
XIV. évfolyam 12. szám   2008. június 16. 

Díjakat, kitüntetéseket, emlékérmeket, okle-
veleket és jubileumi diplomákat adott át a
polgármester a pedagógusnapi ünnepségen.

Elkészült az átdolgozott Paraméterkönyv. Az
útirányok és vonalszámok tekintetében Óbu-
da-Békásmegyeren is több változás lesz.

Elõször adott otthont a Pest megyei utcai
kosárlabda-bajnokság egyik fordulójának a
III. kerület, azon belül is Békásmegyer. 2 21

Elismerések pedagógusnapon Utcai kosárlabda a Csobánka téren

8
Buszok új számmal, új útvonalon

Következõ számunk jú-
lius 1-jén, kedden jele-
nik meg! Olvasható a
www.obuda.hu honla-
pon is.

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zatának Képviselõ-tes-
tülete május 28-ai ülé-
sén több mint harminc
elõterjesztést tárgyalt.
Egyebek mellett a köz-
területek használatának
és az üzletek éjszakai
nyitva tartásának új sza-

bályozásáról is döntöt-
tek. A napirendi pontok
között szerepelt az ön-
kormányzati bérlakások
és nyugdíjasházak lak-
bérének emelése is, ezt
Bús Balázs polgármester
javaslatára levették a na-
pirendrõl.

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság épületében kiala-
kított diszpécserközpont-
ból nagy látószögû kame-
rákkal már folyamatosan
figyelik Békásmegyer köz-
területeit. Az önkormány-
zat vezetése a helyiek biz-
tonságérzetét kívánja javí-
tani ily módon is. 

A térfigyelõ-rendszert
június 2-án adták

át, a mûszaki üzembe he-
lyezés május 27-én tör-
tént. Hatvan kamera Bé-
kásmegyer területét,
négy pedig a Fõ teret fi-
gyeli. A Tímár utcai
rendõrkapitányságon lé-
võ központban egyszerre
négy rendõr értékeli a ka-
merák rögzítette képeket
és irányítja a berendezé-
seket a nap 24 órájában.

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

Óbudai Nyár 2008. Szórakozás és kultúra minden korosztálynak  PROGRAMAJÁNLÓ A 15. OLDALON

KÖZLEKEDÉSI VÁLTO-
ZÁSOK. Az Újpesti vas-
úti hidat átépítés miatt
ideiglenesen lezárták,
ezért több közlekedési
változás lépett életbe.

RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Óbuda polgármestere csak feltételekkel engedélyezné 
a Sziget Fesztivál megtartását BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Hatvan kamera figyeli Békásmegyert

A térfigyelõ-rendszert Bús Balázs polgármester június 2-án adta át

Szigorítják a közterület-használat rendjét

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

S zívesen keresik fel a
Hajógyári-szigeten lé-

võ játszóteret az Óbudán
élõk mellett más kerületek-
ben lakó kisgyermekes

családok is. Az utóbbi he-
tekben a területet ellepte a
szemét, a Fõvárosi Önkor-
mányzat mégsem tesz lé-
péseket. INFORMÁCIÓ A 7. OLDALON

Szeméthalmok között játszanak a gyerekek

Áldatlan állapotok a Hajógyári-szigeten

ÓBUDAI BÚCSÚ. A népszerû rendezvényt június
28-án és 29-én tartja a Fõ téren a „Braunhaxler”
Egyesület. A BÚCSÚ KÍNÁLATA A 22. OLDALON
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Önkormányzat

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 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• 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

A tanítás, nevelés soha-
sem volt könnyû. Mára
azonban teljesen megvál-
tozott a világ, a társadal-
mi környezet és a gyerme-
kek családi háttere is -
mondta pedagógusnapi
köszöntõjében Bús Balázs
polgármester június 30-
án, az Óbudai Mûvelõdési
Központban.

A helyenként eldur-
vuló tanár-diák vi-

szonyról szólva a pol-
gármester megjegyezte:
olyan világban élünk,
ahol mindenki felülérté-
keli a jogait, alig véve
tudomást kötelességei-
rõl. Ebben a közegben
kell a pedagógusoknak
megmutatniuk azt, hogy
hivatásuk több, mint a
nevelés és az oktatás
kombinációja. Ebben a
közegben kell példát
mutatniuk következetes-
ségbõl és emberségbõl.

Elhangzott, az építõ
munka kevésbé kézzel-
fogható a gyermekek
oktatása során, azonban
egy-egy tanulmányi ver-
senyen elért kimagasló
teljesítmény, sikeres
nyelvvizsga, eredmé-
nyes középiskolai vagy
egyetemi, fõiskolai fel-
vételi megmutatja a pe-
dagógus hivatás szépsé-
gét, bizonyítja, hogy a
napi erõfeszítés nem hi-
ábavaló.

Az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium által
adományozható Arany
Katedra Emlékplakett
kitüntetésben részesült
Marót Miklósné, hosszú
idõn át a gyerekek okta-
tása érdekében végzett
kiemelkedõ munkájáért. 

Az oktatási és kulturá-
lis miniszter Elismerõ
Oklevelét színvonalas
szakmai tevékenységé-
ért Rikacsi Ferencné
kapta. 

Sok évtizedes munká-
jáért és nyugdíjba vonu-
lása alkalmából Szolgá-
lati Emlékérmet vehe-
tett át Szimeth Mária, az

Ágoston Mûvészeti
Óvoda vezetõ-helyette-
se és Czidra Balázsné, a
Gyöngyösbokréta Óvo-
da óvodapedagógusa.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete által ala-
pított Pedagógiai Érde-
mekért kitüntetésben ré-
szesült: Egerváriné Her-
nádi Gabriella, a
Gyöngyösbokréta Óvoda

óvodavezetõje; Czidra
Balázsné, a Gyöngyös-
bokréta Óvoda óvodape-
dagógusa; Antalffy Ág-
nes, a Fodros Általános
Iskola biológia-testneve-
lés szakos tanára; dr.
Harmath Lászlóné, a
Keve-Kiserdei Általános
Iskolai tanítója; Kele-
menné Wolf Gabriella, a
Csillaghegyi Általános
Iskola tanítója; Keresztes

Istvánné, a Tímár utcai
Általános Iskola tanára, a
kerületi osztályfõnöki
munkaközösség vezetõ-
je; Pásztorné Márfi Ka-
talin, az Óbudai Nagy
László Általános Iskola
igazga tóhe lye t t ese ;
Szombathelyi Endréné,
az Óvoda, Általános Is-
kola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani
Intézmény logopédiai ta-
gozatvezetõje; Turda
Tamásné, a Zápor Általá-
nos Iskola és Gimnázium
tanára; Besnyõné Titter
Beáta, az Árpád Gimná-
ziumban a matematika
munkaközösség vezetõ-
je; dr. Fodorné Jáborcsik
Erzsébet, az Óbudai
Gimnázium munkakö-
zösség-vezetõje; Marót
Miklósné, gyógypedagó-
gus, gyermekpszicholó-
gus.

Óbuda-Békásmegyer
Polgármestere által ala-
pított Karádi Károly-
díjban részesül: Gordon
Istvánné, a Zápor Álta-
lános Iskola és Gimná-
zium matematika szakos
tanára.

Az oktatási bizottság
elismerõ oklevelét kap-
ta: Szõke Lászlóné, a
Pais Dezsõ Általános Is-
kola gazdasági vezetõje;
Turcsán Sándorné, az
Óbudai Gimnázium
iskolatitkára. 

Díjak, kitüntetések, emlékérmek, 
jubileumi diplomák pedagógusnapon

Dr. Fodorné Jáborcsik Erzsébet, az Óbudai Gimnázium
munkaközösség-vezetõje a képviselõ-testület által ala-
pított Pedagógiai Érdemekért kitüntetésben részesült FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: a
Fõvárosi Önkormányzat az
elõzetes tervek alapján
augusztus 1-jétõl lezárná
a budai alsó rakpart Mar-
git-híd Mozaik utca közöt-
ti szakaszát. Bús Balázs
polgármester sajtótájé-
koztatót tartott a III. kerü-
let közlekedésében kaoti-
kus állapotokat elõidézhe-
tõ elképzelésrõl a Hajó-
gyári-sziget „K” - hídjá-
nál, június 11-én.

AHajógyári-szigeten
hagyományosan

augusztus elején, az idén
augusztus 12-tõl 18-ig
rendezik a Sziget-feszti-
vált. Ráadásul az idei
Sziget idõszakára esik a
Bécsi út egyik szakaszá-
nak a felújítása is, me-
lyek együttes forgalom-
korlátozó hatása miatt
kritikussá válhat a közle-
kedés a III. kerületben. 

- Az említett útsza-
kaszok felújításának és
bõvítésének természete-
sen örülünk, azt azonban

kifogásoljuk, hogy mind-
ezt anélkül tenné a fõvá-
ros, hogy érdemben vizs-
gálta volna ennek az in-
tézkedésnek a hatását -
hangsúlyozta a polgár-
mester.

A tapasztalatok alapján
a rendezvényre egy hét
alatt kilátogató 400-500
ezer ember nem elhanya-
golható része gépkocsi-
val érkezik. Amennyiben
a fõváros tartja az eredeti
ütemtervet, akkor a „Szi-
get” miatt Óbuda-Békás-
megyer útjain a hagyo-
mányos parkolási problé-
mákon túlmenõen káosz
alakulhat ki. 

Bús Balázs a korábbi,
meglehetõsen kedvezõt-
len tapasztalatok alapján
még tavaly szeptember-
ben arra kérte Demszky
Gábor fõpolgármestert,
hogy a fõváros csak úgy
adjon engedélyt a III. ke-
rület területén tartandó
rendezvényekre, így a
Sziget Fesztiválra is, ha a
szükséges parkolóhelye-

ket, parkolókat biztosíta-
ni tudja a Fõvárosi Ön-
kormányzat vagy a ren-
dezvény szervezõje. A
fõváros Óbuda-Békás-
megyer vezetésének tu-
domása szerint érdemi
lépéseket az idén sem tett
a kérés teljesítése érdeké-

ben. A mostani intézke-
désekkel pedig végképp
elviselhetetlen terhet
igyekszik róni a kerület-
ben élõ polgárokra.

Mindezek alapján  Bús
Balázs indítványozza a
Fõvárosi Önkormányzat-
nál, hogy az eredetileg
augusztus 1-jétõl 2009
õszéig tartó rakparti fel-
újítási munkálatok kezde-

tét a Sziget Fesztiválra és
az augusztus 20-ai ün-
nepségekre tekintettel
augusztus 21-re tolják el.
Ellenkezõ esetben - a he-
lyi lakosság érdekeinek
védelmében - a III. kerü-
leti Önkormányzat meg-
vizsgálja annak lehetõsé-

gét, hogy milyen korláto-
zásokat tudna bevezetni a
rendezvény kapcsán. Te-
kintettel arra, hogy a ke-
rület ez évtõl önálló köz-
terület-felügyeletet mû-
ködtet, így a közterületen
szabálytalankodókkal
szemben is határozottab-
ban el tud majd járni. 

Mindettõl függetlenül a
polgármester azt kéri a

Hajógyári-szigetre láto-
gatóktól, hogy lehetõleg
személygépjármû nélkül
érkezzenek a rendez-
vényre. Hangsúlyozta: az
önkormányzat esetleges
korlátozó intézkedései
nem a Sziget Fesztivál el-
lehetetlenítését, hanem a

III. kerület lakosainak
közvetlen érdekét szol-
gálják. A fõváros illetékes
döntéshozóit pedig arra
kéri, hogy az Óbuda-Bé-
kásmegyer területén élõ
budapesti polgárok érde-
keit figyelembe véve, a
több mint egy évesre ter-
vezett rakparti beruházás
megkezdését csupán há-
rom héttel halasszák el.

Lapzártakor érkezett: Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete
rendkívüli ülést tartott júni-
us 11-én a Városháza ta-
nácskozótermében. 

Elsõként a kerületben
lévõ társasházaknak

adható felújítási támoga-
tásról szóló rendeletet mó-
dosították, majd a pályáza-
ti kiírás feltételeit megha-
tározó elõterjesztést egy-
hangúlag fogadták el. (A
pályázati kiírás szövegét a
polgármesteri aláírást kö-
vetõen adjuk közre.)

Az állattartásról szóló
rendelet módosítására el-
sõsorban a Mocsárosdûlõn
lévõ állapotok normalizá-
lása érdekében volt szük-
ség. A képviselõk többsé-
ge jóváhagyta, hogy a ke-
rület mezõgazdasági beso-
rolású területein, a vonat-
kozó szabályozási terv el-
készültéig a juhtartás terü-
letarányos mértékben en-
gedélyezhetõ legyen. 

Ezt követõen az önkor-
mányzat szervezeti és mû-
ködési szabályzatát módo-
sították, illetve személyi
kérdésekben döntöttek. 

A Bús Balázs polgár-
mester által jegyzett
„Csatlakozás az M0 Ér-
dekvédelmi Egyesület-
hez” címû elõterjesztést
egyhangúlag hagyták jó-
vá. A Dunakanyari és Pili-
si Önkormányzatok Több-
célú Kistérségi Társulásá-
nak elnöke, dr. Dietz Fe-
renc azzal a javaslattal ke-
reste meg az önkormány-
zatot, hogy az M0-ás kör-
gyûrû építése révén érin-
tett települések fogjanak
össze, érdekeiket egyeztet-
ve hozzák létre a fent em-
lített egyesülést. Sz. Cs.

Rakpartlezárás és „Sziget”: a kettõ együtt nem megy!

Óbuda polgármestere csak feltételekkel 
engedélyezné a Sziget Fesztivál megtartását

Dr. Mercz László, a
Német Kisebbségi Ön-
kormányzat nevében ad-
ta át a Braunhaxler Dí-
jat. 2008-ban a Német
Kisebbségi Önkormány-
zat az Árpád Gimnázi-
um pedagógusának,
Nagy Györgynének ado-
mányozza a díjat.

Címzetes Óvodave-
zetõi és Igazgatói okle-
velekkel a leköszönõ
vezetõk eddigi munkáját
ismerte el a képviselõ-
testület: Blinczinger
Béláné, Hicsák Sándor-
né, dr. Schottner Edéné,
Petõ Attiláné és Bartha
László kapott oklevelet. 

Jubileumi aranydip-
lomát (50 éve szerezte
oklevelét) vett át: Ba-
logh Mihályné, Bige
Istvánné, dr. Csontos
Józsefné, Fromm Ágos-
tonné, Hantos Vilmos,
Kerekes Istvánné, Klí-

ment Tiborné, Molnár
Anna, Mózer Istvánné,
Oláh Gyuláné, Pajor
Béláné, Pártos György-
né, Skultéti Istvánné,
Sztyehlik Lászlóné, dr.
Szalva Lászlóné, Végh
Lajosné, Vincze Lajos-
né.

Gyémántdiplomá-
ban részesült (60 éve
szerezte oklevelét): Ber-
tók Józsefné, Fritz
Ferdinándné, Horvay
Lászlóné, Jakó László-
né, Kerékgyártó Gábor-
né, dr. Márkus Miklós-
né, Mócza Katalin,
Nagy Zoltánné, Pál
Józsefné, Szabó Miklós-
né, Szendrey Istvánné.

Vasdiplomát kapott
(65 éve szerezte okleve-
lét): Daly Lenke, Heves
Pálné.

Rubindiplomás (70
éve szerezte oklevelét):
Tripolszky Aladárné.

Rendkívüli testületi ülés

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

A kerület polgárainak és
gyermekeinek érdekében
szigorította a közterületek
használatát és rendjét a
városrész vezetése. 

Minden oldalról ér-
vek és ellenérvek

csaptak össze arról,
mely szabályokon kell
és minek van értelme
szigorítani? Elhangzott:
nem lehet minden tiltást
táblákon feltüntetni. Ab-
ban egyetértett a több-
ség, hogy a felvetett mó-
dosítások jó irányú el-
mozdulást hozhatnak,
különösen akkor, ha
azokat sikerül betartat-
ni. Erre a korábbiaknál
nagyobb esély mutatko-
zik az önálló közterület-
felügyelet mûködése
óta. 

Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére a
rendeletet elsõ forduló-
ban a játszóterekre vonat-
kozó, igen határozott
pontokkal egészítették ki.
Eszerint: a gyermekek
nyugalma és egészsége
érdekében a jövõben ti-
los dohányozni a játszó-
tereken, ahol a köztéri
játékokat csak 14 éven
aluli gyermekek hasz-
nálhatják. A rendelet ki-
tér arra is, hogy mutatvá-
nyos tevékenységre nem
adható közterület-hasz-
nosítási hozzájárulás.
Emellett a jövõben tilos
zaklató, másokat zavaró
módon szórólapot oszto-

gatni, és tiltott a közterü-
leti koldulás is. A képvi-
selõk közül 25-en igen-
nel, 3-an nemmel szavaz-
tak, 5-en tartózkodtak,
így második fordulóban
döntés születhet a rende-
let végleges tartalmáról. 

Kései órán tilos 
az italozás

Az üzletek éjszakai
nyitva tartásának rendjé-
rõl szóló rendeletrõl la-
kossági panaszok alapján
tárgyaltak. Egyebek mel-
lett elhangzott, hogy elsõ-
sorban az éjszakai alko-
holfogyasztást, hangos-
kodást kívánják megaka-
dályozni egyes kisboltok
elõtt. 

Bús Balázs visszafo-
gott stílusát hátrahagyva
úgy fogalmazott, hogy a
szóbanforgó vegyes üzle-

tek elõtti területek kocs-
maként és hajléktalanok
találkozóhelyeként üze-
melnek, a tivornyák ért-
hetõen zavarják a lakókat. 

Dr. Petõ György
(MSZDP) arra hívta fel a
figyelmet, hogy 2006-ban
már történt kísérlet a szi-
gorításra, a csendrendelet
azonban alkalmatlannak
bizonyult a probléma or-
voslására. Alapos vizsgá-
lat szükséges ahhoz, hogy
kiderüljön, milyen feltéte-
lek mellett érvényesíthetõ
a szabályozás, hiszen
egyértelmû, hogy komoly
érdekellentétek kerülnek
még felszínre. 

A polgármester erre
úgy reflektált: ebben, a la-
kosok sokaságát érintõ
kérdésben fel kell vállalni
azt is, ha egy bizonyos üz-
leti érdekkör szemében

népszerûtlen döntést kell
meghozni. 

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, az SZDSZ-frak-
ció vezetõje, amellett
hogy egyetértett a szigo-
rítással, további egyez-
tetésre tett javaslatot az
optimális megoldás
megtalálásáért. 

Végül arról határoztak,
hogy korlátozni kíván-
ják a tizenkét meghatá-
rozott zónán kívül, jel-
lemzõen a sûrûn lakott
lakótelepi területeken az
éjjel-nappali boltok
nyitva tartását, reggel 6
és este 22 óra közé szo-
rítva a nyitva tartási idõt
a lakosság nyugalmának
érdekében. Szilveszter-
kor és január 1-jén a
boltok egész nap nyitva
tarthatnak. Ahhoz, hogy
a június végi, második
fordulós vita után döntés

születhessen, a testület
munkacsoportot alakított. 

Csillaghegy 
szabályozási terve

Vita nélkül, 30 igen és 3
tartózkodás mellett jóvá-
hagyták a Szentendrei út
környékének, a 11-es út és
a Mátyás király út mindkét

oldala egy telek szélesség-
ben, valamint az Ürömi
út-Pusztakúti út-Kázmér
utca-Papírgyár utca-Szent-
endrei út-HÉV-vonal-11-
es út-Álmos utca által ha-
tárolt terület Kerületi Sza-
bályozási Tervét (Cikk
„Rendezetté válhat Csil-
laghegy központja” cím-
mel a 9. oldalon). 

Kompenzálják 
a lakásfenntartás 
költségeit

A testület módosítani
kívánta az önkormányza-
ti tulajdonú nyugdíjashá-
zakban lévõ lakások bér-
beadásáról, lakbérének
megállapítására és az ön-
kormányzati lakások lak-
bérének meghatározására
vonatkozó rendeleteket.
Az elõterjesztésben
2008. július 1-jétõl a
költségalapon meghatá-

rozott, illetve szociális
alapú lakbérek 20-25
százalékos emelésére tett
javaslat szerepelt az in-
gatlanok értékállóságá-
nak biztosítása érdeké-
ben. Bús Balázs azonban
levetette napirendrõl az
ügy tárgyalását, egyben
felkérte a hivatal illeté-
kes ügyosztályát egy
olyan tervezet kidolgozá-
sára, mely a szociálisan
rászorulók lakásfenntar-
tási költségnövekedését
ellentételezi. A városrész
vezetõjének indítványára
várhatóan a következõ,
június 25-ei ülésen egy-
aránt döntenek a lakás-
fenntartási támogatásról
és a díjemelésrõl

Hamarosan megújulhat
a Vörösvári úti rendelõ

Elõrehozott napirend-
ként tárgyaltak az Óbu-
da-Békásmegyer Egész-
ségügyi Szolgáltató Kht.

Szigorítják a közterület-használat rendjét

Cigi-stop a játszótereken

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Dr. Tatár Albertnek, az Óbudai Járóbeteg Ellátás
nyugalmazott fõorvosának adományozta az Óbuda
Lakosságának Egészségéért Díjat a képviselõ-tes-
tület május 28-ai ülésén.

A Polgári-frakció három képviselõje: Kemény Krisztina, Fejes István és Pauli Antal

Díj a lakosság egészségéért

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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átalakításáról, szakmai
és vállalkozási tevékeny-
ségének fejlesztésérõl,
valamint infrastrukturá-
lis feltételeinek bõvítésé-
rõl készült tanulmányról.
A részben átdolgozott
változat szerint 150 mil-
lió forinttal kevesebbõl
is megoldható a
Vörösvári úti járóbeteg-
szakrendelõ fejlesztése.
A döntõ többség „zöld
utat” adott annak, hogy a
szakmai anyag áttanul-
mányozását követõen
közbeszerzési eljárást ír-
janak ki a projekt kivite-
lezõjének kiválasztásá-
hoz, hogy remények sze-
rint õsszel megkezdõd-
hessenek a tervezési
munkálatok. 

Közmûvelõdési 
intézmények
integrációja

Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter nyújtotta be elõter-
jesztését az Óbudai Kul-
turális Központ Non-
profit Kft. alapításáról. A
múlt év õszén elfogadott
kulturális koncepció az
alapja annak az átszerve-
zésnek, melynek elsõ lé-
pése a társaság létreho-
zása. Eszerint a kerületi
fenntartású közgyûjte-
mények mellett a köz-
mûvelõdési intézménye-

ket is egy központba in-
tegrálják. A cél az Óbu-
dai Mûvelõdési Köz-
pont, a Békásmegyeri és
a Csillaghegyi Közössé-
gi Ház hatékonyabb mû-

ködése, a városrész kul-
turális életének fejleszté-

se. A határozatot 3 ellen-
szavazat mellett fogad-
ták el, az alapító okirat a
június végi ülésen kerül
a testület elé. 

Felterjesztés
fõvárosi díjakra

A képviselõk jóvá-
hagyták a fõvárosi ki-
tüntetõ cím adományo-
zására tett javaslatot. A
„Pro Urbe Budapest”
díjra a Guckler Károly
Természetvédelmi Köz-
alapítványt, a „Buda-
pestért” díjra dr. Pintér
Endre sebészprofesszort
terjesztették fel a Fõvá-

rosi Közgyûléshez. 
Átmeneti idõszakra, a

pályázat eredményes le-
bonyolításáig meghosz-
szabbították dr. Merényi
Judit igazgatói megbí-

zatását az Óbudai Tár-
saskörben. 

Jóváhagyták az általá-
nos iskolákba az elsõsök
beiratkozásáról szóló tá-
jékoztatót a 2008/2009-
es tanévre. Ezt követõen
elfogadták az intézmé-
nyi átszervezésekbõl
adódó vezetõi megbízá-
sok visszavonását. Az
„Átfogó értékelés a ke-
rület gyermekjóléti és
gyermekvédelmi felada-
tainak ellátásáról” címû
elõterjesztés tárgyalásá-
nál a képviselõk többsé-
ge egyetértett abban,
hogy nívós munka fo-
lyik ezen a területen a
városrészben. A Csalá-

dok Átmeneti Otthona
tevékenységének szak-
mai ellenõrzésérõl ké-
szített vizsgálati jelentés
kapcsán elhangzott,
hogy az infrastrukturális

feltételeken még van
mit javítani, a lehetõsé-

geknek ugyanakkor a
helyi költségvetési keret
határt szab. 

Jóváhagyták a szociális
és lakásgazdálkodási bi-
zottság 2008. évi nyári tá-
bor szervezésére beérke-
zett civil és egyházi szer-
vezetek pályázatait, vala-
mint a Szilágyi Erzsébet
Gyermekotthon 2008. évi
nyári táborpályázatát
méltányosságból.

Sport, civil
szervezetek,
pályázatok

Meghosszabbították a
Gruber’s Gym SE bérle-
ti szerzõdését. Jóvá-
hagyták a civil és ki-
sebbségi, valamint a
sport bizottság célalap-
jának meghatározására
vonatkozó javaslatot,
valamint a 2007. évi
költségvetési soron tá-
mogatott civil szerveze-
tek szakmai és pénzügyi
beszámolóit. A „Költ-
ségelszámolás és beszá-
moló a Budapest Fõvá-
ros I-II. és III. kerületi
Szabálysértési Hatósági
Társulás 2007. évi mû-
ködésérõl” címû elõter-
jesztést a polgármester
javaslatára a június végi
ülésig levették napi-
rendrõl, mivel többen
hiányolták a hatóság va-

lamelyik vezetõjének
személyes részvételét.
Egyhangúlag hagyták
jóvá a KMOP-2008-
4.5.2 „Szociális alap-
szolgáltatások és gyer-
mekjóléti alapellátások
komplex, valamint böl-
csõdék önálló fejleszté-
se” elnevezésû pályáza-
ton való részvételt, vala-
mint a szükséges önrész
mértékének biztosítását
bölcsõde felújítására, il-
letve a TEUT-2008 „Te-
lepülési önkormányzati
szilárd burkolatú belte-
rületi közutak burkolat
felújításának támogatá-
sa” címû pályázaton va-
ló részvételt közút fel-
újításra, a szükséges ön-
rész mértékével együtt. 

Elfogadták az Óbuda
Közbiztonságáért Köz-
alapítvány közhasznúsá-
gi jelentését; a Celer
Épületfenntartó és Szol-
gáltató Kft. 2007. évi
mérlegbeszámolóját és
üzleti jelentését. 

Együttmûködés
a Fõtáv-val

Az Önkormányzati és
Településfejlesztési Mi-
nisztérium által, a
távhõvel ellátott lakó-
épületek lakásonkénti
hõfogyasztásának sza-
bályozására és mérésére
alkalmas eszközök be-
szerelésének támogatása
érdekében a Fõtáv Zrt.
vezérigazgatója együtt-
mûködést kezdeménye-
zett az önkormányzattal
- ismertette az elõter-
jesztést Puskás Péter
(Fidesz) alpolgármester.
Az ÖKO-program tar-
talmát és feltételeit
megismerve úgy ítélték
meg a szakemberek,
majd a képviselõk, hogy
támogatják a lakóépüle-
teken belüli fûtéshálóza-
tok korszerûsítését.
Egyúttal felkérték a pol-
gármestert, kösse meg
az együttmûködési meg-
állapodást a Fõtáv Zrt.-
vel. 

Szeberényi Csilla

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete - az I. féléves munkaterv szerint - júni-
us 25-én 10 órától tartja soron következõ rendes
ülését a Városháza tanácskozótermében.

Az MSZDP-frakció egy része: Pataki Márton, Kurtán Pál és Mészáros György

Az SZDSZ képviselõcsoportja: dr. Badacsonyi Szabolcs frakcióvezetõ, Hoffman Iván és
Páll Attila

Testületi ülés

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Kockázatos az epoxi-gyanta használata
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Inté-
zetének tájékoztatása alapján egyes vállalkozások
a társasházak hideg-meleg ivóvízhálózatainak fel-
újítását olyan külföldrõl behozott eljárással végzik,
amely során a vízvezetékek belsõ felületére LSE-
001 NA epoxi-gyanta bevonatot visznek fel. Az ivó-
vízzel érintkezõ epoxi-gyanta használatára vonat-
kozóan nincs kiadva a 201/2001. (X. 25.).
Kormányrendelet szerinti egészségügyi alkalmazá-
si engedély.
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet állás-
pontja szerint az epoxi-gyantás bevonatok alkalma-
zása kis átmérõjû csövek esetében vízbiztonsági
szempontból kockázatos.
Kérjük a tisztelt lakosságot, amennyiben tudomá-
sukra jut, hogy az épületek felújítása során ezt az
anyagot alkalmazták, értesítsék intézkedés céljából
intézetünket, (1033 Budapest, Fõ tér 1., telefon:
388-7955, 388-8139) vagy az ÁNTSZ Közép-ma-
gyarországi Regionális Intézet Közegészségügyi
Osztályát (1138 Budapest, Váci út 174., tele-
fon:465-3866).

Dr. Végh Erzsébet
III. kerületi tisztifõorvos

Egészségügyi
helyzet Óbudán
Az Óbudai Orvosklub
június 18-án 20 órától
az Óbudai Gondozási
Központ nagytermében
egészségügyi ankétot
szervez, melyre meghívja
a kerület orvosait, szak-
dolgozóit. Téma: Óbuda-
Békásmegyer egészség-
ügyi helyzetének áttekin-
tése. A tájékoztató részt-
vevõi, értékelõi a város-
rész vezetõi, egészség-
ügyi irányítói, szervezõi.
(Cím: Kiskorona utca 1-3.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától ter-
mészetgyógyászok tar-
tanak fórumot a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban (BKH). „Nyugalmunk
érdekében. A relaxáció”
címû elõadásra várják az
érdeklõdõket június 24-
én. (A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.) 

Ö tödször rendeztek
patikanapot or-

szágszerte június 4-én.
Az eseményhez a Szent-
endrei úti Flórián
Gyógyszertár vezetése
és munkatársai közér-
deklõdésre számot tartó

programokkal csatla-
koztak. Középpontban a
betegségmegelõzés és
az egészségmegõrzés
állt. Az embereket kü-
lönbözõ szûrõvizsgálat-
okkal, vérnyomásmé-
réssel, életvezetési ta-

nácsadással, a gyereke-
ket színes rendezvé-
nyekkel várták. 

A nap végén kisorsol-
ták a rendkívül korszerû
vérnyomásmérõt, me-
lyet egy valóban rászo-
ruló vehetett át

Patikanap a betegségmegelõzésért

Félezer sikeres, szövõd-
ménymentes operációt
végeztek a Vörösvári úti
rendelõintézet egynapos
sebészetén tavaly õszi in-
dulása óta. Ennek apro-
pójából dr. Gulyás Mik-
lóssal, az intézmény egy-
napos sebészeti részle-
gének vezetõjével be-
szélgettünk.

- Milyen tapasztala-
tok szûrhetõk le a
2007 szeptemberétõl a
kerületünkben is elér-
hetõ, korszerû egyna-
pos sebészet elindítá-
sa óta?

- Szerencsére azt ta-
pasztaljuk, hogy a bete-
gek egyre in-
kább megis-
merték ezt a
rövid bentlétet
és megfigye-
lést igénylõ
mûtéti lehetõ-
séget. A nagy-
számú érdeklõ-
dés miatt feb-
ruár óta már a hét négy
napján végzünk altatá-
sos mûtéteket. További
fontos hír, hogy a ked-
vezõ helyi tapasztala-
tok után nyitni kívá-
nunk az agglomeráció

irányába is: a környezõ
településekrõl érkezõ

betegeket is
várjuk egyna-
pos sebészeti
részlegünkön.

- Mely szak-
területek iránt
é rd e k l õ d n e k
leginkább? 

- Eddig a se-
bészeten és az

ortopédiai területen vé-
geztük a legtöbb mûté-

tet, illetõleg feljövõben
vannak a fül-orr-gégé-
szeti szakma egynapos
operációi is. Megjegy-
zem, hogy eddig minden
mûtétünk szövõdmény-
mentesen sikerült, azaz
operált betegeink mind-
egyikét már a mûtét
napján el tudtuk bocsáj-
tani, akik így otthonuk-
ban, családtagjaik köré-
ben rehabilitálódhattak.

Pásti Andrea

Egynapos sebészet a Vörösvári úti szakrendelõben

Túl az 500. sikeres beavatkozáson

• Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató

Kht. felhívja az olvasók figyelmét, hogy az egynapos

sebészeti eljárásról érdeklõdni lehet telefonon a 388-

9180-as telefonszámon, és személyesen rendelési

idõben az érintett szakrendeléseken, illetõleg az

egynapos@obudairendelok.hu e-mail-címen.

ÁNTSZ közlemény

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató

Kht. tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy Vörösvári úti

rendelõintézetünkben bõvítettük a telefonos illetve

a személyes idõpontkérés idõtartamát.

A továbbiakban telefonon a 388-9180-as számon

hétfõtõl péntekig 7.30-tól 15 óráig jegyeztethetik

elõ magukat rendeléseinkre, illetve személyesen

hétköznapokon 6.45-tõl 20 óráig kereshetik fel

betegfelvételi részlegünket elõjegyzés ügyében.

A kht. vezetõsége 

Bõvül az elõjegyzés 
a Vörösvári úti rendelõintézetben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Fõvárosi Önkor-
mányzat tulajdoná-

ban lévõ terület átvételét
korábban már kezdemé-
nyezte Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának vezetése, azonban
Demszky Gábor hivatala
ebben nem volt partner.
Mint ahogy a mobil wc-
k kihelyezését sem tar-
tották szükségesnek, no-
ha erre is mutatkozott
igény, mi több, írásos
kérelem is.

Egy olvasónk által ké-
szített fénykép azt bizo-

nyítja: már a kukákat
sem ürítik. A gyerekek

szemétkupacok között
kénytelenek játszani.

A békásmegyeri okmányirodába a 454-7632-es telefon-
számon lehet idõpontot foglalni. AHarrer Pál utcai ok-

mányiroda a 437-8777-es telefonszámon valamint interneten
a www.magyarorszag.hu illetve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fogadja az ügyfelek bejelentkezését. Az
interneten történõ idõpontfoglalás csak a Harrer Pál utca 2.
(ügyfélszolgálati iroda) és a Harrer Pál utca 9-11. szám alatti
irodába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodában továbbra is
mûködik a postahivatal az ügyfélfogadási idõvel azonos
nyitva tartással, valamint az irodában található alkuszcég
segítségével az ügyfelek megköthetik gépjármûvük kötele-
zõ felelõsségbiztosítását is.

A békásmegyeri és a Harrer Pál utca 9-11. szám alatti
okmányirodában az ügyfelek személyesen is foglalhatnak
idõpontot. 

Az okmányirodában az alábbi ügyek intézhetõk:
Békásmegyer (Medgyessy Ferenc utca 4.): személyazo-

nosító igazolvány; lakcímbejelentési ügyek; útlevél; vezetõi
engedély; ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-11.: személyazonosító igazolvány;
lakcímbejelentési ügyek; vezetõi engedély; jármûigazgatási
ügyek; egyéni vállalkozói igazolvány; ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda): útlevél;
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa.

A nyitva tartási idõ mindhárom irodában azonos. Hétfõ:
10-tõl 18 óráig. Kedd: 8-tól 14 óráig. Szerda: 8-tól 14 óráig.
Csütörtök: 8-tól 14 óráig. Péntek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, 
nyitva tartás az okmányirodákban

Szeméthalmok között játszanak a gyerekek

Áldatlan állapotok a Hajógyári-szigeten

Sok óbudai polgárban aggo-
dalmat keltett a napisajtóban
megjelent hír, miszerint a Fõ-
városi Önkormányzat értéke-
síti a Flórián Üzletközpontot.
Értesülésünk szerint nincs
döntés a Flórián eladásáról. 

Aszándékot korábban
azzal magyarázták,

hogy a fõvárosnak teljesí-
tenie kell az idei költségve-
tésében elõírt ingat-
laneladási tervszámokat.
Az elképzelés az volt,
hogy a Flóriánt a közgyû-
lés forgalomképessé nyil-
vánítja, majd átadja értéke-

sítésre az önkormányzat
vagyonkezelõ társaságá-
nak. Két kérdés merült fel:
az ingatlant a bérlõkkel
együtt vagy kiürítve adják-
e el? Továbbá: az új tulaj-
donosnak milyen szándéka
van az áruházzal, mely az
óbudaiak körében nagy
népszerûségnek örvend.

Végül a Fõvárosi Köz-
gyûlés április végi ülésén
visszavonta a javaslatot, és
ezt a májusi tanácskozáson
sem vették napirendre. Így
jelenleg nincs olyan döntés
érvényben, mely az eladást
szorgalmazná.

Visszavont javaslat

Mégsem adják el a Flóriánt

ÚJ PARKOLÓK A LAKTANYA UTCÁBAN. Lapunk elõzõ számában hírt adtunk arról, hogy
pályázati forrásból P+R parkolóhelyeket alakíttat ki az önkormányzat az intézmények
könnyebb megközelíthetõsége érdekében. A Laktanya utcában már parkolhatnak au-
tójukkal a gépkocsi-tulajdonosok

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is érte-

síti a lakosságot, hogy 2008. június 20-ig a polgár-

mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál

utca. 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületé-

ben, 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 Kerü-

leti Szabályozási Terv megtekinthetõ és vélemé-

nyezhetõ.

A fenti tervekre vonatkozó észrevételekre, kérdé-

sekre ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda mun-

katársaitól kérhetõ tájékoztatás.

Véleményezhetõ szabályozási tervek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Teljes 
a Megyeri híd
A hónap elsõ napjaiban
emelték helyére az M0-
s északi - a Duna fõ-
ágát átívelõ kábeles -
hídjának utolsó elemét.
Az építmény Közép-Eu-
rópa legkorszerûbb,
egyben Magyarország
leghosszabb folyami
hídja. A közel 62 milliár-
dos beruházást õsszel
adják át a forgalomnak.

BKV: nonstop 
ügyfélszolgálat
A nap 24 órájában hív-
ható, telefonos ügyfél-
szolgálatot indított a
Budapesti Közlekedési
Zrt. Évente közel 64 ez-
ren keresik meg a cé-
get, ezek kétharmada
információkérés. A
BKV-t sokszor nehéz el-
érni, ezért döntöttek a
0-24 óráig üzemelõ call
center létrehozása mel-
lett. Ezzel jelentõsen
könnyebbé válik az uta-
sok tájékoztatása. A
cég új call centere a
258-4636-os számon
hívható.

A z eddigieknél is
nagyobb torlódás-

sal, a megszokottnál
hosszabb menetidõvel
kell számolniuk az Er-

dõalja úton közlekedõk-
nek. A Viharhegyi út és
az Erdõalja lejtõ közötti
útszakaszon ugyanis
vízvezeték-felújítási

munkálatok miatt fél-
szélességben lezárták az
utat. A váltakozó irányú
forgalmat jelzõlámpák
irányítják.

Vízvezeték-felújítás az Erdõalja úton

A Fõvárosi Önkormányzat
illetékesei elfogadták az
átdolgozott Paraméter-
könyvet, mely a BKV Zrt.
közlekedési menetrendjé-
nek alapja. A rendkívül
sok vitával és sztrájkkal is
kísért „Paraméterkönyv-
ügy” most nyugvópontra
került, bár a gyakorlatban
derül majd ki, hogy az uta-
sok mennyire lesznek elé-
gedettek vele. 

S zakmai szemüveg-
gel olvasva az új

dokumentumot, bár a
korábbiakhoz képest jó-
val kisebb mértékben,
de várható utas elége-
detlenség. Most nem a
járatok megszüntetése,
hanem azok menetsûrû-
sége lehet majd a pana-
szok fõ oka. Ugyanak-
kor pozitív elemeket is
felfedezhetünk az új Pa-
raméterkönyvben. Sok
járatnak csupán a száma
változik meg, mert a
BKV Zrt.-nek és a
VEKE-nek az a törekvé-
se, hogy villamos, autó-
busz és trolibusz ne vi-

seljen azonos számot. A
bevezetés két lépcsõ-
ben, augusztus 21-én és
szeptember 6-án törté-
nik.

Az útirányokban és a
vonalszámokban a III.
kerületben az alábbi
fontosabb változások
várhatók. (A menetsûrû-
ségrõl következõ lapszá-
maink egyikében írunk.)

A 6-os autóbusz új
száma 206-os lesz. Csak
munkanapokon közle-
kedik, mert hétvégén
209-es jelzéssel az Óbu-
da, Bogdáni út - Kõbá-
nya városközpont között
közvetlen viszonylat jár,
mely a 6-os (206-os) és
a 9-es autóbusznak a
Bajcsy-Zsilinszky úton
való összekötésével jön
létre.   

A 18-as autóbuszt
218-asra nevezik át, de
a 18/A megszûnik, mert
helyette a hét minden
napján és teljes üzem-
idõben 260-as autóbusz
jár majd a Gábor Dénes
Fõiskola és a Batthyány
tér között. 

A 60-as szám is eltû-
nik a buszmenetrendbõl,
mert a fogaskerekû kap-
ja meg. Az új 160-as vi-
szont hosszabb útvona-
lon, a Batthyány tér -
Óbuda MÁV állomás -
Békásmegyer útvonalon
szállítja az utasokat, ki-
váltva a „Békás”-buszt. 

A 34-es autóbusz a
Szentlélek tér helyett
meghosszabbított vona-
lon az Árpád híd metró-
állomásig közlekedik. A
106-os busz marad je-
lenlegi útvonalán. A 37-
est 237-esre számozzák
át, a 137-es eddigi jelzé-
se nem változik. A 42-es
új száma 134-es lesz, és
Békásmegyeren meg-
hosszabbodik az Újme-

gyeri térig. Békásme-
gyeren a 145-ös és 146-
os autóbuszokat meg-
szüntetik, míg a 143-as
és a 186-os járatokat a
munkanapok késõ esti
óráiban, valamint hét-
végén a kora reggeli és
a késõ esti órákban ösz-
szevontan 243-as jel-
zéssel közlekedteti a
BKV Zrt. 

Hangsúlyozzuk, hogy
a többi idõszakban ma-
rad a 143-as és a 186-os
járatok közlekedése, te-
hát nem szûnnek meg. A
118-as autóbusz mind-
két irányban meghosz-
szabbítva, a Szentlélek
tér és Óbuda vasútállo-
más között közlekedik. 

Kertész István 

Elfogadták az átdolgozott Paraméterkönyvet

Buszok új számmal, új útvonalon

J únius 14-tõl, üzem-
kezdettõl kishajó

közlekedik a hét minden
napján a Meder utca és
a Hableány között. A
pesti oldalról 5-tõl 23
óráig, míg a Budairól
5.20-tól 23.20 óráig jár,
a menetsûrûség 40 per-
ces. A teljesáru viteldíj
200 forint, a tanuló- és
nyugdíjas jegy 100 fo-
rintba, a havi (30 napos)
bérletek 6 ezer, illetve 3
ezer forintba kerülnek.
Mindenki egy kerékpárt
díjmentesen magával
vihet.

Az esztergomi vonatok
június 21-tõl a Nyugati
pályaudvar helyett a
Margit híd budai hídfõ-
jéhez, a felszínen talál-
ható csonkavágányig
közlekednek. A HÉV
pénztár mellett ideigle-
nes MÁV pénztár is mû-
ködik itt, de aki a Nyu-
gatiig, illetve a pályaud-
varon vesz jegyet az
esztergomi vonatra, az-
zal utazhat a Nyugati tér
és a Margit híd budai
hídfõje között a villamo-
sokon és az autóbusz-
okon.

A vonatok minden
érintett HÉV-állomáson
megállnak, de Aquin-
cumban nem, mert az
elõtte lévõ iparvágányon
fordulnak el az Óbuda
állomásra, és itt mûszaki
okok miatt még ideigle-
nes peront sem tudtak
elhelyezni. 

A vonatokon a Margit
híd és Kaszásdûlõ kö-
zött jó a BKV-bérlet és
jegy is, utóbbi azonban
fölösleges, mert a MÁV
a vonatokon illetve
pénztáraiban a HÉV-vel
közös szakaszra olcsób-
ban adja ki a jegyeket. 

Az esztergomi vona-
tok menetrendje válto-
zik, de a menetsûrûség
hasonló lesz a korábbi-
akhoz, átlagosan fél-
egy óránként járnak to-
vábbra is. 

A HÉV menetrendjét
kicsit kiigazították,
hogy még a csúcsidõ-
szakban is elférjen köz-
tük a vonat. Sokak örö-
me lehet, hogy most
BKV-bérlettel kipróbál-
hatják az új Desiró-
motorvonatokat.

Kertész I.

Közlekedési változások
a lezárt vasúti híd miatt

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A z átlagosnál jóval
hosszabb idõ múl-

tán sikerült mindenki
számára elfogadható Ke-
rületi Szabályozási Ter-
vet alkotni a Szentendrei
út környékére Csillaghe-
gyen. A legfõbb gondot
eddig az jelentette, hogy
az önkormányzat építész

szakemberei fontosnak
tartották volna szervizút
kialakítását Csillaghegy
hegy felõli oldalán, a két
nagyforgalmú út között,
ami kezdetektõl heves
lakossági tiltakozást vál-
tott ki. Erre az összeköt-
tetésre elsõsorban azért
lett volna szükség a

Szentendrei út és a Bat-
thyány utca közötti terü-
leten, hogy egyfajta
funkcióváltást
ösztönözzenek
általa, illetve
több parkolóhe-
lyet alakíthas-
sanak ki, mivel
ez az egyik ne-
uralgikus pont.
Lakóövezet he-
lyett üzletek,
irodák, szolgáltatások
létesítését tartották ideá-
lisabbnak, mivel a szó-
banforgó kerületrészt
egyébként is számos
nagyforgalmú út szab-

dalja keresztbe, tehát a
régi, zajmentes kertvá-
rosi nyugalom már most

is illúzió a terü-
leten. 

Ettõl függet-
lenül az emlí-
tett funkcióvál-
tás megtörtén-
het, egységes,
rendezett kép
hozható létre a
Szentendrei út

és a Királyok útja men-
tén a valamikori anyagi
forrás birtokában anél-
kül, hogy a lakók érde-
kei sérülnének. A forga-
lomcsökkentés, a parko-

sítás és a környék szeb-
bé tétele a legfontosabb
szempontok közé tarto-
zik. 

A törvényi elõírások-
nak megfelelõen, a ke-
rületben mindenütt meg
kell alkotni a szabályo-
zási tervet, területi egy-
ségekre bontva. A most
elfogadott anyag tulaj-
donképpen egyelõre a
jogszabályi alapját te-
remti meg a késõbbi el-
képzelések megvalósítá-
sához - tudtuk meg
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettestõl. 

Sz. Cs.

Jóváhagyták a Szentendrei út környékének szabályozási tervét

Rendezetté válhat Csillaghegy központja
Hosszú idõ után végre kompromisszumos megoldás született
a 11-es út mentén élõ csillaghegyi lakosok és az önkormány-
zat szakemberei között a terület Kerületi Szabályozási Tervé-
rõl. A témába vágó lakossági fórumról lapunk április 1-jén
megjelent 7. számában olvashattak, azonban azóta a képvi-
selõ-testület is jóváhagyta a tervezetet a május 28-ai ülésen.
Szepessy Tamás polgármester-helyettes lapunknak adott nyi-
latkozatában az ügy jelentõségére hívta fel a figyelmet. 

Az Elektromos Mûvek di-
agnosztikai méréseket vé-
geztetett a kerület több
pontján. Mint arra fény
derült, több utcahosszon
is a megengedhetõnél na-
gyobb mértékben haszná-
lódtak el a föld alatt húzó-
dó kábelek. 

A munkálatokat júni-
us elsõ napjaiban

kezdte el a kivitelezés-
sel megbízott Észak-bu-
dai Kft. Csillaghegyen a
Mátyás király út 52-tõl a
80. számú ingatlanok,
illetve a Czetz János ut-
cában a 2-tõl a 40. szá-
mú ház elõtt húzódó jár-
daszakaszt összesen 800
méteren bontották fel,

hogy ki tudják cserélni
az elektromos vezetéke-
ket. 

A Czetz János utcá-
ban nyolc olyan fát ta-
láltak, melyek gyökér-
zete részben a kábelekre
tekeredett, illetve a jár-
dát is megemelte. Az
említett fák kivágása el-
kerülhetetlen. A növé-

nyeket azonban min-
denképpen pótolják, a
helyreállító munkák
idején a Garden Kft.
szakemberei újakat ül-
tetnek helyükre. A re-
konstrukció során, az
említett utcákban új, ho-
mogén aszfaltozású,
szegélykövezett járdát
építenek. Sz. Cs.

Cserélik az elhasználódott földkábeleket

• Az év végéig nem lehet közlekedni június 2-ától

a budai alsó rakparton a Lágymányosi és az Er-

zsébet híd között, mert az épülõ budai Duna-par-

ti fõgyûjtõcsatorna kivitelezõje további részeket

zárt le a rakparton a munka folytatásához.

• Lezárják a budai felsõ rakpartot június közepén a

Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.

Együttes lezárás a budai rakpartokon

Idén 2,5 milliárd forintos
fejlesztést tervez az óbu-
dai gázgyár területén a Fõ-
városi Önkormányzat több-
ségi tulajdonában lévõ Vá-
rosfejlesztési Zrt. 

A gázgyár revitalizá-
ciójához korábban

4,7 milliárd forintos EU-
forrást reméltek, ám a
Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség törölte a projekt
kiemelt státusát, mert a
Fõvárosi Önkormányzat
nem mutat hajlandóságot
a kerület közlekedési
gondjainak megoldására.
A térség fejlesztéséhez el-
engedhetetlen a gáztartók-
ban tárolt gázmassza, mint
veszélyes hulladék eltávo-
lítása, amihez 5,6 milliárd
forintra lenne szükség.

Kevesebbet költenek
a gázgyárra

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat – Hirdetés

Alakbér és kapcsolódó szolgálta-
tások díjai (víz és csatorna, to-
vábbá szemétszállítási átalány)
önkormányzati rendelet, illetve a
Fõvárosi Közgyûlés közüzemi
díjakkal kapcsolatos ármegálla-
pításai alapján módosulhatnak.
Ezen felül szolgáltatók felé köte-
lezõen fizetendõ költség a
távhõszolgáltatási és az áram-
szolgáltatási díj.
A pályázatra kiírt lakásokról
alaprajz és mûszaki leírás (alap-
terület, komfortfokozat, szoba-
szám) alapján lehet tájékozódni a
pályázati kiírás kifüggesztésének
helyszínén.
A pályázati nyomtatványok és a
pályázaton való részvétel ingye-
nes.
A pályázat benyújtásának feltéte-
lei a III. kerületi polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban (Bp., III. Harrer Pál utca 2.),
továbbá a CELER Kft. központ-
jában (Bp., III Szentlélek tér 7.
fsz.) megtekinthetõk. A pályázat-
ra történõ jelentkezéshez nyom-
tatványok az ügyfélszolgálati iro-
dában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2008. augusztus 1. 12 óra.
Helye: polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodája. A pá-
lyázat eredményét 2008. augusz-

tus 28-án függesztik ki a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodájában és a CELER Kft. köz-
pontjában.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Vagyonhasznosítási Osztálya
Lakásgazdálkodási Csoport

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában
lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultság feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár elérése és az önmaga ellátására va-
ló képesség.

Pályázati úton bérbe adandó lakások
1. Hatvany L. utca 1. (em.) 2. Hatvany L. utca 1. (em.) 

31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.:  12.255 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.: 12.255 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.500.000 Ft.  megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

3. Õszike utca 8.  (em.) 4. Szérûskert utca 39. (fsz) 
27 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.: 12.999 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.000.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

5. Szérûskert utca 39.  (fsz.) 6. Szérûskert u. 39. (fsz) 
31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.: 13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.500.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ, 
nyugdíjasházban lévõ lakások bérbeadására

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû, sú-

lyosan mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot hir-

det, mely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási

illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tár-

gyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ.

Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati

cél költségének 25 százalékánál, de legfeljebb 45 000 forint. Pá-

lyázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni

kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolá-

sokat, valamint a családban együtt élõk 2007. évi jövedelemnyi-

latkozatait.

A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof.

Dr. Kováts István Alapítvány, 1052 Budapest, Városház utca 9-

11. címre kérik beküldeni 2008. augusztus 31-ig. Minden pályá-

zó 2008. október 31-ig értesítést kap a kuratórium döntésérõl. A

díjakat a nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja fõvárosi ren-

dezvényén vehetik át.

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatására
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Hatvan kamerát telepített
az önkormányzat Békásme-
gyer sûrûn lakott területé-
re, négy kamera pedig a Fõ
tér és környéke nyugalmát
hivatott biztosítani. 

A kapitányság Tímár
utcai épületében jú-

nius 2-án tartott ünnepé-
lyes átadón Bús Balázs
polgármester elmondta: a
helyhatóság költségvetésé-
bõl teremtették elõ a beru-
házás teljes összegét, mint-
egy 250 millió forintot. A
kamerák képeit egyszerre
négy rendõr figyeli, értéke-
li a nap 24 órájában. Az
üzemeltetés, a szabadna-
pos rendõrök által végzett
figyelési munka ellenérté-
kével és a rendszer karban-
tartásával együtt, évente 80
millió forintba kerül. A le-
fedettséget az eredmények
ismeretében szeretnék bõ-
víteni. 

Dr. Markó Attila ezre-
des, kerületi rendõrkapi-

tány jelezte, a május végén
indított próbaüzem során
kilenc bûncselekményre és
számos szabálysértésre de-
rítettek fényt a rendszer se-
gítségével. Hozzátette: a
térfigyelõ kamerák mû-
ködtetése önmagában nem
oldja meg a problémákat, a
felderítési munkában
azonban nagy elõrelépést
jelent. A felvételek archi-
válása illetve törlése a tör-
vényes határidõk betartá-
sával történik. A kapitány-
ság munkatársai a felderí-
tési statisztika javulására
számítanak. 

A tájékoztató idején jól
kivehetõen látszott, amint
fiatalok egy csoportja ká-
bítószernek látszó dohány-
terméket szortírozott egy
békásmegyeri közterületi
padon. 

Üzemel az új térfigyelõ-rendszer 

Hatvan kamera figyeli Békásmegyert

AIII. kerületi mentõ-
sök egy beteget sze-

rettek volna hazaszállíta-
ni a Budai Irgalmasrendi

Kórházból, de mikor az
épületbõl visszaérkeztek
az utcára, döbbenten ta-
pasztalták, hogy a jármû
oldalablakát betörték és a
GPS-t szó szerint kitép-
ték a helyérõl. Valaki
megzavarhatta azonban
az illetõt, mert a fõbb ve-
zetékek felét elszakította,
ezáltal a szerkezet szá-
mára is használhatatlan-
ná vált. 

- Ez a fajta bûncselek-
mény eddig nem volt
jellemzõ, két hasonlóról
hallottunk az elmúlt egy
évben, az ország más-
más pontjáról. Szomorú,
hogy van olyan ember,
aki ilyesmire vetemedik.
Ezt a helymeghatározó-
készüléket a Csillaghe-
gyi Mentõállomás 30
munkatársa saját pénzé-
bõl adta össze, vásárolta
meg fél évvel ezelõtt,
mintegy 80 ezer forin-
tért - tudtuk meg
Martonfalvay Attilától,
az állomás mûszaki ve-
zetõjétõl. 

Az állomás munkatár-
sai bíznak abban, hogy
akadnak olyan jószán-
dékú emberek, kiknek
anyagi lehetõségei is en-
gedik, és hozzájárulnak
egy új GPS megvételé-
hez, mely nagyban segíti
munkájukat.

Sz. Csilla

Már a mentõautókból is lopnak

Kitépték helyérõl a GPS-t

A 238-3838-as vagy a
289-4070-es (mun-

kaidõben), illetve a 06-
40-38-38-38-as helyi tari-

fával hívható telefonszá-
mon és a bdk@bdk.hu
email címen jelenthetõk
be a közvilágítási hibák.

Hol jelenthetõk be 
a közvilágítási hibák?

A Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti békás-
megyeri rendõrõrs tele-
fonszáma: 243-2511.

KERÉKBE TÖRVE. Egy súlyos sérülést szenvedett ember
és jelentõs anyagi kár annak a balesetnek a mérlege,
mely a Folyondár utcában történt nemrégiben. Fiat és
Audi ütközött össze

A bûnözõk eddig legalább az olyan szervezetek, intézmé-
nyek felszereléseit, jármûveit kímélték, melyek mûkö-
désén emberéletek múlnak. A Csillaghegyi Mentõállo-
más munkatársai azonban egy június 2-án velük történt
szomorú eseményre hívták fel a figyelmet. 

Békásmegyeri rendõrõrs 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2008/12. szám12
Iskoláink – Oktatás

Az idei tanévben is szép
eredménnyel szerepeltek
kerületünk tanulói a
könyvtárhasználati verse-
nyeken. A megméretteté-
sek célja a tehetséggon-
dozás, a tanulók informá-
ciós mûveltségének és
azon belül is a könyvtár-
használati eszköztudásuk-
nak, szövegértésüknek,
logikus gondolkodásuk-
nak és kreativitásuknak
fejlesztése. A felsoroltak
mellett még az önálló ta-
nuláshoz szükséges kom-
petenciák fejlesztése.

A z Országos Bod Pé-
ter Könyvtárhaszná-

lati Versenyt két kategóri-
ában hirdették meg. I. ka-
tegória: általános iskolák
és gimnáziumok 13-14
éves (7-8. évfolyamos) ta-

nulóinak. Témája: Mátyás
király és a reneszánsz. II.
kategória: a középiskolák
15-16 éves (9-10. évfolya-
mos) tanulóinak. Ebben a
kategóriában a Nyugat és
kora volt a téma.

Az 5-6. osztályos kor-
osztály a Gyõri Gáspár

Tehetségkutató Könyv-
tárismereti Vetélkedõn
mérhette össze tudását.
A verseny témája: Bu-
dapest állatai.

A legkisebbek (3-4.
évfolyamosok) tavaly
decemberben nyolcadik
alkalommal mérték ösz-

sze könyvtárhasználati
tudásukat. Mátyás király
és a reneszánsz témában
a Platán Könyvtárban
zajlott a verseny. Az alsó
tagozatosok könyvtár-
használati versenye igen
népszerû a kerületben. A
könyvtárostanárok több

évi munkáját dicséri a
felkészített tanulók ered-
ményei. Minden évben,
a versenyzõ diákok mel-
lett versenyen kívüliek is
megmérettetik magukat.
Az idén 33 tanuló indult
a versenyen.

FOLYTATÁS A 13. OLDALON

Helyezés Név Évf. Iskola Felkészítõ tanár
1. Dunai Ludovika 4. Dr.Szent-Györgyi Albert Ált.Isk. Radics Rita
1. Tóth Lilla 4. Krúdy Gyula Általános Biró Attiláné
2. Somogyi Kata Sára 4. Elsõ Óbudai Általános Iskola Hegyi-Stefánkó Ágota
2. Balázs Gréta 4. Fodros u.Ált.Isk. Bárány Péterné
3. Katona Zsófia 4. Keve-Kiserdei Ált.Isk. Gálné Eichberger Éva
3. Gálosi Dóra 4. Kerék utca Ált.Isk.és Gimn. Palágyi Zsoltné
3. Pázmány Krisztina 4. Kerék utca Ált.Isk.és Gimn. Palágyi Zsoltné
4. Szénási Dóra 4. Fodros u.Ált.Isk. Bárány Péterné
4. Baross Tamás 4. Krúdy Gyula Általános Biró Attiláné
4. Õry Kinga 4. Csillaghegyi Ált.Isk. Jónás Tamásné

Versenyen kívül indult:
Fekete Dorina 4. Medgyessy F. u. Ált. Isk. I. különdíj (abszolút elsõ helyezett)
Kovács Viktória 4. Kerék utca Ált.Isk.és Gimn. II. különdíj
Holczer Kata 4. Fodros u. Ált.Isk. II. különdíj

Diákok sikerei a könyvtárhasználati versenyeken

Német diákok érkeztek
Budapestre, hogy a ma-
gyarországi szociális ellá-
tórendszert tanulmányoz-
zák. Az ELTE Szociális
Munka és Szociálpolitika
Tanszéke évek óta szoros
kapcsolatot ápol a német
szociális szakembereket
képzõ darmstadti intéz-
ménnyel. 

ADarmstadti Evange-
likus Fõiskola diák-

jai a csereprogramban el-
látogattak Óbudára. A

Városházán az önkor-
mányzat szociális szol-
gáltató fõosztályának
munkatársai prezentáci-
ón mutatták be a III. ke-
rület szociális ellátórend-
szerét. Az elõadók kitér-
tek az alap- és szakellátás
szakmai specifikumaira. 

Az eseményen részt
vett Bús Balázs polgár-
mester és Almásy Judit
szociológus, program-
vezetõ, az ELTE Szociá-
lismunkás-képzõ Tan-
székének oktatója is.

Górcsõ alatt a szociális ellátás

Darmstadti diákok
a Városházán

Ünnepel a Szentlélek
téri Óbudai Gimnázi-

um, az egykori Martos
Flóra Gimnázium, Szent
Lujza, Cselka Intézet. Idén

130 éve, hogy oktató-ne-
velõ munkát végeznek az
intézményben. Az immár
hagyományos nemzedéki
találkozón, június 6-án em-

lékmûsort láthattak a jelen-
leg és a múltban itt tanítók,
a tanítványok. Az esemény
baráti beszélgetéssel töltött
kerti partival zárult.

130 éves alma mater

ELBÚCSÚZTAK ÓVODÁJUKTÓL. Elballagtak a Zipernowsky
Károly utcai intézmény nagycsoportosai, akik õsztõl az
olvasás, írás tudományával ismerkednek az iskolában FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A zsûri elnöke Gyulai Ivánné,
a Platán Könyvtár könyvtárve-
zetõje volt. A bibliotéka értékes
könyvjutalmakkal díjazta a he-
lyezetteket és a különdíjasokat.

Az 5-6. osztályos korosztály
Gyõri Gáspárról elnevezett
könyvtárismereti vetélkedõn ve-
hetett részt. Gyõri Gáspár a XII.
kerületi Táncsics Mihály Gim-

názium könyvtárostanára volt,
elkötelezett könyvtárépítõ tevé-
kenysége és publikációi tették
ismertté. Idén a korábbi iskolai
fordulók elsõ három helyezettje
mehetett a fõvárosi fordulóra.
Kerületünkbõl a Krúdy, a
Medgyessy és a Veres Péter
Gimnázium diákjai indultak, a
fõvárosból összesen 76-an.

Eredmények: 1. Rikker Bálint
(Veres P. Gimn., tanára:
Szlávikné Cséfalvay Krisztina);
4. Varga Ramóna (Medgyessy F.
u. Általános Iskola, tanára:
Magyari Filoména Szilvia); 11.
Szabó Barbara (Krúdy Gyula
Általános Iskola, tanára : Bíró
Attiláné); 12. Gém Janka (Veres
P. Gimn.).

A 7-8. osztályosoknak a Faze-
kas Gimnáziumban tartották a
Bod Péter Verseny fõvárosi for-
dulóját. Az egységes központi
írásbeli feladatlapot III. kerületi
kolléganõ, Sipos Mónika szer-
kesztette (Csillaghegyi Általá-
nos Iskola). Kerületi eredmé-
nyek: 1. Bartos Adrienn (Veres
Péter Gimnázium, tanára:
Szlávikné Cséfalvay Krisztina);
2. Bagi Alexandra (Elsõ Óbudai
Általános Iskola, tanára: Hegyi-
Stefánkó Ágota); 3. Walter Zsó-
fia (Veres Péter Gimnázium, ta-
nára: Szlávikné Cséfalvay
Krisztina). Szépen szerepeltek

az Árpád Gimnázium, a
Medgyessy Általános Iskola, az
Óbuda Gimnázium, a Krúdy
Gyula Általános Iskola és a Fod-
ros Általános Iskola tanulói is. 

A fõvárosi szóbeli forduló 7.
helyén végzett Bartos Adrienn.
(Az országos versenyre az elsõ 6
tanuló jutott tovább.)

A 9-10. évfolyamosok közül a
fõvárosi fordulón Lõvei Péter
(Árpád Gimnázium, tanára:
Rónyai Tünde); Bakos Asztrik és
Varga Balázs (Veres P. Gimn.,
tanára: Szlávikné Cséfalvay
Krisztina) vettek részt. Lõvei
Péter (Árpád Gimn.) 3. helyezé-
sével bejutott az országos döntõ-
be, ahol 12. lett.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

B elgiumban rendez-
ték az 56. Európai

Zenei Fesztivált, az ifjú-
sági kórusok versenyét
május 1-je és 5-e között.
Négyezer fiatal felnõtt
és gyermek utazott
Neerpeltbe. A megmé-
rettetés több kategóriás,
azaz különbözõ zenei
nehézségû volt. 

A legnehezebb gyer-
mekkari kategóriában a
grazi gyermekkar és az
orosz fiúkórus mögött a
III. helyezést érte el az
Andor Ilona Gyermek-

kar. Kiemelkedõ teljesít-
ményük két rangos fesz-
tiválra szóló meghívást

eredményezett: a grazi
és a Tours-i versenyre
várják õket. 

Harmadik lett az Andor Ilona Gyermekkar 

Ifjúsági kórusok Neerpeltben

A Szín-tér Festõiskola kiállítást nyitott a Fodros Ál-

talános Iskola I. emeletén. A festõcsoport több pá-

lyázaton sikeresen szerepelt. Csorba Tímea 1. és

Válenti Katalin 5. osztályos tanuló munkáját bevá-

lasztották a több mint ötezer beküldõ közül a Kultúr-

és Zöld Zóna Egyesület, „Fák, Madarak napja” címû

pályázat kiállítottjai közé. Több diák felvételizett si-

keresen a Képzõmûvészeti Szakközépiskolába.

Festõiskolások munkái

Két tanítási nyelvû jubileumi mûsor
Angol két tanítási nyelvû mûsort mutattak be a

Krúdy Általános Iskolában április 22-én és 23-án. A
program aktualitását az adta, hogy Magyarországon
20 éve van jelen az angol két tanítási nyelvû oktatás.
Az alsósok rövid zenés színdarabokat, dalokat, ver-
seket adtak elõ.

Project napok
A Krúdyban Project napokat tartottak május 7-tõl

9-ig. A diákok önálló kutatási területeket kaptak
helytörténet, iskolatörténet, környezetvédelem, mû-
vészettörténet, ipartörténet témakörben. Összegyûj-
tött anyagaikat elõadásokon, prezentációkon és kiál-
lításon mutatták be.

A Kihívás napja
A TUE pályán rendezték a Kihívás Napját május

26-án a „Krúdysok”. A rendezvényt sportversenyek-
kel, foci és kosárlabda mérkõzésekkel ünnepelték. 

Hírek a Krúdyból

Elõzetes: a Békásmegyeri
Közösségi Ház ad otthont
augusztus 8-tól 10-ig a
XIX. Országos origami ta-
lálkozónak. Az esemény a
Magyar Origami Kör alapí-
tásának 20. évfordulója is
egyben.

A programban elsõsor-
ban a pályázók alko-

tásainak versenye, origami
foglalkozások, kiállítás,
könyv és filmbemutatók
szerepelnek. A szervezõk
június végéig várják a ke-

rületi óvodák, iskolák, ci-
vil szervezetek jelentke-
zését. (Részvételi díj:
3800 forint, a Magyar
Origami Kör tagjainak
2800 forint. Jelentkezni a
www.origamisok.extra.hu
és a http://origami.homolu-
dens.hu honlapokon, a
mariann.villanyi@budavi-
tal.hu e-mail címen, vala-
mint a 06-20-941-6269-es
telefonszámon lehet. Posta-
cím: Magyar Origami Kör,
1025 Budapest, Cseppkõ
utca 39.) 

Országos origami találkozó 
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Kultúra – Helytörténet

A reneszánsz
muzsikától
napjainkig
Reményi János nõikar
estje „A reneszánsz mu-
zsikától napjainkig” cím-
mel június 30-án 19 óra-
kor kezdõdik a Megbéké-
lés Házában. Komolyze-
nei remekmûvek és köny-
nyûzenei gyöngyszemek
hangzanak el. Karvezetõ:
Zelencsuk Tímea. Zongo-
rán közremûködik: Holics
László. (Helyszín: Békás-
megyer, Újmegyeri tér, a
34-es, 145-ös, 146-os
busz végállomása. Bejá-
rat az iskola felõli olda-
lon.)

Galériák kínálata
„Tiszta képet látok” cím-
mel Vincze Ottó kiállítá-
sa június 22-ig látható
az Óbudai Társaskör
Galériában. (Cím: Kis-
korona utca 7.) * „Néma
költészet” címmel Dunai
Beáta tárlatát szintén
június 22-ig tekinthetik
meg az Óbudai Pince-
galériában. (Cím: Fõ tér
1., Zichy-kastély.) Nyit-
va tartás: mindkét galé-
ria hétfõ kivételével na-
ponta 14-tõl 18 óráig
kereshetõ fel.

Abszurd
Szkeccsek, karikatú-
rák, bohóctréfák az ab-
szurd világából június
26-án 18 órától a Tér-
színház mûvészeinek
elõadásában. (Cím: Fõ
tér 1., a Zichy-kastély
kertje. Jegyár: 1800 fo-
rint. Jegyrendelés: 388-
4310; Zanotta Veronika
06-30-327-8791; e-mail:
terszinhaz@freemail.hu)

Emlékhangverseny
Elõzetes: Fischer Annie
zongoramûvészre emlé-
keznek július 5-én a 19
órakor kezdõdõ koncerten
az Óbudai Társaskörben.
Közremûködik Csoba
Tünde zongorán és a
Fischer Annie ösztöndíjas
Vámosi-Nagy Zsuzsa fu-
volán. Zongorán kísér:
Gábor József. A hangver-
senyen Bach, Chopin,
Taffanel és Otar Takta-
kishvili mûveibõl játsza-
nak. (Belépõ: 1000 forint.
Cím: Kiskorona utca 7.)

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: „Helytörténeti
sarok”.

Az Óbudai Múzeum 2008
márciusa és júniusa között
hétfordulós helytörténeti
vetélkedõ-sorozatot indí-
tott „Helytörténeti sarok”
címmel. A feladványsoro-
kat kéthetenként olvashat-
ják lapunkban.

KERÁMIÁK A SAN MARCO GALÉRIÁBAN. Vígh Éva keramikusmûvész munkáiból láthatott ki-
állítást a nagyközönség június 13-áig az Óbudai Mûvelõdési Központ San Marco Galériájá-
ban. A válogatást Bús Balázs polgármester is megtekintette

Plakátkiállítás nyílt a Bu-
dapest Galéria Kiállítóhá-
zában. A tárlat az elmúlt
ötven év, ma már archívu-
mokban õrzött munkáiból
mutat be válogatást. A 21
mûvész közel 100 plakátja
visszaviszi a látogatókat a
múltba, a hétköznapok vi-
lágába. (Megtekinthetõ jú-
nius 22-éig, hétfõ kivéte-
lével naponta 10-tõl 18
óráig a Lajos utca 158.
szám alatt.)

VII. forduló 
1. Kitõl származik az
idézet? „... Neki soha
nem volt gondja, hogy
mit és hogyan fessen.
Ha kellett, a jobb kezét
is felszögezte volna a
képre. Zseni volt...”
2. Ki az a fiatalon el-
hunyt óbudai alkotó, aki-
re az idézet vonatkozik? 
3. Melyik magyar köz-
gyûjtemény õrzi diplo-
mamunkáját?
4. Mi ennek a mûnek a
címe?
5. Hol található a kiváló
festõmûvészt idézõ em-
léktábla Óbudán? 
6. Ki a szerzõje és mi a
címe annak az esszé-
nek, mely elsõk között
vázolta fel a festõmû-
vész kivételes tehetsé-
gének természetrajzát?
7. Ki volt az a világhírû
zongoramûvészünk, aki

gyermek- és ifjúkorát
Óbudán töltötte? 
8. Melyik utcában talál-
ható családjának egyko-
ri háza, melynek falán
ma emléktábla jelzi,
hogy ott élt? 
9. Ki volt az a két XX.
századi magyar zene-
szerzõ, kiknek mûveit
külföldön is játszotta? 
10. Mikortól és meddig
élt Kassák Óbudán?
11. Mi a címe az Óbu-
dán írt naplójegyzetei-
nek?
12. Kinek és melyik mû-
vébõl származik az idé-
zet: „…láttok-e engem,
amint a Duna-parton
ballagok / hazafelé Óbu-
dára, horgászbottal a
kezemben / vállamon
üres tarisznyával.”
A VII. fordulóban elér-
hetõ pontszám: 15
pont.

Helytörténeti sarok

Magyar
plakátretro Krúdy Gyula életének

utolsó éveit Óbudán töl-
tötte. Számos kedves
írásában kapnak szere-
pet Óbuda vendéglõi,
nevesebb polgárai,
girbe-görbe utcácskái.
Érthetõ, hogy Óbudán
volt a legnagyobb vevõ-
köre a legújabb Krúdy-
val foglalkozó könyv-
nek. Ennek szerzõje,
Lelkes Péter újságíró
és a könyv címe: „A ha-
sonlatok költõje avagy
tanuljunk könnyen,
gyorsan Krúdyul”. Ami-
kor már csak 10 pél-
dány maradt eladósor-
ban a Flórián áruház
Libri könyvesboltjában,
akciót hirdettek: aki vé-
letlenül éppen a 10. pél-
dányt vásárolja meg in-
gyen jut az olvasnivaló-
hoz (a szerzõ dedikálá-
sával), sõt bonuszként
még egy másik könyv-
vel is megajándékoz-
zák.
Hogy hol tartanak jelen-
leg a könyvek eladásá-
val, az hét-pecsétes ti-
tok. Árgus szemekkel fi-
gyelik, ki lesz az az
óbudai vevõ, aki meg-
vásárolja éppen a 10.
példányt.

A z ország több pont-
járól érkezett neves

kórusok léptek fel nagy
sikerrel az Óbudai Mû-
velõdési Központ szín-
padán a közelmúltban. A
mûsorban a XV. század
egyházi és világi zenéjé-
nek gyöngyszemeibõl,
valamint a reneszánsz
korszakhoz kapcsolódó
XX. századi kórusmû-
vekbõl adtak elõ. Fellé-
pett a kismarosi Gaudi-
um Cantus, a Care Voci,
a Capo di tutti i Capi és
az Óbudai Kamarakó-
rus, valamint a Telki
Nõikar.

Reneszánsz
kórusmûvek 

Kié lesz a 
„tizedik” példány?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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KoncArt
a Zichy-kastélyban

Az Óbudai Nyár
KoncArt nevû program-
sorozatában a „Duma-
színházban” Badár Sán-
dor elõadásán derülhet a
közönség június 20-án
18 órától. A fellépõt a
Specko Jedno, Rutkai
Bori és zenekarának
koncertje követi 19 órai
kezdettel, majd a nép-
szerû Sziámi együttes
zenél 20.30 órakor. 

T-Com Gyerek
Sziget

Ingyenes programso-
rozattal várják a csalá-
dokat július 6-ig minden
hétvégén a Hajógyári-
sziget nagyrétjén. A
színpadi zenés produk-
ciók, koncertek, cirkuszi
elõadások és az igen
népszerû interaktív játé-

kok, kreatív kézmûves
helyszínek és sportprog-
ramok mellett az idén a
Vizek Éve sorozat is be-
kapcsolódik a Gyerek
Sziget környezettudatos
életmódra nevelés prog-
ramjaiba. 

Fõ téri Esték
A hangversenysorozat-

ban neves elõadókat lát-
hatnak-hallhatnak a Fõ
térre látogatók hétrõl-hét-
re. Az ingyenes koncert
következõ fellépõje egy
rendõrzenekar lesz június
21-én 19 órai kezdettel. A
Magyar Rendõrség Zene-
karának fúvósai, a Police
Big Band klasszikus ma-
gyar fúvószenei és szóra-
koztató zenemûvekbõl ad
ízelítõt. Egyebek mellett
parádés big band muzsi-
kával várják a közönséget.
Többek között Duke

Ellingtont és Glenn Mil-
lert idézik, majd tánczenei
mûsort adnak mások mel-
lett Máté Péter és a Bon-
Bon együttes szerzemé-
nyeibõl. Énekel: Pintér
Tibor és Szolnoki Péter. 

Kert Mozi a Fõ téren 
és Békásmegyeren

Közkívánatra a „Sza-
badság, szerelem” címû
filmet tekintheti meg a
közönség június 22-én
20.30 órától a Fõ téren.
Az óbudai vetítés nap-
ján, azaz június 22-én
21 órától Békásmegye-
ren az „Apám beájulna”
címû mozi forog. Ez
utóbbi helyszínen a
„Buhera mátrix” látható
június 29-én 21 órakor. 

Színházi elõadások

„Özv. Karnyóné”
Békásmegyeren

„Az özvegy Karnyóné
és a két szeleburdiak”
címû énekes-táncos ko-

médiát tekintheti meg a
közönség június 28-án
20.30 órától a Békásme-
gyeri Közösségi Ház-
ban. Özvegy Karnyóné
szerepében: Magyar At-
tila. A két szeleburdiak:
Hajdú István és Szaká-
csi Tibor. (Belépõ: 1800
forint. Jegyrendelés sze-
mélyesen vagy a 243-
2432-es telefonszámon.) 

Koncert a 
múzeumudvaron 

„Crescendo” címmel
a Liszt Ferenc Kamara-
zenekar három hangver-
senyt ad versenygyõztes
fiatalokkal. Elsõként
Banda Ádám hegedû-
mûvésszel, a Szigeti-
Hubay hegedûverseny
tavalyi gyõztesével mu-
zsikálnak június 29-én
20 órától. A Mozart-es-
ten felcsendül az Egy
kis éji zene, a G-dúr he-
gedûverseny és az F-dúr
divertimentó is. (Belé-
põjegy: 2500 forint. 

Jegyrendelés szemé-
lyesen vagy a 250-0288-
as telefonszámon.)

Elõzetes: az óbudai
Symbol Budapest július
10-én szintén bekapcso-
lódik az Óbudai Nyár
programjaiba. A szóra-
koztató és gasztronómiai
komplexum minden egy-
ségében Óbudához kötõ-
dõ kulturális esemény lát-
ható-hallható. A komoly-
zenétõl a humorig az ösz-
szes elõadó-mûvészeti ág
bemutatkozik, mely ga-
rantálja, hogy korosztály-
tól, érdeklõdési körtõl
függetlenül mindenki
megtalálja a számára leg-
megfelelõbb programot. 

(Azoknál az esemé-
nyeknél ahol nem tüntet-
tük fel a belépõjegyek
árát, a programok in-
gyenesek Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
támogatásával.)

Összeállította: 
Szeberényi Csilla

Moór Marianna és Szilágyi
Tibor június 20-ától tíz alka-
lommal játssza Coburn két-
felvonásos tragikomédiáját. 

A Csiszár Imre ren-
dezte darabban két

magára maradt ember
sorsát kísérhetjük figye-

lemmel, akik egy külö-
nös helyen, egy különös
élethelyzetben találkoz-
nak. Izgalmas, megható
módon tárul elénk, hogy
napról napra, kártyapar-
tiról kártyapartira mi-
ként kerülnek közelebb
egymáshoz. Az elõadá-

sok június 21-én, 22-én,
25-én, 26-án, 27-én, 28-
án, 29-én, valamint júli-
us 2-án és 3-án 20.30
órakor kezdõdnek az
Óbudai Társaskör kert-
jében. Rossz idõ esetén
a nagyteremben. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Színházi estek a Társaskör kertjében 

Kopogós römi: bemutató június 20-án

Óbudai Nyár 2008

Szórakozás és kultúra minden korosztálynak

Az animációs film klasszikusait és a fiatal mû-
vészgeneráció munkáit tekinthetik meg az ér-
deklõdõk a nyári kertmozik hangulatát idézõ,
kellemes környezetben június 30-tól július 5-ig a
Kiscelli Múzeumban. A programban többek kö-
zött rövid és egészestés, valamint díjnyertes fil-
mek szerepelnek, a vetítések elõtt lehetõség
nyílik az alkotókkal való találkozásra.
Klasszikus mesterek és kortárs alkotók: Nepp Jó-

zsef, Csermák Tibor, Reisenbüchler Sándor,

Dargay Attila, Ternovszky Béla és Rofusz Ferenc,

Foky Ottó, Macskássy Kati, Jankovics Marcell, Ca-

kó Ferenc, Kovásznai György, Varga Csaba, Gyulai

Líviusz.

Egészestés animációk: Gauder Áron: Nyócker!

(2004). Kovásznai György: Habfürdõ (1979).

Képzõmûvészet és animáció: Háy Ágnes, Hegedûs

2 László, Csáki László, Prakter Mariann, Orosz Ist-

ván, Békés Rozi, Magyarósi Éva, Rutkai Bori 

A Moholy Nagy Mûvészeti Egyetem jelenlegi és volt

hallgatóinak munkái: M. Tóth Géza, Pálfi Szabolcs,

Békési Sándor, Lehotay Zoltán, Nádas Tibor, Heim

István, Huszár Dániel, Gaál Fruzsina, Sándor Jó-

zsef, Hegyi Magda, Taskovics Éva, Dózsa Tamás.

(Belépõjegyek a vetítések elõtt, a helyszínen vásá-

rolhatók meg. Ár: 600 Ft/felnõtt, 300 Ft/diák, nyug-

díjas. Részletes program: www.kiscell.org Cím:

Kiscelli utca 108. Megközelíthetõ: a 60-as busszal a

Batthyány térrõl, a 17-es villamossal a Margit hídtól

és a 165-ös busszal a Kolosy tértõl.)

Kiscelli animációs esték
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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

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-
gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, wc-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479

� 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 
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítá-
sa. Tel.: 251-4912  

� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2175, 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
� Tapétázás, festés, mázolás árengedménnyel!
Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is. Tel.:
359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� 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
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, wc-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-

léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
� 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
� Kõmûves munkákat kisebbeket burkolat,
csempe, vakolat és festésjavításokat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel.: 06(70)291-2637
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� 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.
� 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
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárí-
tás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rend-
szeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
� Villanyszerelés! Lakások elektromos há-
lózatának felújítását, lakóházi fõvezetékek ki-
vitelezését és tervezését, mûszaki vezetést
Elmû regisztrált vállalkozás vállalja. Tel.:
06(30)921-5065
� Konténer, sitt szállítás. Gépi földmunka
(Bobcat) Tel.: 06(30)392-6216
� Panellakásokban radiátorcsere akció!
9.000 Ft/db, 16.000 Ft/2 db, 21.000 Ft/3 db.
Továbbá vízszerelés és burkolási munkák.
Tel.: 06(20)323-4471
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást, zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Asztalos munkák, konyhaszekrény,
garderobe, egyéb kisbútorok, nyílászárók ké-
szítése, javítása. Egyedi faborítások, boltív,
lambéria. Tel.: 06(70)943-1294
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Redõnyös munkák, javítás, átalakítás.
Szalagfüggöny, reluxa, szúnyogháló. Telefon:
06(70)380-9092
� Villanyszerelés, takarítás! Megbízható csa-
pattal komplett lakásfelújítás A-Z-ig! Munkála-
tok utáni takarítás, hétvégén is. Szmerk Ferenc
06(20)317-2714 E-mail: mchat@freemail.hu

� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� 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
� 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
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm kezelése.
Paraffinos kézápolás-ízületi panaszokra is!
Szentendrei út 6-8. a Raktár u.-i buszmegálló-
nál. Bejelentkezés: 06(30)307-5818
� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Dr. Gulyás Miklós sebészfõorvos sebésze-
ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565."

� 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

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Nyári dajka képzés. Kasza Képzõ, tel.:
276-5918, Nysz: 01-0064-04

� Úszótábor és sportnapközi a Dagály
strandon. (XIII. Népfürdõ u. 36.) június 16 -
augusztus 15-ig, heti bontásban, úszás, vízi-
játékok, görkorcsolya, gördeszka, gumiasztal,
kosárlabda oktatás és játék. www.jafc
sakpeter.hu Tel.:06(30)248-3544
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)9590-134

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

Oktatás

� Izületi, reumás, vérnyomás gondjai van-
nak? Sok stressz éri? Ülõmunkát végez?
Jöjjön el hozzánk és fizikai közérzete javul-
ni fog! Jade masszázságy. Cím: Bp. III. Ta-
vasz u. 5. Tel.: 06(30)989-0306; 630-3865

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-
természetgyógyásznál III. ker. Tavasz u. 7.
Tel.: 06(20)481-4646

� Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár 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

� Parlagfû allergia? Szmogriadó? Porral
telített levegõ? Légzési nehézségek? Jöjjön
el hozzánk és fizikai közérzete javulni fog!
Sóbarlang. Cím: Bp., III. Tavasz u. 5.,
www.sotime.hu Tel.: 06(30)989-0306;
630-3865

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolitása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit-körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� 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 %!!!

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

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

� Bútorkárpitozás ingyenes szállítással,
garanciával, komoly referenciákkal. Óriási
szövetválaszték! Tel.: 06(20)943-5434

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

� „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

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

Szolgáltatás
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tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matematika-fizika (pót)vizsgafelkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Német nyelvtanítás, minden szinten fran-
cia korrepetálás, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Tel-
jes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-0031,
06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� 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.
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� III. Platánliget lakóparkban 2006-ban
épült 40 nm-es, fszt-i, bútorozott luxuslakás,
50 méterre a Dunától, 25 nm-es saját kerttel
eladó. Tel.:06(20(935-0018, 316-9408
� Garázs eladó Rómain, Ányos u. 11-ben,
13 mm-es. Tel.: 06(20)996-8210
� III. Szõlõ utcában 2001-ben épült I. em-i
felújított 30 nm-es garzonlakás eladó. Ára: 15
MFt. Tel.:06(20)935-0018, 316-9408
� III Klasszikus Óbudán csendes utcában
2008-ban épült háromlakásos, 400 nm-es csa-
ládi ház, garázzsal eladó 129 MFt-ért. Tel:
06(20)9713-335, 316-9408
� III. Vízimolnár közben I. em-i, 67 nm-es,
1 nappali + 2 félszobás, erkélyes, légkondici-
onált, hangulatos lakás eladó. Ára: 18,5 MFt.
Tel.: 06(20)935-00-18, 316-9408
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésût. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
� III. Csillaghegyen 2001-ben épült, 320
nm-es, 3 szintes, 1 nappali + 4 hálós teraszos,
klímás családi ház, garázzsal eladó. Ára:125
MFt. Tel.: 06(20)935-0018, 316-9408

� III. Római-parton eladó igényes kivitele-
zésû, 10 éves, 310 nm-es ikerházrész, 500 nm-
es intim kerttel, 5 hálószobával. Irányár: 109
MFt helyett 95 MFt júniusi szerzõdéskötés
esetén. Bõvebben: ingatlan.com/h2031430
tel.: 316-9408, 06(20)935-00-18
� III. EuroCenter felett 70% kész 114 nm-
es családi ház, 2 garázzsal eladó. Ára: 59
MFt. Tel: 06(20)9713-335, 316-9408
� FLÓRIÁN TÉR közelében 2-3 szobás la-
kások eladók. Tel.: 368-4167, www.fengshui-
house.hu
� Önkormányzati telket egy kis házzal
együtt, kiadót keresek hosszú idõre bérbe
venném. Villany, víz fontos. Tel.: 06(20)253-
9431
� Csillaghegyen Gyula utcában 110+30 m2

ház, 571 m2 telekkel tulajdonostól eladó 52
MFt. Tel.: 06(20)919-0988
� Rómaifürdõn tulajdonostól TEHER-
MENTES 74 m2-es, 1+ 3 félszobás,  légkon-
dicionált, napfényes, erkélyes lakás eladó.
Érd: 06(30)370-4277 Ár: 17,7MFt.
� Bármilyen ingatlanügyben, bizalommal
hívjon bennünket,  Képesház ingatlan. Tel.:
06-20-430-5769
� Békásmegyeren (hegy felõl) Csobánka
térnél 50 nm-es napos, étkezõs, felújított pa-
nel eladó, vízórákkal, lodzsia szépen beépít-
ve. 9,5 MFt. Tel.: 06(30)397-0123
� A Kazal utcában garázst vennék vagy bé-
relnék július 1-tõl. Tel.: 06(30)428-2459
� II. Pusztaszeri úton 50 m2-es, 2 szobás, jó
állapotú, napfényes lakás gépkocsibeállóval
tulajdonostól 23,9 M forintért eladó. Tel.:
06(30)974-6691
� Baja kertvárosában, Darázs utcában 3
szobás családi ház kellemesen szeparált ud-
varral, kordonos szõlõvel eladó. Irányár 15
MFt. Tel.: 06(20)393-0243
� Sárosd központjában, csendes utcában 80
m2-es L-alakú felújított parasztház búbos ke-
mencével, déli terasszal, romantikus kerttel,
örökzöldekkel, gyümölcsfákkal eladó. Irány-
ár: 7,9 m. Tel.: 06(20)393-0243
� 27 m2-es összkomfortos üzlet szép környe-
zetben (Budán-Árpád hídnál-Ramada Hotel
közelében) jó parkolással nagy kirakattal, te-
lefonnal kiadó. Tel.: 06(20)913-2249, este
240-4080
� III. Kaszásdûlõn, 53 nm-es 1+2 félszobás,
erkélyes, magasföldszinti öröklakás tárolóval
négyemeletes társasházban tulajdonostól el-
adó. Ir.: 14.500.000 Ft. Érdeklõdni:
06(30)890-0404

� Hosszú távra kiadó III. Rózsadomb utcai
kertes házban 1 szobás leválasztott lakrész és
egy 2 szobás lakás garázzsal, terasszal. Tel.:
06(30)9960-183

� 600-1500 Ft. óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl. Tel.: 243-8280,205-
8700, 06(20)359-5918
� Kiskorona utcai civil szervezethez kere-
sünk nyugdíjas gépírót, számítógépes ismere-
tekkel elõnyben. Érdeklõdni: 06(20)368-
7810, Pintér
� Kis- és nagytakarítást, lakásfelújítás utá-
ni takarítást vállalok. Tel.: 06(30)382-6029;
� Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés
keres kolléganõt telefonos rendelésfelvétel,
számlázás, termékajánlás, mintabolti értéke-
sítés munkára min. érettségivel. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a bekaskft@t-
online.hu e-mail címen lehet.
� Alapítványi óvoda Óbudán, a Testvérhe-
gyen óvodapedagógus jelentkezését várja
szeptemberi kezdéssel (angol nyelvtudás
elõnyben). Tel.: 367-3620; 06(20)262-2430
� Óbudai Kft. külkereskedelmi bonyolítót
keres középfokú végzettséggel jó angol/né-
met nyelvtudással, számítógépes ismeretek-
kel. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
udvari@isoplus.hu
� Telefonmarketinges állás, otthon is vé-
gezhetõ, csillaghegyi kft. részére. Számítógé-
pes tudás szükséges, telefonmarketinges ta-
pasztalat, Internet hozzáférés elõny. Önélet-
rajzokat a csillagmunka@gmail.com-ra kér-
jük.
� Római-parti szezonális vendéglõbe taka-
rítónõt keresünk napi 4 órában. Érdeklõdni:
06(30)470-2250
� Fodrász, kozmetikus munkatársakat kere-
sek békási üzletembe. Tel.: 06(30)973-6229
� Gondnokot keresünk 4-6 órás munkaidõ-
re a Római-parton. Érd: 06(20)947-4402
� Országos hálózattal rendelkezõ cég hitel-
ügyintézõ munkatársat keres! Részletek:
06(30)315-8966 www.cchun.hu

� Ingyenes, személyes pénzügyi tanácsadás:
befektetés, hitel(kiváltás), biztosítás területén
a legjobb megoldások ajánlása, ügyintézése:
06(20)355-5601

� Megunt, kiolvasott, feleslegessé vált köny-
vei eladásában segítünk, könyvtárát, metszete-
it, képeit otthonában felértékeljük. Antik-háló-
zat info@hunbook.hu Tel.: 486-1515
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-

rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Bécsi út 130. alatt (Margit kórház mellett)
gépkocsibeálló kiadó. Tel.: 06(70)325-6993

� Frekventált helyen 20 nm raktárhelyiség,
III. ker. Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-
5544

� Új rendelõk kiadók Budapest III. kerület
Kolosy tér 1/b. alatt. Bõvebb információk a
www.dolomit.hu, vagy a 388-6077 telefon-
számon.

� Óbudán tulajdonostól a Szõlõ utcában
(Piachoz közel) 2 szobás összkomfortos lakás
III. em. (lift van) kiadó. Érd: 06(70)380-8692

� Kiadó a Lajos utca 131-ben, utcára nyíló,
két helyiséges, összkomfortos 23 m2-es helyi-
ség, irodának, orvosi rendelõnek kiválóan al-
kalmas. Érdeklõdni lehet: Szabóné
06(20)555-3698

� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904

� Kiadó 35 m2-es, 1 szobás, egyedi fûtéses,
komfortos lakás, õsfás, bekerített kertben,
zárt parkolóval. Tel.: 06(20)808-0513

� 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

� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048

� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.:  06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu

� Ne legyen magányos! Segítek megtalálni
párját. Megbízható, diszkrét, személyiség-
központú társközvetítés. Hívjon bizalommal:
06(30)586-1123; 335-0897

� Számítógép-javítás otthonában. Tel.,:
06(20)988-5147

� 14 nm-es, galériázható, utcai üzlethelyi-
ség eladó vagy kiadó! Pacsirtamezõ út 15. 6,9
mill. Tel.: 06(20)936-3217

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

Autó

Üzlet

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

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

Kiadó

Elad-vesz

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

Egyéb

� Óbudai Party service eszközraktárába
keres alkalmi mosógatónõket fehér és fe-
kete mosogatásra változó mûszakban. Je-
lentkezni lehet hétköznap a 06(70)941-
3148-ös mobilszámon.

� 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
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 pénztároso-
kat, árufeltöltõket targoncavezetõket és
osztályvezetõ-helyetteseket. Önéletrajzo-
kat a 06-26-546-513-as faxszámra várjuk.
Érdeklõdni a 06-26-546-514-es telefon-
számon lehet

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

� Jóarányú, 956 m2-es ikerház építésére is
alkalmas telek eladó Békásmegyer
Ófaluban, Óbor köz 9. sz. alatt. Ár 32 MFt.
Érd.: Paulina András 06(20)326-5793

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingat-
lanok specialistája. Irodáink: Vörösvári-
Vihar u. sarok, faépület: 439-1999; Euro-
Center, galériaszint: 242-5599; www.oi.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

� Ne legyen olyan drága? Angol 2 fõvel,
tapasztalt, diplomás tanárral. Tel.: 242-
6136; 06(20)483-7808

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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Nyári táborok

Környezetvédelmi 
A környezettudatos ma-
gatartás elméleti és gya-
korlati tudnivalóival is-
merkednek a diákok jú-
nius 23-tól 27-ig, napon-
ta 7.30-tól 17 óráig az
Óbudai Mûvelõdési Köz-
pontban (ÓMK), a San
Marco utca 81. szám
alatt. Kínálat: Zöld-szi-
get program; Fogadj
örökbe egy fát, bokrot
program; hulladékhasz-
nosítás; lételemünk a
víz; környezetbarát köz-
lekedés (kerékpár). Jó
idõ esetén fürdés a
strandon. (Az egyhetes
szaktábor díja: 8.000 fo-
rint, mely tartalmazza az
étkezés, a belépõk, a
technikai eszközök és a
szakmai kiadványok
költségét.)

Kézmûves 
Unatkozol? Nyaralnak a
barátaid? Gyere el az
ÓMK-ba! Kézmûves tá-
bort rendeznek gyere-
keknek június 30-tól júli-
us 11-ig, ahol napi 3-4
órában különbözõ tech-
nikákkal, bábkészítés-
sel ismerkednek. (Infor-
máció Kárpáti Zoltán-
nétól a 388-7370-es te-
lefonszámon, vagy,
info@omk.hu)

Sporttal 
az egészségért
A táborozás alatt (au-
gusztus 11-tõl 15-ig, na-
ponta 7.30-tól 17 óráig)
a nem versenyszerû
sportokból kapnak ízelí-
tõt a résztvevõk. A szak-
tábor helyszíne az Óbu-
dai Mûvelõdési Központ.
Program: barlangtúra;
páros tájékozódási fu-
tás; evezés csapathajó-
ban; gyalog- és kerék-
pártúra. Jó idõ esetén
fürdés a strandon. (Az
egyhetes szaktábor díja
8.000 forint, mely tartal-
mazza az étkezés, a be-
lépõk, technikai eszkö-
zök és a szakmai kiad-
ványok költségét.)
Jelentkezés mindhá-
rom szaktáborra Had
Andrásnál a 388-7370-
es telefonszámon.

Szaktáborok
az ÓMK-ban

A nyári szünetben,
szerdánként 10-tõl

12 óráig az Óbudai Mû-
velõdési Központ
(ÓMK) látja vendégül a
Szünidödõ programban
a kézmûves foglalkozá-
sok iránt érdeklõdõ
gyermekeket szüleikkel
együtt, valamint azokat
a sportos fiúkat és lá-
nyokat, akik szívesen
mérik össze tudásukat
játékos formában. 

Idõpontok 
Június 18-án: kézmû-

ves foglalkozás. Sport:
11-es rugó bajnokság. *
Június 25-én: kézmûves
foglalkozás. Sport: ki
lesz a legjobb kapus? *
Július 2-án: kézmûves

foglalkozás. Sport: ko-
sárlabda verseny. * Júli-
us 9-én: kézmûves fog-
lalkozás. Sport: mini
tájfutás. * Július 16-án:
kézmûves foglalkozás.
Sport: ügyességi pálya.
* Július 23-án: kézmû-
ves foglalkozás. Sport:
7-próbás verseny. * Júli-
us 30-án: kézmûves
foglalkozás. Sport:
pingpong villámtorna. *
Augusztus 6-án: kézmû-
ves foglalkozás. Sport:
akadályverseny. * Au-
gusztus 13-án: kézmû-
ves foglalkozás. Sport:
tollaslabda villámtorna.

(A részvétel ingyenes.
Cím: San Marco utca
81.)

Szerdánként irány 
a San Marco utca!

• A Fodros utcai Általános Iskolában bibliai gyermektá-
bort szervez június 30-tól július 4-ig a Keresztyén Ifjú-
sági Missziós Alapítvány (KIMA). Program: bibliai törté-
netek, sok-sok ének és játék, sportversenyek, vetélke-
dõk. (Ár: 6000 forint, mely magában foglalja az étkezést
/reggeli, ebéd, uzsonna/, a foglalkozásokat, sportszere-
ket, a kézmûves anyagokat.)
• Bibliai gyermek- és ifjúsági tábort rendez a KIMA
augusztus 10-tõl 16-ig Fülöpházán. Program: érde-
kes és izgalmas történetek a Bibliából, sok-sok játék,
sport, vetélkedõ szárazföldön és vizen, kézmûves
foglalkozások. (Ár: 15.000 forint teljes ellátással és
utazással együtt. Mindkét táborra Deák Anikónál a
06-30-500-5488-as, valamint Tarcali Zoltánnénál a
06-70-329-0153-as telefonszámon, és a 1039 Bp.,
József Attila utca 23. címen lehet jelentkezni.)

Bibliai táborok

Régi hagyományt feleleve-
nítve, ötnapos nyári tábort
hirdet az Aquincumi Múze-
um a történelem és régé-
szet iránt érdeklõdõ gye-
rekeknek. 

A táborba 10-14 éves
diákokat várnak,

akik kedvet éreznek ah-
hoz, hogy megismerked-
jenek az ókori polgárvá-
ros lakóinak mindennap-
jaival, kipróbálják ho-

gyan dolgoztak, milyen
tárgyakat készítettek az
ókori kézmûvesek. Meg-
ismerjék a római katonák
életmódját, fegyverzetét,
és a maguk készítette ró-
mai viseletben részesei
legyenek egy római la-
komának. A tábor részt-
vevõi azt is megtudhat-
ják, hogyan kerülnek elõ
a tárgyak a földbõl, be-
kapcsolódhatnak a régé-
szek munkájába.

Idõpont: július 7-tõl
11-ig, naponta 10-tõl 16
óráig. Helyszín: Aquin-
cumi Múzeum, Záhony
utca 4. 

(Részvételi díj: 14.000
Ft/ fõ. Az összeg tartal-
mazza a foglalkozások
alapanyagköltségét és az
ebéd árát. Jelentkezés:
Aquincumi Múzeum, kö-
zönségkapcsolati tele-
fonszám: 430-1081, e-
mail: aquincum@aquin-
cum.hu)

Ókori tábor
Aquincumban

A Szünidödõ prog-
ramban ingyenes

evezésoktatásra várják a
gyerekeket június 23-tól
27-ig az Óbudai Sport-
egyesület Vízitúra Szak-
osztálya római-parti te-

lephelyére. (Cím: Roz-
gonyi Piroska utca 28.)
* Ezt követõen, június
28-án vízitúrát indíta-
nak Komárom-Budapest
(I. turnus) útvonalon,
112 folyamkilométeren.

A túra július 3-án zárul.
(Költség: 15 ezer fo-
rint.) Jelentkezés Hor-
váth „Indián” Pálnál a
0 6 - 2 0 - 9 6 8 - 3 6 8 5 - ö s
vagy a 240-3353-as te-
lefonszámon.

Evezésoktatás vízitúrával

6-17 éveseknek egész nyáron rajzfilmes tábor

Óbudán, a Kerék utca 80. szám alatt. A gyerekek

elkészíthetik elsõ rajzfilmjüket, melyet hazavihet-

nek. A tábor 5 napos, 9-tõl 16 óráig tart. A program-

ban stúdiólátogatás, filmvetítés is szerepel. (Továb-

bi információ a 250-1355-ös és 250-0432-es tele-

fonszámon, a www.magyarrajzfilm.hu honlapon.)

Rajzfilm saját kezûleg 

A Magyar Csillagászati
Egyesület csillagásztá-
bort szervez július 1-tõl
8-ig a Mátrában találha-
tó ágasvári turistaház-
ban. A programban elõ-
adások, kirándulások,
éjszakai megfigyelések
szerepelnek. (További
információ és jelentke-
zés az egyesület hon-
lapján: www.mcse.hu
Telefonszám: 06-70-
548-9124.)

Csillagásztábor

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fesztivál
Rejtvényünkben a Kaszásdûlõn május végén ren-
dezett fesztivállal kapcsolatos neveket találhat-
nak. Beküldendõ a vízszintes 7. és 36., valamint a
függõleges 1. sor megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Poncius …, bibliai név. 7. A feszti-
vál rendezõje (zárt betûk: V. R. P.). 12. Valaminek a
kilátásba helyezése. 13. … Follet, ismert író. 14. Régi-
esen írja. 15. Ránc. 16. Állati lakhely. 18. Valakiért sír.
18. Hozadék része! 19. Üres tál! 20. Chris …, ausztrál
énekes. 22. Egyik királynénk keresztneve. 23. Szén és
nitrogén vegyjele. 24. Fél potméter! 26. Norvég, német
és luxemburgi autók jele. 28. Elõre nyom. 29. Széche-
nyi egyik mûve. 31. Ennivalóik. 35. Ezen a napon. 35.
Gauss. 36. A rendezvényen fellépõ együttes. 39. Ke-
resztül. 40. Széthint. 42. Pest megyei helység. 44. An-
gol rendõr. 45. Megkevert tét! 46. T-vel az elején nagy
szõnyeges cég. 49. Járóhely. 50.  Földes László harma-
dik neve fordítva. 52. Nyelvtani fogalom. 54. Paci. 55.
Török és vatikáni autók jele. 56. Nagyon kiviláglik. 57.
Egyenlõ. 59. Földet forgatá. 60. Egyszerû ennivaló. 61.
Keresztül. 62. Mogorván. 64. Apró dolog.
FÜGGÕLEGES: 1. Az egyik neves filmes (zárt be-
tûk: G. A. A. R.). 2. Bûvölni. 3. Ismert költõi múzsa.
4. Á. R. Õ. 5. Személyes névmás. 6. Pénzt küldött. 7.
Ezen idõszaki. 8. Maga. 9. Vigyáz rá. 10. Takar. 11.
Iktatom. 13. Idõszak. 19. Felgyülemlett. 21. Idegen Adél. 24. Az
egyik legnagyobb focista. 25. Boksában éget. 27. Levegõt kapko-
dó. 30. Társadalombiztosítás. 32. Bot betûi keverve. 33. Römikár-
tya lapja. 37. Az egyik napszakhoz kötött. 38. Kálium és szén
vegyjele. 40. Gyurmafigura. 43. Titkon elõrehalad. 45. Ütõs sport.
48. Elcsen. 51. H. I. A. K. 53. Regényrészlet! 55. Földet forgat ré-
giesen. 58. ÁÁÁÁ. 59. Lakoma. 61. Régen ad. 63. Máltai és oszt-
rák autók jele.                                                      Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt levele-
zõlapon június 23-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át.
A június 2-ai megjelent, „Akarat” címû rejtvényünk helyes megfejté-
se: „Aki mindig azt teszi, amit akar, ritkán teszi azt, amit kelle-
ne”.Könyvjutalmat kapnak: Kerekes Ferenc 1037 Budapest, Toboz ut-
ca 5.; Körmöci Gábor 1035 Budapest, Velence utca 1-3. F/1.; Dr. Kár-
páti János 1039 Budapest, Karácsony Sándor utca 30. 

Óbuda legpatinásabb részén, a Kolosy tér közelé-
ben található Budapest elsõ zenés gasztronómiai
komplexuma. A rendkívül nívós Symbol Budapestet
egy több száz éves házban alakították ki, 3 szinten,
közel 3 ezer négyzetméteren. 

Egyediségét sok egyéb mellett az adja, hogy a lé-
tesítmény hét külön egységbõl áll, melyek tér-

ben és stílusban elkülönülnek, mégis összhangban
vannak egymással. 

SymbolGarden
Az egyes egységek ölelésében található Budapest

legnagyobb, télen-nyáron üzemelõ kerthelyisége.
Különlegessége, hogy üvegteteje nyáron kinyitható.
Lenyûgözõ látványvilágát hosszú Bombay koktél-
pult, a tetõbe épített látványventilátorok, élõkertek és
a ház eredeti kútja együtt teszik teljessé. 

PuskásPanchoSportPub
Minden idõk legjobb magyar focistájáról elne-

vezett PuskásPanchoSportPub-ban 15 plazmaté-
vén, 15 magyar és nemzetközi sportcsatornán kö-
vethetõk a sportvilág eseményei. Öcsi bácsi kora-
beli fotói és emléktárgyai, kedvenc ételei, az utá-
nozhatatlan ízek, kiváló sörök, valamint a látvány-
ban egyedülálló, valódi marhabõr padló együtte-
sen adják a pub hangulatát. 

ItalianFusionRestaurant
Az olasz vidéki stílust és a könnyed eleganciát öt-

vözi a hatalmas farakással, koptatott fallal, átlátszó,
kõ szélfogóval berendezett fusion étterem. A fõváros
elsõ ilyen jellegû vendéglátóhelyén a közkedvelt itá-
liai fogások mellett más mediterrán konyhák ételei-

bõl is merítenek, egyiket a
másikkal ötvözik, a vég-
eredmény pedig egy le-
nyûgözõ, egyedi ízvilág. 

Café&Lounge
Szintén a Bécsi útról

nyílik a ház modern kávé-
zója, mely hihetetlen ital-
és koktélválasztékkal, il-
letve már-már mûvészi
szintre emelt belsõ de-
sign-elemekkel várja azo-
kat, akik egy kis kikap-
csolódásra vágynak, ki-
szabadulván az irodai
zûrzavarból. A különleges minõségû Forza kávé-
költemények és a korlátlan vezeték nélküli
Internet-hozzáférés együtt teremtenek ideális kör-
nyezetet mindehhez. 

220 évesPinceÉtterem
Az eredeti, 220 éves épület pincehelyiségében ki-

alakított magyaros étterem korhû hangulatot tükröz,
ahol igazi, jó magyar, sváb és tót ételeket szolgálnak
fel, ahogy egykor a nagy- és dédszülõk készítették
azokat. Jó borok, jó pálinkák, hatalmas húsok illatá-
val, mint a régi szép idõkben. Ahogy errefelé egykor
tartották: „Semmi fakszni, jól fogsz lakni!”

Gallery&EventHall
Atetõtér szinten alakították ki az épület „kulturális

fellegvárát”, mely különféle események, például es-
küvõk, születésnapok, céges rendezvények, konfe-
renciák ideális helyszíne. Idõközönként képzõmûvé-

szeti kiállításoknak, zongoraesteknek, koncerteknek
és más kulturális eseményeknek ad otthont a rendez-
vényterem. 

LiveMusicClub
A kétszintes, galériás LiveMusicClub az igényes

élõzenérõl, a jó slágerekrõl, alternatív színházi és
stand-up comedy elõadásokról szól. Aki az elektroni-
kus diszkózene helyett az igényes szórakozást, klub-
hangulatot választja, annak itt a helye!

A ház egyediségérõl, különleges belsõ hangulatá-
ról, lenyûgözõ építészeti megoldásairól, ínycsiklandó
fogásairól felesleges is áradozni, hiszen mindezt lát-
ni, érezni kell! 

(A Symbol Budapest címe: Bécsi út 56. Telefon-
szám: 333-5656. Honlap: www.symbolbudapest.hu
További információ: info@symbolbudapest.hu) 

(X.)

Symbol Budapest - gasztronómia, szórakozás és kultúra egy helyen
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Sport – Pályázat

A pályázat kiírója és bonyolítója: az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
kiemelt támogatásával

A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a
diákokat, akik a tanulás és az egészséges élet-
mód, sportolás összhangját kiemelkedõ módon
gyakorolják, így példaképekké válhatnak tanu-
ló társaik számára, ösztönözve õket hasonló cé-
lok elérésére. 

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki 7., 8.,

9., 10., 11., 12. osztályba beiratkozott a III. ke-
rület oktatási intézményeibe; * a 2007-2008.
tanévben tanulmányi eredménye eléri a 4.00 át-
lagot, vagy a fölötti; * III. kerületi alap- vagy
középfokú oktatási intézményben tanul, és a
III. kerület lakosa; * 2007. szeptember 1. -
2008. augusztus 31. közötti idõben rendszeres
sportolás mellett elért sporteredménnyel ren-
delkezik.

a. Értékelhetõ sportversenyen elért sportered-
mény: korosztályos világ- és Európa-bajnok-
ság; országos korosztályos bajnokság; diák-
olimpiai bajnokság; Budapest bajnokság; kerü-
leti bajnokság.

b. Az a) pontban felsorolt versenyeken elért
1-6. helyezés közül a legjobb eredményt veszik
figyelembe.

c. Az alábbi 10 sportágat a pályázat elbírálá-
sának sporteredmény értékelése vonatkozásá-
ban dupla értékkel veszik figyelembe.

d. Jelzett sportágak egyéni sportágak közül:
atlétika; cselgáncs; kajak-kenu; ökölvívás; rit-
mikus gimnasztika; úszás; vívás.

e. Csapat sportágak közül: kosárlabda; labda-
rúgás; röplabda

Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 10
hónap figyelembevételével 5.000 Ft fõ/hó ér-
tékben nyerhetõ el (összértékben 50.000 Ft/fõ).

Pályázati támogatást elnyerhetõk száma: mi-
nimum 30 fõ.

A pályázatot évenként ismételten kiírják.
A pályázati támogatás idõpontja: 2008. szep-

tember 1. - 2009. június 30. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. szep-

tember 12.
A pályázatot az oktatási intézmények részére

2008. szeptember 1-ig megküldött pályázati lap
kitöltésével (a lap az értékelési számítási módot
is tartalmazza) és az azon megjelöltek aláírásá-
val kell igazoltan megküldeni 2 példányban az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Sport
Közalapítványához: 1037 Budapest, Rádl
árok utca 1.

A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány a döntésrõl írásban értesíti a pályázót az
érintett oktatási intézményen keresztül.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhe-
tõ: Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány tit-
kárától, telefonon a 388-9770-es számon.

Az ÓBSK Kuratóriuma 

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és középfokú oktatási intézményekben 
jól tanuló és jól sportoló diákok támogatására

A leghosszabb egyéni asz-
talitenisz-játék hazai re-
kordját állították fel a ka-
szásdûlõi Jövõbarát Ala-
pítvány fiatal sportolói
május 30-án. A sporte-
seményen Bús Balázs pol-
gármester is pingpongütõt
fogott és bekapcsolódott
a játékba.

A hivatalos elismerés-
hez a magyarországi

rekordok regisztrátora
maratoni asztalitenisz-já-
ték néven jegyzõkönyvez-
te a szünetekkel 35 óra 2
perc, megszakítás nélkül

32 óra 2 perc játékot. A
papírok lefordítása után a
Guinness-rekordokkal
foglalkozó angliai köz-
pontba (Guinness Records

Publishing) tanúsítványt
küldenek, majd jön a vára-
kozás, hogy hivatalosan
elismerjék a Kaszásdûlõn
született rekordot.

35 óra 2 percig asztaliteniszeztek a Jövõbarát Alapítvány fiataljai

Sikerült a Guinness-rekord kísérlet 

A Vasas SC 2008. évi Magyar Kupa gyõztes, mag-
yar bajnok röplabda szakosztálya várja a sportág
iránt érdeklõdõ általános iskolás kislányokat. A
Vasa Opus-Via Óbuda színeiben kiváló
körülmények között és kiváló szakemberek
irányításával tanulhatják meg a röplabda alapjait az
érdeklõdõk. (Bõvebb információ Benkóné Kõrös
Marikától a 06-30-654-6760-as és Hõnig Lászlótól
a 06-30-253-0306-os telefonszámon.) 

Röplabda alapok

A Védõszárny Sportkör ha-
gyományaihoz híven vasár-
naponként idén is meghir-
deti a díjmentesen látogat-
ható vízitúráit, gyakorlattal
rendelkezõ diákoknak.

L ehetõséget biztosí-
tanak olyan úszni

tudó gyermekeknek 8
éves kortól, akik szeret-
nék megismerni a Du-
nát, és szívesen megta-
nulnának evezni kajak-
ban és kenuban. A je-
lentkezõk elsajátíthatják
az evezést vízitúrázó
szinten, megismerked-
hetnek a hajózási szabá-
lyokkal. Minden gyer-
mek köteles mentõmel-
lényt viselni, amit a
sportkör ad. 

A programok helyszíne:
Kossuth Lajos üdülõ-
part 19. (A vízibázis meg-
közelíthetõ a 34-es autó-
busszal az Árpád híd bu-
dai hídfõjétõl a Szent Já-
nos utcáig.) Kezdõknek
elõre egyeztetett idõpon-
tokban külön oktatást,
gyakorlási lehetõséget biz-
tosítanak. A részvételhez
szükséges felszerelés: für-
dõruha, póló, papucs, esõ-
kabát, sapka, enni- és inni-
való, vízhatlan csomago-
lásban (pl. ételdoboz), az
idõjárásnak megfelelõ vál-
tó öltözet. Gyülekezés,
vízreszállás: 9 órakor. 

(Elõzetes jelentkezés és
további információ a 240-
2627-es telefonszámon az
esti órákban.) 

A Régi Rómaisok Baráti
Köre felhívja a szenior ko-
rú sporttársak figyelmét a
Római-partról induló va-
sárnapi vízitúráira. 

N em csak gyakorlot-
takra számítanak,

mivel a túrák nehézségi
foka alkalmazkodik a
résztvevõk állóképessé-
géhez, komolyabb fel-
készülést nem igényel és
pihenõket iktatnak be.

A résztvevõk a sportkör
kajakjaiban küzdhetik le

az akadályokat. A kezdõk-
nek elõre egyeztetett idõ-
pontban külön gyakorlási
lehetõséget biztosítanak. 

(A részvétel ingyenes, a
szükséges felszerelési tár-
gyakról és a programok-
ról felvilágosítást a 240-
2627-es telefonszámon
adnak az esti órákban.)

„Ha már nem vagy
egészen fiatal, de még
nem érzed magad öreg-
nek, akkor köztünk a
helyed, de ne hagyd ott-
hon az unokádat sem!”

Gyerekek a Dunán

Vasárnapi vízitúrák
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Magyar siker 
a Rallycross Eb-n
A június 7-ei és 8-ai
osztrák Eb-futamon az
óbudai Bánkuti Gábor
pályafutása és a ma-
gyar rallycross legna-
gyobb sikerét érte el az-
zal, hogy zuhogó esõ-
ben Peugeotjával több
Európa-bajnokot és Eb
futamgyõztest meg-
elõzve megnyerte a III.
kvalifikációs futamot.
Sajnos a döntõben,
kedvezõ pozícióban
váltója meghibásodott,
így legeredményesebb
magyarként „csak” he-
tedik lett.

Sporttábor 
a Római-parton
Gazdag sport progra-
mokkal, futballal, te-
nisszel, pingponggal és
úszásoktatással, vala-
mint kézmûves foglal-
kozásokkal napközis tá-
bort szervez a CSMSZ
SE 5-14 éves gyerekek-
nek, már óvodás kortól.
(Helyszín a Római-part
erdõs, árnyas környe-
zete. Jelentkezés: Csil-
laghegyi Mozgás Sza-
badidõsport SE, Kelen
Balázsnál a 06-70-314-
0021-es telefonszá-
mon. Honlap: www.csil-
laghegysport.hu)

Úszásoktatás
Kezdõknek és haladók-
nak tartanak úszások-
tatást a vakáció végéig
a Laborc utcai Barátság
Szabadidõ Centrum-
ban. Foglalkozások:
kedden és csütörtökön
16 órától. Kezdés: júni-
us 24-én. (Ár a létszám
függvényében. Érdek-
lõdni Hagyó Balázsnál
lehet a 06-20-568-
5859-es telefonszá-
mon.) 

Immár 12. alkalommal
rendezték a Pest megyei
utcai kosárlabda-bajnok-
ságot, melynek állomásai
között elõször kapott he-
lyet III. kerületi helyszín
június 1-jén. 

Békásmegyeren, a
közösségi ház elõtti

Csobánka téren festették
fel a pályákat, melyeken
több mint hetven csapat
pattogtatta a labdát, és
még ennél is többen ne-
veztek a hárompontos-
és büntetõdobó verseny-
re. A csapatok kilenc ka-
tegóriában mérhették
össze tudásukat a dobó-
versenyekkel együtt.

Buday Zsolt fõszerve-
zõ elégedett volt az ese-
ménnyel, melyen az
óbudai sportiroda - új
nevén Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit
Kft. - részérõl Orosz Ba-

lázs ügyvezetõ-igazgató
és Moravcsik Zoltán
sportszervezõ is megje-
lent.

- Ez az elsõ alkalom,
hogy a III. kerület a so-
rozat egyik állomása.

Buday Zsolttal egyeztet-
tünk, mondta, semmi
akadálya annak, hogy ez
a jövõben is így legyen -
közölte Moravcsik Zol-
tán. - Sõt, már az idõ-
pontról is szó esett. Va-

lószínûleg mindig júni-
us elsõ vasárnapját kap-
juk, vagyis már jó elõre
fel lehet jegyezni a nap-
tárba, hogy 2009-ben is
lesz hasonló rendez-
vény.

Utcai kosárlabda a Csobánka téren

Negyedik éve, hogy közel 100 idõs ember vállalja a játékos
sportversenyen való részvételt. Mint minden évben, idén is Chi-
kung bemelegítéssel kezdõdött a sportnap. A versenyszámok-
ban 8 tagú csapatok mérték össze ügyességüket, bizonyították
mozgékonyságukat, fittségüket

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Lapzártakor érkezett: ne-
gyedszer rendezték a Rádl
Árok utcai TVE pályán az
Idõsek sportnapját június
11-én. A „Mozdulj Ma-
gyarország” sportesemé-
nyébe kapcsolódtak be
elõször a klubtagok, mely
olyan élményt és sikert
hozott számukra, ami len-
dületet adott a hasonló
rendezvények rendszeres
megszervezéséhez. 

A z Óbudai Gondo-
zási Központ szá-

mos nagy kulturális
programja mellett, ha-
gyományteremtõ céllal
évrõl évre megtartja ezt
a nagy népszerûségnek
örvendõ programot. A

versenyszámok összeál-
lítása az idõskor specia-
litásainak megfelelõen
történik, melyet minden
alkalommal kiegészít az
egészséges életmód és
táplálkozási bemutató.
Egy totót is kitölthettek
a résztvevõk, ami az
egészséges életmóddal
kapcsolatos ismeretekre
épül.

Versenyszámok 
1. Váltógyalog-

lás. 2. Célba do-
bás. 3. Ügyességi
verseny. 4. Érzék-
szervi ügyességi
verseny (szaglás,
tapintás). 5. Szel-
lemi totó.

Idõsek sportnapja

ÚSZÓTÁBOR
GÜTTLER -ÁGH ÚSZÓSULI 

III. SZÉRÛSKERTI TANUSZODA

XIII. DAGÁLY FÜRDÕ

TEL: 387-3141, 06 30-9611-154

WWW.USZOSULI.HU
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� A Fidesz 3. választókerületének irodájában az ingyenes jogse-
gély és adótanácsadás júliusban és augusztusban szünetel.
Szeptembertõl indulnak újra a szolgáltatások.
� 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
június 19-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 minden hónap elsõ csütörtökén
17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelent-
kezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
� A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Gáthy Zsuzsan-
na ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb június
19-én) ingyenes jogi tanácsadást tart, 16-tól 19 óráig a Békásmegye-
ri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).Bejelentkezés nem szükséges.
(Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hím-
zõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es 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 tanácsadást legközelebb
szeptember 4-étõl tartanak a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Ingyenes tanácsadások

A z Óbudai Búcsú a Szent Péter-Pál templom egyházi búcsú-
jához kapcsolódó „népünnepély”. Ezt a több mint 200 éves

hagyományt a „Braunhaxler” Egyesület 1995-ben elevenítette
fel. Az azóta minden évben rendezett  hétvégi kulturális rendez-
vénysorozat az óbudai Fõ téren Óbuda-Békásmegyer legnagyobb
szabadtéri rendezvénye. A rendezvényhez Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata - mint a korábbi években is - jelentõs támogatást
nyújtott. Az Óbudai Búcsú fõvédnöke Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere.

A június 28-ai program
11.00 Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere meg-

nyitja a búcsút.
11.30 Óbuda-Békásmegyer iskolásainak mûsora (Elsõ Óbu-

dai Általános Iskola, Bárczy Géza Általános Iskola,
Pilisvörösvári Ifjúsági Kórus, Óbudai Rehabilitált Ér-
telmi Fogyatékosok).

13.00 Nemzetiségi kórustalálkozó: Tolnai Német Nemzeti-
ségi Kórus, Pilisborosjenõi Német Dalkör, Szigetcsé-
pi Német Nemzetiségi Kórus,  Budakalászi NKÖ Kó-
rus, Braunhaxler Német Énekkar, Tardosi Szlovák
Dalkör, Acélhang Férfikórus. Házigazda: Braunhaxler
Dalkör.

15.00 Nosztalgia mûsor sok régi szép dallammal. Közremû-
ködik: Menyhárt Marika, Domahidy László, Horváth
Gyöngyi. Zongorán kísér: Csényi Ferenc. 

17.00 Közkívánatra újra Óbudán: Mary Zsuzsi.
18.00 Madarak Fergeteges rock and roll parti Magyarország

egyik legjobb rockegyüttesével: Madarak utcabál,
seprûtánc, vetélkedõk.

A június 29-ei események
11.00 Ünnepi szentmise a Szent Péter és Pál Fõ-plébánia-

templomban az Albert Schweitzer Kórus és Zenekar
közremûködésével: Gounod ünnepi mise.

13.00 Budapesti Lippa Szlovák Táncegyüttes mûsora.
13.30 Vakok és Gyengénlátók Horizont Együttese szalonze-

nét játszik.
14.30 Krúdy Óbudája: Irodalmi mûsor, közremûködik az

Óbudai Krúdy Kör és a Tabán-kör tagjai. Közremûkö-
dik: Kanizsa József.

15.00 Egy kis párizsi hangulat: Horváth Gyöngyi sanzon-
délutánja.

15.30 Operettdélután. Közremûködik: Pitti Katalin, Morvay
Pálma, Henk Marika, Domahidy László, Csák József,
Tauner Tibor. Zongorán kísér: Csényi Ferenc.

17.00 A búcsú sztárvendége: Horváth Charlie.
18.00 Ki tud többet Óbudáról? Vetélkedõ nyereményekkel,

sörivó verseny.
18.30 Utcabál: Óbuda-Békásmegyer Sramlizenekara játszik

Zwickli Mihály vezetésével (seprûtánc, búcsú szépe
választás, táncverseny).

A búcsú mindkét napján népmûvészeti kirakodóvásár, arcfes-
tés, gyerekprogramok. Szombaton és vasárnap jéghideg sörrel,
üdítõkkel, remek ételekkel várják a vendégeket.

A „Braunhaxler” Egyesület mindenkit szeretettel vár, és min-
den kedves vendégnek jó szórakozást, kellemes idõtöltést kíván
kétnapos ingyenes nagyrendezvényén.

Tauner Tibor és Neubrandt Istvánné, 
a 2008. évi Óbudai Búcsú rendezõi

Óbudai Búcsú a Fõ téren

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

lasztókerülete új irodákba köl-
tözött. A Belsõ-óbudai szerve-
zet (3. vk.) a Kaszásdûlõ utca
7. szám alatt (tel.: Laczkó Szil-
via 06-20-499-9562, hivatali

szám: 367-8791), a békásme-
gyeri szervezet (4. vk.) pedig a
Hímzõ utca 1. szám alatt mû-
ködik a jövõben (tel.: Rácz
Andrea 06-20-483-3547). In-
formációkért kérjük, keressék
két munkatársunkat!
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 

3-as és 4-es választókerülete

Új irodákban a Fidesz 

Az Óbudai Népzenei Iskola hagyományos évzáró családi napját május
30-án a Zichy-kastély udvarán rendezte

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS. Agyagozás kicsiknek, nagyok-
nak június 16-án 16.30 órától a Békásmegyeri Könyvtárban.
(A részvétel ingyenes. Cím: Füst Milán utca 26.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
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Üdítõital ipari cég gépkezelõ-karban-
tartó, termékelõkészítõ és targoncás
munkakörbe munkatársakat keres.
Hosszútávú munkalehetõség, verseny-
képes fizetés. Pályakezdõk jelentkezé-
sét is várjuk. Önéletrajzot várunk pos-
tán vagy személyesen: 
GRAMEX 2000 Kft. 2112 Veresegy-
ház, Búzavirág utca 26. 28-585-140

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

DalmaDent 
Dr. Dobi Dalma fogszakorvos
Kiemelt szolgáltatásaink: ki-
vehetõ fogsorkészítés, por-
celán koronák, hidak. Fáj-
dalommentes fogászati be-
avatkozások, fogfehérítés,
lézeres fogkezelés, fogék-
szer-beragasztás. 
Cím: 1032 Budapest, Szõlõ u.
80. I/6. Kapukód: 6. Bejelent-
kezés: 06(30) 919-3284. Ren-
delési idõ: csütörtök 15.00-
19.00, szombaton: 8.00-
14.00 (hétvégi kedvezmény).

Travel-Mix Utazásközvetítõ KFT
Unitravel óbudai partner iroda Vörösvári út 7.

Tel.: 453-08-00, e-mail: info@travel-mix.hu, www.travel-mix.hu

Last Minute
Málta - Mavina /Huli apartman jún. 21. önellátással,repülõ       59.900,-/fõ

Korfu - Memories Htl.3*  félp. jún. 25, júl.2. repülõ                 52.900,-/fõ   

Tunézia - Skanes El Hana 4* all inc. jún. 25, 26. júl2,3,8,9,10  99.900,-/fõ

Ciprus - Elamaris 3* félp. jún.24.,júl.1                                     99.900,-/fõ 

Párizs  havonta novemberig 5nap4éj   repülõvel, szállással      75.900,-/fõ

Párizs -Loire kastélyok 6nap5éj repülõvel  júl.20 és szep.14. 114.900,-/fõ

"Új" Ûdûlés a Sorrentói-félszigeten (Nápolyi öbölben) 6nap5éj  87.900,-

Kréta - Gouves Garden3* all.inc. repülõvel    jún.29.               99.900,-/fõ

Törökország - Mirador Htl.4* all.inc. rep. júl.3,7,10.             109.900,-/fõ

Ibiza - Solimar apartman, repülõvel júl.3,10.                            94.900,-/fõ

Egyiptom - Panorama Bungalows 4* all.inc. júl.2,6,9,13         94.900,-/fõ

ÚSZÓTÁBOR
A MARGITSZIGETEN

ÉS A KOMJÁDIBAN

A DARNYI TAMÁS 

ÚSZÓISKOLÁBAN

16.000 FT/HÉT ÉS 14.000 FT/HÉT

TEL.: 359-7895 ÉS 335-2097

KIADÓ!!!
IRODA ÉS 

RAKTÁRHELYSÉGNEK

TELJES 

INFRASTRUKTÚRÁVAL.

SZENTENDRE, 

RÓZSA u. 25-ben.

ÉRDEKLÕDNI:

NORMA-TRADE Kft.

TEL.: 26/580-039

Mobil: 30/94-84-392

A polgármesteri hivatal ügyfél-

fogadási rendje: hétfõn 14-tõl

18, szerdán 8-tól 16.30, csütör-

tökön 8-tól 12 óráig. Kedden és

pénteken nincs félfogadás.

Ügyfélfogadás a hivatalban
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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

Emlékfelvonulás a Dunán
Tíz éven keresztül rendezett Du-
na Fesztivált a Római-parton a
Rómaifürdõ SE. Az eseményso-
rozatnak azonban öt évvel ezelõtt
vége lett. Idén újraéledhetett a
hagyomány, amikor is az egyesü-
let és a Magyar Honvédség 1.
számú Honvéd Tûzszerész és
Hadihajós Zászlóalja közös szer-
vezésében együtt emlékeztek a
160 évvel ezelõtt vízrebocsátott
elsõ magyar hadigõzösre június
14-én. A rendezvényen zenével,
mûrepülõ-bemutatóval és hadtör-
téneti kiállítással várták az érdek-
lõdõket. Az esemény védnöke
Bús Balázs polgármester volt.

Nyári menetrend
a békásmegyeri
könyvtárban
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Békásmegyeri Könyvtára
(Füst Milán utca 26.) egész
nyáron, valamennyi szolgáltatá-
sával várja látogatóit. * Nyári
nyitva tartás: július 1-jétõl au-
gusztus 31-ig hétfõn, szerdán,
csütörtökön 13-tól 19 óráig.
Kedden, pénteken 10-tõl 14
óráig. Szombaton zárva!

A BKH új honlap címe
A Békásmegyeri Közösségi
Ház honlap címe megválto-
zott. Új címük: www.bekasme
gyerikozossegihaz.hu

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság
terjesztésével kapcsolatos
gondjaikkal hívják az Impress
Lapkiadót a 267-0525-ös te-
lefonszámon. E-mail címünk:
obudaujsag@ecom.hu
és obudaujsag@freemail.hu

Az Óbudai Múzeum június 21-ei
programjai.

16 órától sötétedésig: íjászat a kas-
télykertben: az érdeklõdõk korosz-
tálytól függetlenül, ingyenesen próbál-
hatják ki az íjászatot, különbözõ õsma-
gyar-, sport- és gyerekíjakkal ismer-

kedhetnek meg. Logikai fajátékok:
kicsiknek és nagyoknak, Csézli Lu-
kács mesterrel. Reneszánsz kézmû-
ves foglalkozás: Glatz Marietta óbu-
dai iparmûvész vezetésével. 17-tõl
18.30 óráig játszószínház: az Új Ak-
ropolisz Kulturális Egyesület Mesehá-
za „Nap, Hold, csillagok elrablása” cí-

mû, kézmûves foglalkozással egybe-
kötött, interaktív meseelõadására vár-
ják a fiatalabb korosztályt. 18-tól 20
óráig reneszánsz étkek, reneszánsz
kóstoló: Németh Attila „Királyi Sza-
kács” tálalásában. 19 órától játsszunk
reneszánszt! Mátyás király titkai. Az
Óbudai Múzeumban is megnyílnak a
kapuk és kitárul egy régi világ, a rene-
szánsz világa, ahol Mátyás udvarában
találjuk magunkat. Rejtvényes felada-
tok, kincskeresõ játék, igazságos kirá-
lyunk tanulságos és szép történetei
gyermekeknek. 18.30-tól 20 óráig a
Hunyadiak, Mátyás király és a ze-
ne: a Kecskés Együttes historikus
hangszereken zenél. 20.30-tól 22.30
óráig M4 együttes: jazz standard,
improvizációk. 23-tól 24 óráig tûz-
zsonglõrök, mutatványosok. A mú-
zeum állandó kiállításai, valamint az
1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 160. évfordulója alkalmából ren-
dezett idõszaki kiállítás éjjel 2 óráig te-
kinthetõ meg. Ez idõ alatt a helytörté-
neti kiadványok is megvásárolhatók. 
(Cím: Fõ tér 1.) 

Játékkiállításra várták a gyerekeket június 15-éig a Platán Közmûvelõdési
Könyvtárba abból az alkalomból, hogy idén 50 éves a népszerû Legó

Múzeumok Éjszakája június 21-én

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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