5018

Autó

Számítógép

Társkeresõ

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, ékszereket, varrógépet, írógépet, zon-
gorát, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(20)5832-076

Régiség

� Kiadó! Berend utcában, elsõ emeleti,
kétszobás lakás, zárt parkolóval. Tel.:
06(70)234-1827; 360-4498

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határ-
idõvel! Leveleket, könyveket, dipl. munká-
kat, költségvetéseket, kézíratokat számító-
gépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban azonnali kezdéssel pénzügyi-
és számviteli ügyintézõt. Feltétel: közép-
fokú pénzügyi- és számviteli ügyintézõ
szak. Önéletrajzokat várjuk: 06-26-546-
513. Érdeklõdni: 06-26-546-530

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban, azonnali kezdéssel területi
képviselõket és éjszakai mûszakvezetõket.
Önéletrajzokat a 06-26-546-513-as fax-
számra várjuk. Érdeklõdni a 06-26-546-
514-es telefonszámon lehet

� Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõ-
állásban, azonnali kezdéssel pénztárosokat,
árufeltöltõket, targoncavezetõket és osztály-
vezetõ-helyetteseket. Önéletrajzokat a 06-
26-546-513-as faxszámra várjuk. Érdeklõd-
ni a 06-26-546-514-es telefonszámon lehet

� SZENTENDREI ÉTTEREM PAN-
ZIÓ keres recepcióst és szobalányt állan-
dó munkára. Tel.: 06(30)536-1380

Állás

� Külföldi multinacionális céghez folya-
matosan érkezõ külföldi családok részére
keresünk kiadó luxus-házakat, -lakásokat.
Eladó házakat, lakásokat is keresünk-kí-
nálunk. Start Ingatlan Kft. 316-9408, 06-
20/543-3333, www.startingatlan.hu

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

� EuroConnect ingatlaniroda ügyfelei
részére keres-kínál eladó-kiadó ingatlano-
kat elsõsorban Budapesten és az agglome-
rációban. További szolgáltatásaink: érték-
becslés, mûszaki állapot felmérése,
szaktanácsadás (ügyfeleink részére ingye-
nes). 1035 Bp., Bécsi út 154. EuroCenter
bevásárlóközpont földszint. Tel./fax: 437-
4662, info@euroconnect.hu

� Házrész eladó, sorház jellegû, két utcára
nyíló 88 m2-es, három generációs. www.eza-
hazelado.extra.hu Tel.: 06(30)378-8366

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

Ingatlan

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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DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV  **  DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV  **  DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV

KKÁÁBBEELLTTVV AAKKCCIIÓÓ AA IIIIII.. KKEERRÜÜLLEETTBBEENN
a VViiDDaaNNeett ZZrrtt-nél 

2008. május 30-ig

Új elõfizetõknek: Csatlakozási díj 0,-Ft, az elsõ hónap díjmentes. Plusz 1db D+ csomagunk 3 hónapig ajándékba.

TV+Net csomagunk (III. csomag + Internet) akciós havidíja: 5.970,-Ft és az elsõ hónap díjmentes. Plusz 1db D+ cso-
magunk 3 hónapig ajándékba. (Csak a békásmegyeri szolgáltatási területünkön.)

Új digitális elõfizetés esetén, a megrendelt D+ csomagjainkat 2 hónapig díjmentesen biztosítjuk.

Digitális elõfizetõinknek, új D+ csomag megrendelése esetén 6 hónapig ajándékba adjuk a Buli csomagunkat.

Magasabb analóg csomagra módosító ügyfeleinknek 3 hónapig az eggyel alacsonyabb csomag áráért biztosítjuk a
II.-es vagy III.-as analóg csomagunkat.

HBO Pak: 1.200,-Ft/hó                                  HBO MaxPak 1.700,-Ft/hó

A kedvezményes csatlakozási díj és a kedvezményes elõfizetés igénybevételének feltétele 
egyaránt egyéves hûségnyilatkozat aláírása.

Akció a ViDaNet Zrt. Budapesti Kirendeltségének III. kerületi szolgáltatási területére érvényes. 
Részletes akciós szabályzatunk az ügyfélszolgálati irodáinkon megtekinthetõ.

Mielõbb keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat a 1035 Budapest, Szentendrei út 19. sz. alatt. 
Nyitva tartásunk: H., Sz., P.: 8-15 óráig, K:, Cs.: 10-18 óráig. Tel: 1214, fax: 315 2571

Email címünk: buda@vidanet.hu

DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV  **  DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV  **  DD II GG II TT ÁÁ LL II SS  KK ÁÁ BB EE LL TT VV

ELBALLAGTAK AZ ÁRPÁDOS „VÉNDIÁKOK”. Több mint harminc éve foly-
tatják a hagyományt az Árpád Gimnázium ballagó diákjai, amikor az
Amfiteátrumban fáklyákkal kezükben búcsúznak egykori iskolájuktól,
tanáraiktól, az elmúlt évek szép emlékeitõl. A nevezetes eseményt idén
április 30-án tartották, melyre évrõl évre a világ számos pontjáról ha-
zalátogatnak az egykori árpádosok is

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Magyar Vöröskereszt Bu-
dapesti Szervezete a III.

kerületben az alábbi helyszíne-
ken és idõpontokban szervez
nyilvános véradást májusban
még két alkalommal. Békás-
megyeri Közösségi Ház (Cso-

bánka tér 5.): május 28-án 11-
tõl 19 óráig. * Auchan Aquin-
cum (Szentendrei út 115., vér-
adó kamion): május 30-án
14.30-tól 18 óráig.

Személyi igazolvány (lakcím-
kártya) és taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!
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Rejtvényünkben Tóth Árpád egy aktuális versébõl
idézünk. A vers címe: Az új tavaszra. Beküldendõ
a vízszintes 1. és a függõleges 30. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: A. J.
K. A.). 13. A Duna egyik északi mellékfolyója. 14.
Becézett Emánuel. 15. Összerakós játék. 16. Névelõs
pénzintézeti. 18. Csapatos, névelõvel. 20. Hangzás-
fajta. 21. Üres lék! 23. Y. L. Á. 24. Kis Eta. 25. For-
dított nagy varázsló. 26. Tájszavas lyuk névelõvel.
28. Névelõs régi fegyver. 30. Operaénekesnõnk, And-
rea. 32. Kiváló. 34. Tova. 35. Kálium és jód vegyje-
le. 36. Billentyûs hangszeren játszanék. 40. Magnó-
ban van. 42. Kicsinyítõ. 43. Brazil szövetségi állam.
44. Kén és ezüst vegyjele. 46. Kínai város, 49. Ruha-
anyag. 50. Chris …, pop-énekes. 52. Ez. 53. Gallya.
55. Paripa. 56. Régiesen únsz. 57. Erõszakosan kíná-
ló. 60. Körúti színház volt, Varieté. 62. Öntet, 63. Be-
cézett Tivadar. 65. Leveskocka márka.
FÜGGÕLEGES: 1. Ön megfordítva. 2. Zabot evõ. 3.
Az egyik görög isten. 4. Szerep A Pál utcai fiúkban.
5. Gyári megelõzõ karbantartó részleg. 6. Vatikáni és
spanyol autók jele. 7. Az. 8. Idegen Zsuzsi. 9. Zsela-
tin része. 10. Á.L.E. 11. Nyilász eszköz. 12. Lángol-
tatják. 17. Billeg társa. 19. Ráfog. 22. Kicsen. 27. Ki-
rámol. 29. Kamrafajta. 30. Az idézet másik része. (zárt betûk: Ü.
O. T. H.). 31. Ilyen szalonna is van. 33. Raktároz. 37. …, hogy
mik vannak. 38. Csukok. 39. Zenével kapcsolatos munkakör. 41.
Babilónia legendás alapítója. 45. Brit György. 47. Lenyújtó. 48.
Nõi név. 51. Francia férfinév. 54. Csodaországban járt. 56. Város
az Isztriai-félszigeten. 58. Idõszak. 59. Védi régiesen. 61. Az
egyik kontinens eleje. 64. Határrag. 

Ipacs  László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt levele-
zõlapon május 27-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át.
Az április 15-én megjelent, „Anyu” címû rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Virágokat nevelgettem, hogy ezután néked szedjem”.
Könyvjutalmat kapnak: Ambrózy Józsefné 1035 Budapest, Raktár ut-
ca 17. VI/17.; Vikukel Józsefné 1033 Budapest, Selyemfonó utca 2.
IX/85.; Marek Julianna 1036 Budapest, Pacsirtamezõ utca 22/b. 

RENESZÁNSZ GYERMEK-
NAP Vidám reneszánsz kori
gyermeknapi forgatag május
25-én 9-tõl 14 óráig. Idõutazást
tehetsz a reneszánsz korba,
játszhatsz régi játékokkal,
megtapasztalhatod az egykori
vásárok hangulatát. Megtekint-
heted „A királylány és a sár-
kány” címû bábjátékot 10 órától
Domi Bábszínházának elõadá-
sában. A programból: kézmû-
ves foglalkozások (nemezelés,
bõrözés, agyagozás); lovagi cí-
merkészítés; reneszánsz piaci
forgatag árusítással egybeköt-
ve; korhû ruhákba öltözés; íjá-
szat. Versenyjátékok családok-
nak is: célbadobás nemezlab-
dával; tölcséres ügyességi já-
ték; rönktekerõ verseny; óriás
társasjáték; lökdösõdõ; ugrá-
lóvár; arcfestés. (A részvétel
díjtalan.)
CASABLANCA TÁNCLÁZ Jó
a zene és kitûnõ a hangulat! Itt
a lehetõség május 23-án 20-tól
24 óráig a társastánc tanfolya-

mon megtanult lépések és

kombinációk ismétlésére, gya-

korlására, újabb figurák elsajá-

títására, a haladókkal és a

klubvezetõvel való konzultáció-

ra. (Belépõ: 900 forint.)

ÖRÖM KÖR Világszerte ingye-

nes „Gyermekparadicsomok”

létrehozása, valamint egy moz-

galom elindítása, miszerint

mindenhol a világon, minden

hónap elsõ hétfõjén (június 2-

án) 17 és 19 óra között, le-

gyünk együtt a gyerekeinkkel

és játsszunk!

KÖNYVTÁR A fõvárosi Szabó

Ervin Könyvtár fiókkönyvtára

hétfõn, szerdán, pénteken 13-

tól 19, kedden 10-tõl 16 óráig

tart nyitva. (Telefon: 368-8384.)

A bibliotéka nyári nyitva tar-

tása: június 23-tól augusztus 1-

jéig csütörtök kivételével 10-tõl

16 óráig. * Augusztus 4-tõl au-

gusztus 31-ig zárva. Nyitás

szeptember 1-jén.

Óbudai Mûvelõdési Központ
(San Marco utca 81. Tel./fax: 388-7370, 388-2373.

E-mail: info@omk.hu, honlap: www.omk.hu)

GRAFIKÁK Miltényi Miklós
grafikáiból nyílik kiállítás május
22-én 18 órakor. (Megtekinthe-
tõ: június 12-ig.)
50 ÉVES A LEGO Játékkiállí-
tás május 24-tõl június 15-ig.
GYEREKNAPI JÁTSZÓHÁZ
Legózás, duplózás május 24-
én 10-tõl 14 óráig.
IRODALMI KÁVÉHÁZ „Mitoló-
giát csinálni kell, különben ûr
és pusztaság” címmel Kõ-

szeghy Péter, a MTA tudomá-
nyos munkatársának elõadása
május 29-én 17 órától. „A ma-
gyar reneszánsz mitológiája”
címmel közremûködik Habány
Tamás, színmûvész.
NYITVA TARTÁS Hétfõn 12-tõl
18-ig; kedden 10-tõl 19-ig; szer-
dán zárva; csütörtökön 10-tõl 19-
ig; péntek 12-tõl 18-ig; minden
páratlan hét szombatján 10-tõl
14 óráig várják az olvasókat.

Platán Közmûvelõdési Könyvtár 
(Arató Emil tér 1. Tel.: 439-0936. www.platankonyvtar.hu )

Szophoklész: Oedipus király má-
jus 19-én 19 órakor. * Heltai Gás-
pár: Állati mesék május 20-án 18
órai kezdettel. * Csokonai Vitéz
Mihály: Karnyóné május 27-én 19
órától. * Örök Antigoné május
28-án! Szophoklész: Antigoné 16
órakor. (Fordította: Trencsényi-
Waldapfel Imre. A Pécsi Ifjúsági
Színjátszó Társaság elõadása.) *
Szophoklész: Antigoné 19 órától.

(Fordította:Mészöly Dezsõ.A Tér-
színház elõadása.) A két elõadás
egy szakmai jeggyel tekinthetõ
meg május 28-án. Utána teázás
és beszélgetés.
(A jegyek ára: 1800 forint, gyerek-
elõadásokra 800 forint. Jegyren-
delés: Zanotta Veránál a 226-
2918-as vagy a 06-30-327-8791-
es számon, valamint terszin-
haz@mail.datanet.hu)

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

IRODALMI TEAHÁZ Zászlós
Levente költõ, mûfordító mutat-
kozik be május 22-én 18 órakor.
Aki beszélget vele: Stancsics

Erzsébet költõ. (A belépés díjta-
lan.) * GYERMEKNAPI JÁT-
SZÓHÁZAK május 23-án 16.30
órától. (A belépés díjtalan.)

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Csobánka tér 5., Tel.: 243-2432,

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

Az új tavaszra

2200

obuda_10.qxd  5/15/2008  3:40 PM  Page 19



2008/10. szám20
Sport

Kétéves felkészítõ edzések után
két versenycsapattal tört be az
akrobatikus torna élmezõnyébe
a Budai Akrobatikus Sport Egye-
sület. 

B üszkék lehetünk rájuk, hi-
szen a versenysorozatban

az Abonyi Kupán Bujdos Vivi-
en, Mayoría Veronika, Palotás
Júlia aranyérmet, Faragó Vik-

tória, Lukács Luca,
Mester Zita ezüstér-
met szerzett. 

A Vácott április 5-
én rendezett Puente
Kupán 16 indulóból
holtversenyben a IV.
helyezést érték el. 

A Budapest FTC
sporttelepen április
27-én tartott, 20 igen
erõs csapatot felsora-
koztató Nyílt Buda-
pest Bajnokságon Ma-
yoría Veronika, Buj-
dos Vivien és Palotás
Júlia bronzérmes lett.
Mester Zita, Lukács
Luca és Faragó Viktó-
ria a VI. helyezést ér-
te el.

Élmezõnyben két csapatuk

Új tornaegyesület 

Kovács Gyula neve fogalom a
természetbarátok körében. A
III. kerületi Budai Motor Klub
elnöke szinte megszámlálha-
tatlan társadalmi funkciót
tölt be, tevékenységét az ön-
zetlen közösségi munka jel-
lemzi. A Motor Klubbal 1972-
tõl tart a kapcsolata, 1976-
ban elnökké választották.
Nem csak az irányításban és
a szervezésben jeleskedik,
példát mutat a gyakorlati
életben is. 

Teljesítette a Hungária
motoros túrát, ebben

a „mûfajban”
gyémánt diplo-
mát kapott. Nem
sajnál idõt és
energiát, ha az
emberek egész-
ségéért kell tenni
valamit. Hirdeti
a természetjárás
fontosságát, szí-
vén viseli, hogy az embe-
rek kikapcsolódjanak,
minél többet lássanak. A
Magyar Természetbarát
Szövetségben elnökségi
tag, BTSSZ alelnök, a
gyalogtúra bizottság ve-

zetõje, emellett a III. ke-
rületi Természetbarát
Szövetség elnöke.

Kovács Gyula nem ve-
szik el a rengeteg megbí-
zatás sûrûjében, mindenre
van ideje, minden felada-
tot igyekszik legjobb tudá-
sa szerint elvégezni. A fe-
lettes szervek nem is fu-
karkodtak az elismeréssel,
vitrinjében õrzi a „Kiváló
Társadalmi Munkáért”, a
„Budapest Legjobb Túra-
motorosa” és a „Gróf Es-
terházy Miksa” kitünte-
tést. Az elsõ nemzetközi

kitüntetést 1982-
ben kapta meg
(FIM Meritum
Bronz fokozat),
azóta már birto-
kában van az
ezüst, arany és
grant, 2005-ben
pedig a csúcsot
jelentõ excelent

fokozat is. Legutóbb Bús
Balázs polgármestertõl
vehette át az Óbuda-Bé-
kásmegyer Sportjáért Em-
lékplakettet.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Budapest legjobb túramotorosa
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Kerékpáros 
teljesítménytúrák
A Békásmegyeri „Ván-
dor” Kerékpáros Klub
Békás Kerékpáros Tel-
jesítménytúra elneve-
zéssel 30, 50 és 100 ki-
lométeres távon rendez
sporteseményt a brin-
gásoknak május 25-én.
(Részletek a www.bvkk.hu
és az info@bvkk.hu cí-
men, illetve a 06-20-922-
1991-es telefonszámon.) 

Labdás sporttábor
A Csillaghegyi Mozgás
SE foci és vegyes
sporttábort szervez a
Keve-Kiserdei mûfüves
futballpályán (a Római-
parton) árnyas, erdei
környezetben, alsó ta-
gozatos gyerekeknek.
Turnusok: június 16-tól
július 18-ig, öt turnus-
ban.
(Érdeklõdni lehet Ke-
len Balázsnál, a 06-
70-314-0021-es tele-
fonszámon, vagy a
cs i l laghegyspor t .hu
weblapon.)

Egy aranyérem 200 méter
mellen, egy ezüst és egy
bronz ugyanebben az úszás-
nemben 100 valamint 50 mé-
teren - ezzel a nem hétközna-
pi teljesítménnyel büszkél-
kedhet Bajnóczki Csongor, a
Római Sportegyesület 16
éves növendéke. 

ARegensgburgban
április végén tartott

nemzetközi versenyen tíz
ország és az amerikai
kontinens összesen 900
úszója vett részt. 

- Csongor szorgalma
most hozta meg gyümöl-

csét, reményeink szerint
elindult az õ sikerszériája
is - mondta bizakodva
Gyepes Lajos, a fiatal
úszótehetség edzõje. 

A Római SE sportolói
jelenleg a július 4-ei,
Bécsben rendezendõ nem-
zetközi ifjú-
sági olimpiá-
ra készülnek,
melyen ha-
z á n k b ó l
mindössze
hat egyesület
úszói vehet-
nek részt. 

(sz. cs.)

Az egészségmegõrzés életforma,
melyhez a testedzés szorosan hozzá-
tartozik. Nem mindegy azonban, mi-
lyen mozgásformát engedhetünk
meg magunknak kevés szabad-
idõnkbõl. 

ACurves-program mindössze 30
percben lehetõvé teszi a teljes

aerobic és erõsítõ tréning elvégzését.
Az elnevezés egy amerikai házaspár-
tól származik, akik forradalmasították
a diétázással kapcsolatos szemléletet,
kidolgoztak egy tudományosan bizo-
nyított módszert az anyagcsere fel-
gyorsítására, véget vetve ezzel az ál-
landó koplalásnak. Állításuk szerint a
„kevesebb étel, több mozgás” elve
önmagában nem válik be a hosszú tá-
vú fogyókúráknál. Az állandó, jól
megtervezett mozgás-program mel-
lett egészségesen és normálisan lehet
táplálkozni. 

A rendszer hidraulikus ellenállás-
sal mûködõ berendezésekre épül, te-
hát nem kell nehéz súlyokkal megbir-

kózni. Biztonságos és megfelelõ el-
lenállás teszi lehetõvé a kényelmes és
sérülésmentes mozgást, melynek jó-
tékony hatásaként sok egyéb mellett
segít megtartani az ideális csontsûrû-
séget és megelõzni a csontritkulást.
Az izmok megerõsítése az ízületek
stabilitását eredményezi. A gépeket
kifejezetten nõknek tervezték, min-
den korosztály képviselõje használ-
hatja azokat. A Curves- klubokat a jó
hangulat, a beszélgetések és a támo-
gató légkör jellemzi leginkább. 

Kiknek való a Curves-program?
Akik rá tudnak szánni heti három-

szor 30 percet arra, hogy javítsanak
életminõségükön. Szívesebben spor-
tolnak olyan környezetben, melyet
kifejezetten nõknek terveztek. Régóta
vágytak szebb, formásabb alakra
olyan fitnesz-program mellett, mely
könnyen elvégezhetõ és még szóra-
koztató is. 

(A Curves Fitnesz Klub címe: Ró-
mai tér 3. Bõvebb információ a
www.curves.hu honlapon.) (X)

Curves: fitnesz klub a Római lakótelepen

Testedzés nõknek, forradalmian új módszerekkel

A Római SE újabb úszónövendéke remekelt

Bajnóczki három érme

S portolhattak, ke-
nuzhattak, a közös

tûzgyújtás után halász-
lét vagy bográcsban
fõtt csirkepaprikást fo-
gyaszthattak, akik részt
vettek az Óbudai Sport-
egyesület Vízitúra Szak-

osztályának jó hangula-
tú évadnyitóján május 4-
én. Az érdeklõdõk meg-
ismerhették a szakosz-
tály idei programjait,
majd felfedezõútra in-
dultak a Dunán, a római
gályával.

Évadnyitó szabad 
sportnappal a vízitelepen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

Társasházak közös képviseletét 
leinformálható jogi háttérrel,
gyorsszolgálattal vállaljuk. 

Tel.: 06-70-701-3186, 
06-1-302-8673, 06-30-966-7449

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-, VILLANYSZERELÉS 

ÉS TELJES KÖRÛ KIÉPÍTÉS, 

GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 

NON-STOP 0-24 

Travel-Mix Utazásközvetítõ KFT
Unitravel óbudai partner iroda Vörösvári út 7.
Tel: 453-08-00, e-mail: info@travel-mix.hu

Korfu Júniusi indulások
Napoleon 2 fõs apartman önellátással, rep. 8nap/7éj 45.900,-/fõ+rep.ill
Belvedere Hotel**** all.inc. repülõvel 8nap/7éj 94.900,-/fõ+rep.ill
Málta
Canifor Hotel*** félpanzió,repülõ 8nap/7éj 87.900,-/fõ+rep.ill
Mallorca
Ipanema Park Hotel*** félpanzió, repülõ 8nap/7éj 97.900,-/fõ+rep.ill
Torre Azul***+ all. inc. repülõ 8nap/7éj  119.900,-/fõ+rep.ill
Ciprus
Pierre Anne Hotel*** félpanzió, repülõ 8nap/7éj 105.900,-/fõ+rep.ill

Egyéni szálláslehetõségek és repülõjegyek nagy választékban !!!

A Fõvárosi Bíróság 19. P. 21769/2006/9. számú ítéletével Donáth

László felperes keresetének részben helyt adva megállapította,

hogy Bús Balázs I. r. és a FIDESZ-MPSZ II. r. alperesek azzal,

hogy a 2006. évi országgyûlési képviselõ választások során a Bp.

IV. választókerületében a II. r. alperes helyi szervezete által az I. r.

alperes érdekében kiadott „Stop” feliratú és Donáth László felpe-

res fényképét tartalmazó szórólapon olyan hamis látszatot keltet-

tek, hogy a felperes által vezetett evangélikus egyházközösség

számára szociális otthon építésére elnyert 496.000.000 Ft tekin-

tetében a felperes visszaélést követett volna el, megsértették a

felperes jó hírnévhez fûzõdõ személyiségi jogait.

A bíróság az alpereseket eltiltotta a további jogsértéstõl, és köte-

lezte õket, hogy elégtétel adásaként az ítélet rendelkezõ részének

marasztalást tartalmazó részét saját költségükön tegyék közzé az

„Óbuda” címû lapban, átlagos betûnagysággal, az ítélet jogerõre

emelkedésétõl számított 15 napon belül, és a megállapított jog-

sértésért fejezzék ki sajnálkozásukat. A bíróság kötelezte továb-

bá az alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a felpe-

resnek 400.000 Ft tõkét és 2006. április 1-jétõl a kifizetés napjáig

járó késedelmi kamatot.

* * *

Bús Balázs és FIDESZ-MPSZ a fentiek szerint megállapított

jogsértésért ezúton fejezik ki sajnálkozásukat Donáth László

felé.

Bús Balázs                                                       FIDESZ-MPSZ

KözleményÉLÕZENE A BONYAIBAN. Min-
den este 20 órától akusztikus
élõzene. Többek közt country,
bluegrass, blues, ragtime, spiritu-
álé, ír és más népzenék, vidám
pubzene szerepel a programban.
(Reményi Ede utca 3., 240-6102,
http://bonyaiétterem.eagent.hu.)
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Sajnos sokan ismerik az asztma, a légcsõhurut, az allergiás rohamok mindennapos keservét,
az aggódást, a félelmet az újabb rohamoktól. Pedig van gyógyszer, injekció nélküli megol-
dás is! Az AREC Therápia segítségével már nagyon sok felnõtt és nagyon sok gyermek nyer-
te vissza egészségét. Sokan véglegesen. A modellezett sóbánya Alekszander Toroktyin ukrán
orvosprofesszor védett szabadalma. Európában és az Egyesült Államokban is alkalmazzák.

Miben más ez a sókamra nyújtotta lehetõségektõl?
Az egyedülálló t e c h n o l ó g i á j á b a n más, ami azt jelenti, hogy a hagyományos in-
halációs eljárásokban a hatóanyag - a só - vízhez van kötve, vízben oldott és azt párolog-
tatva inhalálnak. Ebben az esetben a só páratartalma 95%-tól is magasabb, és ennek kö-
szönhetõen a hatóanyag nem jut le a tüdõ mélyére - a kishörõkbe és a léghólyagocskákba
- ahol a gyulladt és görcsös állapot van, és ahol a betegség gyógyítható, hanem kitapad a
légutak falán. A mi esetünkben a só (natur bányasó) egy csepp vizzel sem találkozik. Egy
malomban aprítjuk finomabbra mint a cigarettafüst és így küldjük a légtérbe. Ezzel garan-
táljuk, hogy a tüdõ legeslegmélyebb területeire is eljut, ráadásul a só ionizált, ami még ha-
tékonyabbá teszi a folyamatot.

Mennyi idõ alatt lehet meggyógyulni?
A gyermekeket rendkívül hatásos 3 kúrával - 2 év alatt- végleg meggyógyítjuk. 15 év tapasz-
talata után állítjuk ezt. Búcsút lehet inteni a napjainban terjedõ KRUPP-nak is.
Felnõtteknél 10-12 hónapig tartós jelentõs javulás érhetõ el. A steroid szedését lehet elhagy-
ni tõle, vagy nagy mértékban csökkenteni. 65-75%-kal csökken a gyógyszerigény!
Egy kúra 20 alkalmat jelent, gyermekeknél 25-40 perc, a felnõttek 40-60 percet tartózkodnak
a klímateremben.

Van-e mellékhatása a kezelésnek?
Mellékhatás? Mellékhatása annak a rengeteg gyógyszernek van, amelyeket  a betegek ezekre
a panaszokra kapnak, és amelyek a tüneteket ugyan eltüntetik, de tönkreteszik az immunrend-
szert és az okot sem szüntetik meg. Lehet választani a tünetmentesítõ, de nem gyógyító gyógy-
szerek immunrendszer-katasztrófája és költségei (gyógyszer, kórházi élmények, munka
kiesés), és a mellékhatás mentes és kiváló AREC Therápia között. Én minden felelõsen gon-
dolkodó és gyermekéért aggódó édesanyának az utóbbit javaslom. Ismétlem, 15 év tapaszta-
latával, mert már  ennyi ideje mûködik, és nagyon sok csodás gyógyulás szemtanújaként!  
Jómagam is tünetmentes vagyok ettõl, és csakis ettõl az eljárástól, tehát teljes meggyõzõdés-
bõl nyitottam meg ezt a sószobát.
Szeretettel várok mindenkit, akinek a tüdõasztma, a légcsõhurut, az allergiás fulladás tüne-
tei, vagy bármi féle felsõlégúti megbetegedés teszi nehézzé a mindennapjait.

Bejelentkezés telefonon: 06-20-972-1199, 06-20-946-3600, www.soszoba.net

� A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének meg-
bízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd
minden hónap elsõ szerdáján, 16-tól 18 óráig (legközelebb
június 4-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. (Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 85. I. emelet.) 
� Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és
dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok
mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom
május 22-én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tí-
már utca 2. (Telefonos bejelentkezés: hétköznap 16-tól 19 óráig a
240-4807-es telefonszámon.)
� Ingyenes jogi tanácsadás április 3-tól minden hónap elsõ csütör-
tökén (legközelebb június 5-én), 17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3.
szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
� A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb
június 19-én) ingyenes jogi tanácsadást tart, 16-tól 19 óráig a Békás-
megyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem
szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének irodá-
jában, a 453-2900-ás telefonszámon.) 
� Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület
Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18
óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig
a 353-0624-es számon.) 
� Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-
tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-
nap 3. péntekén, 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
� Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás április 3-tól, min-
den páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi
székházában, a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentke-
zés a 368-9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

Megszüntetjük asztmáját, légcsõhurutját, allergiáját!
Végre a világhírû AREC Therápia a III. ker. Rómain is!

Vége a fulladásos betegségeknek!

Donáth László, a 4. számú választó-

kerület (Békásmegyer-Csillaghegy)

országgyûlési képviselõje, minden

hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig

várja fogadóórájára a lakosokat a Bé-

kásmegyeri Közösségi Házba

(Csobánka tér 5.).

Dr. Orosz Sándor az óbudaiak or-

szággyûlési képviselõje az ország-

gyûlés ülésezésének idõszakában

minden héten csütörtökön, 17-tõl 19

óráig fogadóórát tart. Helyszín: Ma-

gyar Szocialista Párt III. kerületi iro-

dája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési 
képviselõk fogadóórája

AFidesz-Magyar Polgári Szövetség 3-
as és 4-es választókerülete május

20-a után új irodákba költözik. A Belsõ-
óbudai szervezet (3. vk.) a Kaszásdûlõ
utca 7. szám alatt (tel.: Laczkó Szilvia 06-
20-499-9562, hivatali szám: 367-8791,) a
békásmegyeri szervezet (4. vk.) pedig a
Hímzõ utca 1. szám alatt mûködik a
jövõben (tel.: Rácz Andrea 06-20-483
3547). Információkért kérjük, keressék két
munkatársunkat. 

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
3-as és 4-es választókerülete

Új irodákba költözik a Fidesz Ismét járnak 
a kishajók a Dunán
Pünkösdfürdõ és a

Boráros tér között má-

justól augusztus 31-ig

hétköznaponként kettõ,

hétvégén három hajó

közlekedik rendszeres

járatként. A hajók új he-

lyeken is megállnak, így

Csillaghegynél, a Hab-

leány kikötõnél és a Me-

der utcánál.

Nemzetek zenéje
A Békásmegyeri evangé-

likus templomban „Nem-

zetek zenéje - Izrael” cím-

mel zsidó liturgiai énekek,

klezmer, jiddis és ladino

nyelvû énekek, mûzenei

feldolgozások hangzanak

el június 1-jén 18 órától

Fekete László és zenész

barátainak elõadásában.

Házigazda: Pál Diana. (A

belépés díjtalan.Cím:Me-

zõ utca 12.)
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

A Római és a Csillaghegyi
strand május 31-tõl fogad
vendégeket. A Pünkösd-
fürdõi strandot nem nyit-
ják ki, alacsony látoga-
tottságra hivatkozva. 

A jegyárak a tavalyi-
hoz hasonlóan ala-

kulnak, azonban tervez-
nek vendégcsalogató ak-
ciókat is. A hét minden
napján egy-egy strand,
például hétfõnként a Da-
gály féláron látogatható.
A felnõtt jegyek min-
denhol 200 forinttal töb-
be kerülnek majd hétvé-
genként.

A Rómaira 1700, a
Csillaghegyi strandra
1400 forint lesz a belé-
põ. A gyermek, nyugdí-
jas és délutáni jegyek
1200, illetve utóbbinál

900, a családi a Rómain
4600, a Csillaghegyin
3700 forint. Hétközben
személyenként 200, csa-
ládi jegynél 600 forint a
kedvezmény. A gyerek
és a nyugdíjasoknak
szóló jegyek mintegy
500 forinttal lesznek ol-
csóbbak. 

Az esti órákban né-
hány fürdõ és strand to-
vább tart nyitva. Így
májustól a Gellért für-
dõ és a Római strand is
20 óráig, a Csillaghe-
gyi strand 21 óráig üze-
mel. A Széchenyi fürdõ
továbbra is 22 óráig
várja a vendégeket. Eb-
ben a szezonban még
látogatható lesz a Gel-
lért fürdõ nyitott, kis-
gyermekeknek való
medencéje is. 

Széchenyi Kör
Lányi Zsolt, az FKgP
egykori alelnöke, volt or-
szággyûlési képviselõ
„Kisgazdák a célkereszt-
ben. Történeti áttekintés
a rendszerváltástól nap-
jainkig” címmel tart elõ-
adást az Óbudai Széche-
nyi Kör rendezvényén,
május 21-én 18 órától a
Szalézi Rendház kultúr-
termében (Bécsi út 175.)

Katyn
A Fidesz filmklubban
Andrzej Wajda: Katyn cí-
mû filmjét vetítik május
22-én 18.30 órától. Hely-
szín: Eurocenter, Palace
Cinemas. Az elõadásra
kedvezményes áru (500
forint) jegyek igényelhe-
tõk. (Jelentkezni Kemény
Krisztinánál lehet, a 06-
20-330-6865-os telefon-
számon.)

Elmaradt elõadás
A május 7-ére meghirde-
tett Polgári Klub rendez-
vénye Hegedûs Zsuzsa
egyéb elfoglaltsága miatt
elmaradt. Azoktól, akiket
e-mailen vagy sms-ben
nem tudtunk elérni és hi-
ába fáradtak a Rozma-
ring vendéglõbe, elné-
zést kérünk.
A Polgári Klub szervezõi

Befejezõdött a
templomfelújítás
Lapzártakor érkezett:
az Óbudai Református
Egyházközség presbité-
riuma hálaadó istentisz-
telettel ünnepelte a Kál-
vin közi templom felújítá-
sának befejezését május
18-án. A II. világháború
után többször „foltozgat-
ták” az épületet, ám tel-
jes külsõ és belsõ felújí-
tása két év áldásos
munkája után a hetek-
ben fejezõdött be. Jelen-
leg az udvar és a kerítés
szépítését végzik.

Vendégcsalogató akciókkal
nyitnak a strandokÓbuda szívében, a Fõ té-

ren rendezik második al-
kalommal május 23-tól 25-
ig a Borfalut. A fõváros
egyik legszebb terén 20
borászat mutatkozik be
hazánk különbözõ borvidé-
keirõl, de a pálinkakészí-
tõk sem maradnak otthon.

A május 23-ai 
program

17-tõl 17.30 óráig: Bús
Balázs pol-
gármester
és Kocsis
Imre Antal,
a Magyar
Bortelepü-
lések Szö-
vetségének
ügyvezetõ
titkára ünnepélyesen
megnyitja a II. Óbudai
Borfalut a Fõ téren.

17.30-tól 18.30 óráig:
Kónya Miklós vezetésé-
vel a Borfalu Cigányze-
nekar gondoskodik a jó
hangulatról.

20-tól 22 óráig: a
Szekszárd Junior Stars
Big Band hangulatos
mûsora.

A május 24-ei 
események

16-tól 17 óráig: Kó-
nya Miklós vezetésével
a Borfalu Cigányzene-
kar gondoskodik a jó
hangulatról.

18-tól 19 óráig: The
Sweet Home rock&roll,
blues a táncolni vágyók-
nak. 

19-tól 20 óráig: Smile
Unit, a funky zene ked-

velõinek.
20-tól 22

ó r á i g :
B o l e r o
S h o w t i m e
Band, sláge-
rek minden
mennyiség-
ben

A május 25-ei kínálat
12-tõl 13 óráig: „Jó

ebédhez szól a nóta”
Kónya Miklós vezeté-

sével a Borfalu Cigány-
zenekar gondoskodik a
jó hangulatról.

19-tõl 20 óráig: Senga
na Lenga együttes.

20-tól 22 óráig: Far-
kas Gábor „Gábriel”, a
jazz szerelmeseinek.

Borfalu a Fõ téren

BON-BON MATINÉ - SOK ZENÉVEL. A muzsika világát bemutató népszerû soro-
zatban, a Magyar Mesezenekar „Cimbora új tintával” címû mûsorába a gyere-
kek is nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a Békásmegyeri Közösségi Házban 

P resser Gábor elõadómûvész, dalszerzõ ötlete
alapján tartanak mínusz egyedik napot is au-

gusztus 11-én 16 órai kezdettel
a Sziget Fesztivál nyitórendez-
vényeként. A Nagyszínpadon
hétórás koncert látható hagyo-
mányteremtõ céllal, melyen az
elmúlt öt évtized magyar beat-
pop és rock dalaiból hallható
válogatás. A jövõben a Magyar
dal napját minden év szeptem-
berének harmadik vasárnapján
rendezik. 

Sziget Fesztivál: idén
mínusz egyedik nap

MOZAIKOK A TEXTILTISZTÍTÁS TÖRTÉNETÉBÕL. A szapulástól az „önmû-
ködõ”mosószerekig címmel látható kiállítás a Textilmúzeumban még az „Óbudai
Nyár 2007” kulturális programsorozat részeként. A tárlaton mozaikokat láthatnak
a textiltisztítás történetébõl. (Nyitva: június 30-ig, hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 16 órá-
ig, pénteken és szombaton 9-tõl 14 óráig.Vasárnap zárva.Cím: Lajos utca 138.) 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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