
Az önkormányzat idén is kiosztja a
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat,
melyre indítványokat várnak.

Elsõ alkalommal rendezik Óbudán októ-
ber 4-én a Civil és Kisebbségi Napot az
Óbudai Kulturális Központban.

Az idei Kulturális Örökség Napjai köz-
ponti helyszíne Óbuda lesz szeptember
20-án és 21-én.3 12

Szociális díj adományozása Kulturális Örökség Napjai 

7
Civil és Kisebbségi Nap

XIV. évfolyam 18. szám   2008. szeptember 15. 

N yári szünet utáni
elsõ rendes ülését

augusztus 27-én tartotta
a képviselõ-testület a
Városháza tanácskozó-
termében. Több mint öt-
ven napirendi pontot tár-
gyaltak. 

TUDÓSÍTÁS A 4-5. OLDALON

F olytatódnak õsszel
az egyeztetések Bu-

dapest új teherforgalmi
stratégiájáról, melynek
legfontosabb eleme,
hogy jövõ év januárjától
a kamionok ingyen tran-
zitútvonalként csak az
M0-ást használhatják.
Mivel azonban a kör-
gyûrû Észak-Budán csak
évek múlva épül tovább,

emiatt Óbuda fõútjait az
elviselhetõnél jobban

sújtja a tranzitforgalom. 
RÉSZLETEK A 2. OLDALON

A munkálatok cél-
egyenesbe értek,

nyolc mûfüves pályát
adnak át szeptember vé-

gén a városrészben. Az
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola Váradi ut-
cai telephelyén járt

szeptember 3-án Bús
Balázs polgármester.
Jakab Zoltánnal, az
OLLÉ Programiroda

Kht. ügyvezetõjével kö-
zösen méltatták a kezde-
ményezést.

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Nyolc mûfüves pályát adnak át Óbudán

Õsszel eldõlhet, hol lesznek tranzitutak

Óbuda fõútjait sújtja a teherforgalom

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 16-
án és 17-én (csütörtökön és pénteken), a korábbi
évekbõl már ismert helyszíneken újra megrendezi
kedvezményes áru burgonyavásárlási akcióját. A
vásárlásra jogosultak körérõl és a vásárlási feltéte-
lekrõl lapunk következõ, október 1-jei számában
adunk részletes tájékoztatást.

Burgonya kedvezményes áron

„Mentsük meg Ópuszta-
szert együtt!” címmel hang-
versenyt tartanak a Szent
Péter és Pál Fõplébánia-
templomban szeptember
20-án 19 órától.

Mûsoron Gounod:
Ünnepi mise és

Mascagni: Intermezzo,
Húsvéti kórus szerepel.
Elõadják: Szabóki Tünde,
Molnár András, Kenesey
Gábor, a Vox Clara Ének-
kar, az Albert Schweitzer

Kórus és Zenekar. Vezé-
nyel: Bottkáné Kollár Jú-
lia és Kenessey László. 

A hangverseny fõvéd-
nöke: dr. Khirer Vilmos
atya, az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Fõplébánia-
templom plébánosa,
Óbuda díszpolgára. A
hangverseny védnökei:
Bús Balázs Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
és Molnár Béla, a KDNP
alelnöke, parlamenti kép-
viselõ.

Koncert a Feszty-körképért

Tudósítás az
ülésterembõl

Tisztelt Belsõ-Óbudai
Polgárok!

Bús Balázs polgár-
mester lakossági fóru-
mot tart a Belsõ-Óbudán
élõ polgároknak (a
Bogdáni-Hévízi-Vörös-
vári-Szentendrei út által
határolt terület) szep-
tember 30-án 18 órától
a RÁSE Alapítvány
Közösségi Házában
(Meggyfa utca 33.).
Természetesen minden
érdeklõdõt várnak a fó-
rumra.

Közel az
emberekhez

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Közlekedés

Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdánként
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stoll-
mayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os te-
lefonszámon.)

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) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 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 keddjén 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

M int arról korábban
beszámoltunk, az

engedélyek kiadásával
foglalkozó Parking Kft.
a stratégia elsõ munka-
közi anyagát elküldte
véleményezésre a III.
kerülethez is. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete augusztus
27-ei ülésén tárgyalt a
kérdésrõl. 

Az egyeztetések foly-
tatódnak, a korlátozá-
sokról a Fõvárosi Köz-
gyûlés októberben-no-
vemberben dönthet.
Kérdés, hogy mi lesz
Óbudával, az M0-s kör-
gyûrû ugyanis leghama-
rabb a következõ évti-
zed közepén folytatód-
hat a 11-es és a 10-es út
között. A fõvárosi straté-
gia szerint a kamionok-

nak a Szentendrei és a
Bécsi úton kellene to-
vábbhaladniuk a 10-es
út felé. Ez ellen több-
ször is tiltakozott Bús
Balázs polgármester. A
11-es út kerületen átha-
ladó bevezetõ szakaszai
sem mûszakilag, sem fi-
zikailag nem alkalma-
sak a tranzit kamionfor-
galom elvezetésére, mi-
vel helyenként csak 20
méter szélesek, és köz-
vetlenül a lakóházak
mellett vezetnek. A
Parking Kft. Óbuda-Bé-
kásmegyerre külön ha-
tástanulmányt készítte-
tett. A városrészt érintõ
kamionfolyosókról a
végsõ döntést a Fõváro-
si Közgyûlés hozza meg
õsszel. 

A III. kerület által szor-
galmazott megoldásra,
miszerint 2010-re készül-
jön el az Újpestet Óbudá-
val összekötõ aquincumi
híd és annak folytatása, a
Körvasút menti körút,

egyelõre remény sincs.
Demszky Gábor fõpolgár-
mester korábbi bejelenté-
se szerint nemhogy azok
megépítésére, de még az
elõkészítésre sincs pénz
az évtized végéig. 

Õsszel eldõlhet, hol lesznek tranzitutak

Óbuda fõútjait sújtja a teherforgalom
A városba célforgalmi
szándékkal érkezõ fuvar-
szállítók csak bizonyos út-
szakaszokat használhat-
nak ingyen, azokról csak
térítés ellenében és enge-
déllyel hajthatnak le. A
Megyeri hídon és az M0-s
keleti szakaszán ingyen
közlekedhetnek a 12 ton-
nánál nehezebb jármûvek.
A Hungária körgyûrû -
Dombóvári út - Alkotás ut-
ca - Margit körút - Árpád
fejedelem útja által hatá-
rolt területre a jelenlegi
12 tonnás limitet 7,5 ton-
násra csökkentik.

Az Észak-budai régióban a közúti közlekedési
helyzet javítására az alábbiakat javasolja az ön-
kormányzat:
• Fel kell gyorsítani az M0-s útgyûrû 10-es és 11-es

út közötti szakaszának építését.
• Haladéktalanul vissza kell helyezni a „Budapest

szerzõdésbe” a Körvasút menti körút és a hozzá
kapcsolódó Aquincumi híd tervezését és kivitele-
zését az eredetileg tervezett 2010-es idõpont fi-
gyelembevételével.

• Mielõbb ki kell építeni a Jégtörõ út folytatását és a
Körvasúti körúttal való kapcsolatát.

• Az Árpád hídon lehetõvé kell tenni a villamos sí-
neken az autóbusz forgalom haladását, ezáltal ka-
pacitás tartalék keletkezhet a hídon.

• Javasolt a reggeli csúcsforgalom elhúzása és eny-
hítése érdekében a lépcsõzetes iskolakezdés zó-
narendszerben történõ bevezetése.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A BKV két lépcsõben (augusztus 21-tõl, majd szeptem-
ber 6-tól) bevezetett új menetrendje gyökeresen átren-
dezte a fõváros tömegközlekedését. Az óbudaiaknak is

még napokig ismerkedniük kell a változásokkal

Változások a tömegközlekedésben

FOTÓ: DÖMÖTÖR LÁSZLÓ
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testü-
letének a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításá-
ról és adományozásának rendjérõl szóló 32/2005. (IX.6.)
rendelete alapján idén is kiosztjuk a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díjat, melyhez önkormányzatunk várja a
lakosság és a kerületünkben a szociális ágazatban tevé-
kenykedõ személyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mindazok-
nak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ természetes sze-
mélyeknek, csoportoknak (szervezeteknek vagy intézmé-
nyeknek), akik Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásai-
nak, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint a hátrányos
helyzetû lakosai életminõségének javításához kimagasló
teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. A díj
évenként, a „Szociális Munka Napján”, ünnepélyes kere-
tek között, egy fõ vagy egy csoport (szervezet vagy intéz-
mény) részére adható.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján
a szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslatára - az
odaítélés indokait is tartalmazó határozatban - a képvise-
lõ-testület dönt.

Az indítvány feltételei
A díjazott személyére nyilvános felhívás alapján, a
felhívásban megjelölt határidõ alatt bárki tehet in-

dítványt. Az indítványban minimum egy oldal
terjedelemben be kell mutatni az érintett sze-
mély vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer érde-
kében kifejtett tevékenységét, illetve részletezni
kell a javaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazására nem
tehet indítványt. Az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata fenntartásában mûködõ intézmények
csak indítványozóként vehetnek részt az eljárás-
ban, az ezen intézményekre tett indítvány érvényte-
len. Nem részesülhet a díjban olyan személy, illetve
szervezet, amely mûködési engedélyhez kötött te-
vékenységet a szükséges mûködési engedély hiá-
nyában végez.

Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Bu-
dapest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ
részére, illetve postai úton (levelezési cím: 1300 Bp. Pf.:
102) lehet benyújtani.Felvilágosítás dr.Andráczi-Tóth Ve-
ronikától, az intézményi hatósági osztály vezetõjétõl kér-
hetõ a 437-8660-as telefonszámon.
Benyújtási határidõ: 2008. október 8.

Bús Balázs
polgármester

Felhívás a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozására

A z egészséges élet-
módra egyre na-

gyobb figyelmet fordít
az önkormányzat - hang-
súlyozta Bús Balázs,
hozzátéve, hogy az isko-
lai multifunkcionális pá-
lyák több sportág gya-
korlására is alkalmasak
lesznek. Reményét fejez-
te ki, hogy a program
nyomán fejlõdhet a lab-
darúgás utánpótlás-neve-
lés. Jelezte, a kerületben
két NB III-ban játszó
csapat van, a TUE és a

Csillaghegyi MTE. Az
egyesületek nagy figye-
lemmel kísérik a pályák
építését.

Jakab Zoltán elmondta:
a III. kerület úttörõ a pá-

lyaépítések terén, melyek
hozzájárulhatnak majd
hazánk Eb-vb esélyeinek
javításához. Egy ilyen pá-
lya nem csak a sportot
szeretõknek ad teret, de
segíti egy „óbudaibb”,
összetartóbb közösség
létrejöttét, ahol együtt le-
het kulturáltan szórakoz-
ni, kikapcsolódni.

Nyolc mûfüves pályát adnak 
át szeptember végén Óbudán

A programban résztvevõ kerületi helyszínek
Kalap utca 1-3.; I. osztályú mûfüves nagypálya.
Váradi utca 15./b; futsal pálya.
Gyógyszergyár út; futsal pálya.
Zipernowsky Károly út 1-3.; iskolai sportpálya.
Szérûskert utca 40.; iskolai sportpálya.
Fodros utca 38-40.; iskolai sportpálya.
Harrer Pál utca 7.; iskolai sportpálya.
Arató Emil tér 1.; iskolai sportpálya.

A holokauszt óbudai ál-
dozatainak emlékét õrzi
augusztus 31-e óta a
Kossuth Zsuzsa Szakkö-
zépiskola elõtt álló grá-
nit emlékmû. A két szé-
lén álló táblákon az egy-
kori áldozatok nevei ol-
vashatók. A megemléke-
zésen Bús Balázs polgár-
mester dr. Haraszti
György történésszel és
Horváth Csaba fõpolgár-
m e s t e r - h e l y e t t e s s e l
avatta fel a parkban el-
helyezett emléktáblákat.

Ó buda-Békásme-
gyer vezetõje be-

szédében emlékeztetett
arra, hogy a kerület zsi-
dóságának jelentõs ré-
szét, a csillagos házak-
ból elhurcoltakat árok-
ásó századokba szervez-
ték, és Budapest környé-
ki védmûvek kialakítá-
sán dolgoztatták. No-
vember 6-án kezdték az
árokásó századok egy
részét és a csillagos há-
zakban összefogdosott
további ezreket Német-
ország felé indítani -

gyalog. A fõ koncentrá-
ciós központ a Nagy-
bátony-Újlaki Téglagyár
óbudai telepén volt.

Bús Balázs hangsú-
lyozta: - A mi kötelessé-
günk, hogy bátran ne-
met mondjunk a bakan-
csok ritmikus csattogá-
sára, a kirekesztõ ve-
zényszavakra, és hitet
tegyünk a békés és befo-
gadó társadalom eszmé-
nye mellett.

A holokauszt áldozataira emlékeztek

Emléktáblák 
a Bécsi út mellett

FOTÓ: DÖMÖTÖR LÁSZLÓ

Fogadóóra 
helyszínváltozás
Laukonidesz Lilla (Pol-
gári-frakció) önkormány-
zati képviselõ fogadóórá-
jának helyszíne megvál-
tozott: a Hímzõ utca 1.
szám alatti Fidesz irodá-
ban (Békásmegyeren),
minden hónap elsõ csü-
törtökén 18-tól 19 óráig
tart fogadóórát.

Idõutazás 
a középkori Óbudán
Mint arról lapunk elõzõ
számának 12. oldalán ol-
vashattak, a „Felfedezõ
utak a III. kerületben -
avagy ismerjük meg érté-
keinket -” címû sétán Óbu-
da középkori helyszíneit
mutatják be szeptember
20-án az érdeklõdõknek.
A rendezvény kapcsolódik
a Kulturális Örökség Nap-
jaihoz. Találkozó: szep-
tember 20-án (szomba-
ton),15 órakor az Óbudai
Múzeum bejárata elõtt, a
Zichy-kastély udvarán. (A
programot Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
támogatja.)

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

Idén is lesz burgonyaakció,
módosult a vendéglátóhe-
lyek éjszakai nyitva tartásá-
ról szóló rendelet, új vezetõ-
ket választottak két intéz-
mény élére. Több mint ötven
napirendi pontot tárgyalt a
képviselõ-testület az augusz-
tus 27-ei ülésen.

Elsõként az idei költ-
ségvetési rendeletet

módosították június 30-ai
határnappal. Elkészült az
önkormányzat 2008. évi
költségvetésének I. félévi
teljesítésérõl szóló jelen-
tés, melyet tudomásul vett
a testület. Ennek értelmé-
ben megállapítást nyert,
hogy a helyi adóbevételek
szeptember-októberi reali-
zálása, az iparûzési adó
októberi, decemberi telje-
sülése és a vagyonprivati-
zációból származó bevéte-
lek helyreállítják a büdzsé
tervezett egyensúlyát. A
könyvvizsgálói vélemény
összegzése leszögezi: az
ellenõrzés tapasztalatai
pozitívak, a pénzügyi
helyzet nem változott. 

Az alacsony nyugdíjjal
rendelkezõk, valamint a
szociálisan nehéz körül-
mények közt élõ lakosok
megsegítése érdekében,
Bús Balázs polgármester
elõterjesztésére jóváhagy-
ták a már hagyományos-
nak számító burgonyavá-
sár idei rendezését. Ehhez
módosították a költségve-
tésrõl szóló rendelet füg-
gelékét, és a költségvetési
tartalék terhére 29 millió
forintot biztosítottak az
akcióra. Így tíz helyszí-
nen, 360 tonna, azaz 20
ezer zsák burgonyát vásá-
rolhatnak meg kedvezmé-
nyes áron a nyugdíjasok
és a rendszeres szociális
ellátásban részesülõk. 

A soron következõ elõ-
terjesztésben a Vörösvári
úti járóbeteg-szakrendelõ
bõvítésének megvalósítá-
sához, egy mûszaki ellenõr
tevékenységéhez szüksé-
ges forrás elkülönítésérõl
döntöttek. A továbbiakban
a térfigyelõ-rendszer kar-
bantartási munkálataihoz

elengedhetetlenül szüksé-
ges költségekre szintén
forrást biztosítottak. 

Módosították a lakásépí-
tés és -vásárlás helyi ön-
kormányzati pénzügyi tá-
mogatására vonatkozó
rendeletet. A változtatást
egyebek mellett az indo-
kolta, hogy a hátrányosabb
helyzetben lévõ mozgás-
korlátozottak kedvezõbb
feltétellel vehessék igény-
be az önkormányzati tá-
mogatást. Az önkormány-
zati lakások lakbérének
megállapításáról szóló ren-
delkezésen is változtattak,
mivel augusztus 1-jétõl
emelkedtek a térítési díjak.
Így a szociálisan hátrányos
helyzetû családok, szemé-
lyek terheit lakbértámoga-
tással azonnal mérsékelni
tudják. A rendszeres és
rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatásban való ré-
szesítés feltételeirõl, vala-
mint a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjó-
léti alapellátások, azok
igénybevétele és a fizeten-
dõ térítési díjak mértéké-
rõl, valamint a személyes
gondoskodás keretébe tar-
tozó szociális szolgáltatá-
sokról, igénybevételükrõl
és a fizetendõ térítési díjak-
ról szóló rendeletet az ét-
kezési díj kompenzációja
érdekében változtatták a
bölcsõdékben, illetve a
nyugdíjasházakban.

Tovább tarthatnak nyitva 
egyes vendéglátóhelyek

Elfogadta a grémium
az üzletek éjszakai nyitva
tartására vonatkozó jog-
szabály módosítását,
mely az éjszakai italfo-
gyasztást hivatott szabá-
lyozni. Újabb területek
kerültek a rendelet hatá-
lya alá nem tartozó zónák
közé. További módosítás,
hogy a célzott kereske-
delmi vendéglátóhelyek-
re csak akkor vonatkozik
a tiltás, ha azok szeszes-
italt forgalmazó egysé-
gek. A tilalmazott idõsáv
is szûkült, azaz pénteken
és szombaton reggel 6 és

éjjel 1 óra között tarthat-
nak nyitva az árusítóhe-
lyek, a többi napokon pe-
dig reggel 6 és este 23
óra között. (Rendelet a
7. oldalon.)

Teherforgalmi stratégia 
elutasítva

Elsõ fordulóban tár-
gyaltak a helyi adókról
szóló rendelet-tervezet-
rõl. Az elõterjesztés két
hasonló, korábban beve-
zetett adónem egységes-
sé tételét tartalmazza. 

Elfogadták a Bécsi út -
Tímár utca-San Marco
utca - Szomolnok utca ál-
tal határolt terület Kerü-
leti Szabályozási Tervét. 

A képviselõk egységes
állásfoglalást alakítottak
ki Budapest teherforgal-
mi stratégiájának I.
egyeztetési munkaközi
anyagáról. A testület egy-
behangzóan elutasította a
fõvárosi elképzeléseket,
és új tervek készítését
sürgették. Felhívták a
megbízók figyelmét,
hogy olyan megoldási ja-
vaslatokat dolgozzanak
ki, melyek megfelelnek a
stratégia célkitûzéseinek.
(Cikk „Óbuda fõútjait
sújtja a teherforgalom”
címmel a 2. oldalon.)

Több hulladékgyûjtõ
sziget lesz

A testület támogatta
az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási
Központ szakmai prog-
ramját valamint szerve-
zeti és mûködési sza-
bályzatának módosítá-
sát, továbbá az intéz-
mény állami támogatás-
ra kiírt pályázaton való
részvételét. Ugyancsak
jóváhagyták a Családok
Átmeneti Otthona és
Gyermekek Átmeneti
Otthona „Bentlakásos
intézmények korszerûsí-
tése” címû pályázaton
való részvételét az épü-
let felújításához, mely-
hez a szükséges önrész
mértékét is biztosítot-

A vendéglátóhelyek tovább tarthatnak nyitva a közérteknél
- 360 tonna burgonya a szociális akción -

Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ, Bús Balázs polgármester és Szepessy Tamás polgármes-
ter-helyettes

A Polgári-összefogás képviselõi közül hárman: ifj Sáringer Kálmán, Tolnai Zoltán és
Kemény Krisztina

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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ták. A „Belterületi utak
fejlesztése” elnevezésû
pályázaton való részvé-
telt, valamint a szüksé-
ges önrész mértékét
szintén elfogadták. Jóvá-
hagyták a Fõvárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt.
közterület-használati ké-
relmét. Ennek értelmé-
ben a társaság 18 új
helyszínen alakíthat ki
hulladékgyûjtõ szigete-
ket. Támogatták együtt-
mûködési megállapodás
kötését a Békásmegyeri
„Vándor” Kerékpáros
Klubbal. 

Újra cserélik az 
elavult röntgengépeket

Támogatták az Óbu-
dai Kulturális Központ
Nonprofit Kft. 2008. évi
üzleti tervét, valamint a
közmûvelõdési megálla-
podás létrejöttét az ön-
kormányzat és a társa-
ság között. Egyhangú-
lag hagyták jóvá a Bursa
Hungarica ösztöndíjpá-
lyázat kiírását a 2009.
évben felsõoktatási in-

tézményekbe járó, III.
kerületi nappali tagoza-
tos hallgatók részére. 

Szintén egyöntetûen
fogadták el kardiológiai
szakrendelés mûködte-
tését közremûködõi
szerzõdéssel a Csobán-
ka téri mellett a Vörös-
vári úti járóbeteg-szak-
rendelõben is. Forrást
különítettek el a rönt-
gen-berendezések be-
szerzéséhez szükséges
közbeszerzési eljárás

megindításához. Tervek
szerint a radiológiai fej-
lesztés során a mára tel-
jesen elavult röntgengé-
pek mindegyikét lecse-
rélnék az egészségügyi
intézményekben. Az öt
berendezésbõl két ké-
szülék kerülne a
Vörösvári úti rendelõbe,
egy a Csobánka térre,

kettõ a Vörösvári úti új
épületbe. Jóváhagyták a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányságnak az optikai
hálózat ingyenes hasz-
nálatára irányuló kérel-
mét. Támogatták új ta-
gok választását az
„Óbuda Közbiztonságá-
ért” Közalapítvány ku-
ratóriumába. Döntésük
nyomán együttmûködé-
si megállapodás jöhet
létre a TUE Utánpótlás-
nevelõ Egyesülettel. 

Vita a Faluházról
Eredményt hirdettek

az iparosított technológi-
ával épült lakóépületek
energia-megtakarítást
eredményezõ korszerûsí-
tésének és felújításának
támogatására vonatkozó
pályázatról. 

A napirendi pont tár-
gyalásakor heves vita

bontakozott ki arról, miért
éppen a Szõlõ utcai panel-
ház-sorra esett a válasz-
tás. Kiss László, az
MSZP-frakció nevében
úgy fogalmazott, támo-
gatják a döntést, mivel
ebben az esetben reális,
ha az összközösség érde-
keit nézik. Páll Attila, az
SZDSZ-frakció nevében
megjegyezte: túl nagy
mértékûnek találják az
önrész összegét, ami nagy
terhet ró az önkormányzat

költségvetésére. Mihalik
Zoltán, az MSZDP-frak-
ció vezetõje, illetve dr.
Petõ György (MSZDP)
képviselõ leszögezte: eb-
ben a formában nem tud-
ják támogatni a pályáza-
tot, mivel úgy tartották
volna korrektnek, ha a ke-
rületben szélesebb körben
nevezhettek volna a la-
kásszövetkezetek. 

Puskás Péter alpolgár-
mester válaszában hang-
súlyozta: a kiírásnak
egyedül a Szõlõ utcai Fa-
luház felelt meg, a maga
884 lakásával. A projekt
mintaértékû, a sorház lát-
ványa meghatározó képe
lesz Óbudának, különö-
sen hogy ez az elsõ be-
nyomása az Árpád hídról
érkezõknek. Az önkor-
mányzati önrész és az
EU-s támogatás mellett a
kormányzati panel plusz
pályázaton is részt kell
vennie a panelháznak. Ez
utóbbi „nem ismeri” a tár-
sasházak szövetségének
fogalmát, tehát a kiíráson
való részvétel könnyen
meghiúsulhatott volna. 

Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ használat-
ba veheti a Szentendrei út
85. szám alatti megürese-
dett elsõ emeleti helyisé-
get. Forrással támogatják
a 400. számú Szent Péter
és Pál Cserkészcsapat -
Legyetek Jók Alapítvá-
nyát és az Aranycsapat
Alapítványt a sport bizott-
ság célalapjának terhére. 

Szeberényi Csilla

Az MSZDP-frakcióból három képviselõ: Komáromi Ildikó, Márkus András és Szabó
Magdolna alpolgármester

A Polgári-összefogás frakcióból: dr. Horváth Csaba, Kelemen Viktória és Puskás Péter
alpolgármester

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Képviselõ-testülete - a
II. féléves munkaterv
szerint - szeptember
24-én 10 órától tartja
soron következõ rendes
ülését a Városháza ta-
nácskozótermében.

Igazgatóváltás
a Társaskörben
Megüresedett az Óbu-
dai Társaskör igazgatói
széke, mivel dr. Merényi
Judit öt évre szóló ve-
zetõi megbízása június
30-án lejárt. A képvise-
lõ-testület pályázatot írt
ki a pozíció betöltésére.
Az augusztus végi ülé-
sen Harsányi Mária
személyében találták
meg az új igazgatót, aki
1981 óta dolgozik Óbu-
da közmûvelõdési terü-
letén, egyúttal az Óbu-
dai Társaskör munka-
társa az intézmény ala-
pítása óta.

Felsõoktatási
ösztöndíjpályázat
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata az Ok-
tatási és Kulturális Mi-
nisztériummal együttmû-
ködve kiírja a Bursa
Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot a 2009. év-
re. További információ,
pályázati kiírás és ûrlap
október 1-jétõl letölthe-
tõ a www.obuda.hu
honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehetõ a pol-
gármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodájában
(Harrer Pál utca 2.)

Új intézményvezetõ
egy új intézményben
Gyulai Ivánnét nevezték
ki az intézmény-össze-
vonás után idén április-
ban alapított Óbudai
Múzeum és Könyvtár
vezetõjének. 2000 óta
munkatársa, majd 2004-
tõl igazgatója volt a Pla-
tán Közmûvelõdési
Könyvtárnak.
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- Az Óbudai Kulturá-
lis Központban (OKK)
a San Marco Színpad
színházi elõadásokkal,
koncer tekke l
nyújt tartalmas
kikapcsolódást
valamennyi kor-
o s z t á l y n a k .
Szeptember vé-
gétõl minden va-
sárnap délelõtt
bábszínházzal,
gyermekszínhá-
zi elõadásokkal, koncer-
tekkel, mesedélelõttök-
kel, játszóházzal várjuk a
családokat. 

Nyugdíjas bérletsoroza-
tunkban Pécsi Ildikó, Tarr
Mari, Dunai Tamás, Hû-
vösvölgyi Ildikó és Cseke

Péter mûsorát láthatják.
„Szombati Színházi Es-
ték” címmel új sorozatot
indítunk útjára, a világiro-

dalom jeles kép-
viselõi elõtt tisz-
telegve: Hobo
Viszockij-estje, a
nagyváradi Kiss
Stúdiószínház
Wass Albert mû-
sora, Hašek
Svejkje Mikó
István tolmácso-

lásában és Pregitzer Fru-
zsina a 100 éves Nyugat
folyóiratot idézõ mûsora,
reméljük, melegséggel,
vidámsággal tölti meg szí-
vüket az õszi-téli estéken. 

A 10 esztendõs San
Marco Galéria csoportos

kiállításain a T-Art Alapít-
vány és a Szépmíves Tár-
saság mutatkozik be. A
táncra, mozgásra, sporto-
lásra vágyó gyerekek és
felnõttek, fiatalok és idõ-
sek számára a hét minden
napján biztosítjuk a lehe-
tõséget az aktív pihenésre.
Októbertõl vasárnap es-
ténként újra a Sirtos együt-
tes Görög Táncházába vá-
runk minden kicsit és na-

gyot - sorolta a gazdag kí-
nálatot Lõrincz Edina.

- Minden mûvelõdési
intézmény tevékenységét
meghatározza környezete.
A békásmegyeri lakótelep
város a városban. Sokféle
érdeklõdésû, különbözõ
korú emberek élik itt min-
dennapjaikat. A Békás-
megyeri Közösségi Ház
célja, hogy a mindennap-
ok részévé váljon, alkotó
közösségeinkben, prog-
ramjainkon minél többen
megtalálják a szórakozást,
a kikapcsolódást, az ér-
deklõdési körüknek meg-
felelõ tevékenységet. A
legkisebbek és az idõseb-
bek rendszeres látogató-
ink, de szeretnénk, ha a fi-
atalok is megtisztelnének
minket figyelmükkel, hi-
szen szeptemberben „Mi-
énk itt a tér!” címmel
amatõr könnyûzenei fesz-
tivál és break klub várja
õket. A Chicago clubban a
‘30-as évek Amerikájának
hangulatát idézzük fel.
Zenés tere-fere progra-
munkban állandó háziasz-
szonyként Bódy Magdi
jazz énekesnõ folytat
majd beszélgetést vendé-
geivel. „Hazai tájakon”
elnevezéssel Magyaror-
szág tájegységeinek be-
mutatását tervezzük.
Folytatódik irodalmi tea-
ház programunk és „Ke-
recsenfészek” címû õstör-

téneti elõadás-sorozatunk.
Csütörtök délutánonként
társasjáték a Sziluett Mû-
hellyel, minden hónap
harmadik péntekén az Ap-
rók tánca várja a gyereke-
ket. A legkisebbeket Ját-
szik a baba, tanul a mama
nyelvi kurzusra és a
Bozsik Yvette Társulat ba-
baszínházába várjuk.

A Csillaghegyi Közös-
ségi Ház, az egykori Ba-
nán Klub, nemcsak a ke-
rület, hanem Budapest
kulturális életének is jól
ismert helyszíne. Elsõdle-
ges célunk a Csillaghegy
térségében és a környezõ
új lakónegyedekben élõk
számára gyermekprogra-
mok, foglalkozások szer-
vezése, olyan pedagógiai
szemléletben, mely a mû-
vészeti értékeket helyezi
középpontba. Legnépsze-
rûbb eseményeink a drá-
majáték, néptánc és népi
játék, kézmûves, baba-
mama foglalkozás, gyer-
mekzsúr, keddi játszóház,
hétvégi bábszínház és
gyermek opera elõadások.

- Munkatársaimmal
együtt tartalmas szóra-
kozást kívánok, mely re-
mélem még egy OKK-
kal több, hogy eljöjjenek
az érdeklõdõk az Óbudai
Kulturális Központ ren-
dezvényeire - fejezte ki
reményét nyilatkozata
végén Lõrincz Edina.

Színes programok, gazdag kínálat a kulturális intézményekben

„Egy OKK-al több, hogy hozzánk jöjjenek”
Az Óbudai Mûvelõdési Központ
és a Békásmegyeri Közösségi
Ház összevonásával a nyáron
Óbudai Kulturális Központ
Nonprofit Kft. alakult. Az új in-
tézményhez hamarosan csat-
lakozik a Csillaghegyi Közösségi Ház is. A szervezeti változás
a munka összehangolását, eredményesebbé tételét szolgál-
ja, így a III. kerületi kulturális intézmények õsztõl még gazda-
gabb programkínálattal várják az érdeklõdõket - mondta la-
punknak Lõrincz Edina, a kft. ügyvezetõ igazgatója.

A felirat a régi, de az Óbudai Kulturális Központ szellemisége megújult, programjai
még színvonalasabbnak, színesebbnek ígérkeznek

Aszínes programot az
Alma együttes nyi-

totta, majd harcmûvészeti
bemutató következett. A
gyerekeknek gazdag kíná-

lattal kedveskedtek a szer-
vezõk: megnézhették a
„Panna, Pöttöm” címû me-
sejátékot, a Kolompos
együttes Vitéz Levente tör-

ténetét zenés mesejátékkal
adta elõ. Az aprónép kéz-
mûves foglalkozásokon,
sportrendezvényeken és
Mese Casinoban múlathat-
ta az idõt.

Fellépett még a Kaláka
együttes, az Irie Maffia és a
Pannonia Allstars Ska
Orchestra.

Véget ért az Óbudai Nyár

A nagy sikerû „Óbudai Nyár 2008” címû kulturális ese-
ménysorozat hivatalos záróünnepségét, a Nyárzáró Fesz-
tivált „Hékás Békás!” címmel augusztus 30-án rendez-
ték a békásmegyeri Csobánka téren.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének
45/2008. (VIII. 28.) rendelete* 

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló
33/2008. (VI. 30.) rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az üzletek
éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló 33/2008. (VI. 30.)
rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról az alábbi rende-
letet alkotja:
1. § Az Ör. 2. § b) pontja az alábbiak szerint módosul:
[2. § A rendelet személyi hatálya a 133/2007. (VI. 13.) Korm.
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott]
„b) szeszes italt is forgalmazó Kereskedelmi vendéglátóhe-
lyek (a továbbiakban: vendéglátóhelyek) üzemeltetõire”
[terjed ki.]
2. § Az Ör. 4. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki:
[4. § E rendelet alkalmazásában]
„f) Szeszes italt nem árusító vendéglátóhely: az a vendéglá-
tóhely, amelynek a mûködési engedélyébõl egyértelmûen
megállapítható, hogy szeszes italt nem árusíthat.”
3. § (1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A vendéglátóhelyek
a) pénteken és szombaton 06.00 órától 01.00 óráig,
b) a hét többi napján 06.00 órától 23.00 óráig
tarthatnak nyitva.”
(2) Az Ör. 6. § (2) bekezdésének elsõ mondata az alábbiak
szerint módosul:
„A vendéglátóhelyek rendezvényt tarthatnak évente egysé-
genként 10 alkalommal 23.00 és 06.00 között.”
4. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú
melléklete szerint módosul.
(2) Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú mel-
léklete szerint módosul.
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján való kifüggesztéssel történik. Jelen rendeletet az
Óbuda Újságban is közzé kell tenni.
(3) Jelen rendelet 1-4. §-a, valamint az (1)-(2) bekezdés jelen
rendelet hatálybalépését követõ napon, a (3) bekezdés jelen
rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát
veszti.
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester
* Elfogadva: 2008. augusztus 27.

Különösen Óbuda belsõ terü-
letein tapasztalható, milyen
tragikus kép alakult ki „graf-
fiti-fronton”. Szinte nincs is
olyan épület, melynek hom-
lokzata ne lenne összefújkál-
va falfirkákkal - válaszolta
kérdésünkre Hanzély Ákos, a
Lát-Kép Egyesület elnöke,
majd hozzátette: több próbál-
kozás is volt már a helyzet
normalizálására, azonban
mindeddig sikertelenül. 

Hiába tisztították meg
ugyanis a felületeket

a tulajdonosok néhány hó-
nap alatt, azokat rövid idõn
belül ismét graffitik csúfí-
tották. Az elmúlt évek ta-
pasztalatainak összegzésé-
vel azonban a Lát-Kép
Egyesület, együttmûködve
a Tiszta Város Kft-vel, új
lehetõséget kínál azoknak
az ingatlantulajdonosok-
nak, akik tenni szeretnének
a falakat borító piszok el-
len. 

A szeptember elején
kezdõdött akcióban a
Lát-Kép Egyesület in-
gyen „szabadítja meg” a

kosztól a bejelentett tár-
sasházak homlokzatait,
cserébe viszont azzal a
kéréssel fordulnak a tulaj-
donosokhoz, hogy a to-
vábbiakban biztosítsák a
felületek folyamatos tisz-
tántartását. Erre megol-
dás a Tiszta Város Kft.
átalánydíjas szolgáltatá-
sa, melyben szerzõdött
partnereinek havi 3-5
ezer forintért biztosítja a
cég a havi rendszeres utó-
tisztítást, a falfirkák eltá-
volítását. 

- Elsõként az Árpád feje-
delem útján (képünkön)
hét kapualjat és környeze-
tét tisztítottuk meg, és re-
méljük hogy hamarosan
más társasházak is csatla-
koznak a programhoz, így
egyre több, megszépült
homlokzattal találkozha-
tunk a kerületben - tette
hozzá Hanzély Ákos. 

(Az érdeklõdõk a 06-20-
956-6735-ös telefonszá-
mon hívhatják az egyesület
elnökét.)

Sz. Cs.

Tartósan firkamentesek lehetnek a házfalak

Graffiti-mentesítési akció indult

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Közérdekû

Tíz közcélú foglalkoztatott
kezdte meg munkáját szep-
tember 1-jével a városrész
közterületein az önkormány-
zat és a békásmegyeri Heltai
Jenõ téri munkaügyi köz-
pont, valamint a szociális
foglalkoztató közt létrejött
szerzõdés alapján. 

- Bús Balázs polgár-
mester kezdeményezésé-
re, több mint két hónap-
nyi szervezõmunka után
10 közcélú foglalkozta-
tott kezdhette meg mun-
káját szeptember 1-jével.
Feladatuk a közterületek
tisztántartása-karbantar-
tása - tudtuk meg Berényi
Attilától, a III. kerületi
Közterület-felügyelet
igazgatójától. 

- Már az elsõ napokban
igen látványos változást si-
került elérniük a Római-
parton, ahol néhány óra le-
forgása alatt 23 darab 125
literes zsákot töltöttek meg
az összeszedett hulladék-
kal. Két napon belül már
80 zsáknyi gyûlt össze a

legszennyezettebb partsza-
kaszon. Megállapodásunk
szerint a helyi parkfenntar-
tó cég minden nap elszál-
lítja az összeszedett szeme-
tet. A visszajelzések arra
utalnak, hogy a környéken
élõk és a vendéglátósok is
örömmel fogadták a kez-
deményezést. A terület
tisztántartása csakúgy mint
a kerületben sokhelyütt,
fõvárosi feladat lenne, de a

többihez hasonlóan a Ró-
mai-part is a senki földje
Budapest vezetése szemé-
ben. Évek óta elhanyagolt,
szemetes. Ezért is kezdtük
itt a munkálatokat. Szeret-
nénk, ha mindig az adott
évszaknak megfelelõen, a
legproblémásabb kérdé-
sekben tudnánk együtt
megoldást találni. Õsszel a
falevelek összeszedésé-
ben, télen a síkosság-men-

tesítésben, lomtalanítások
után a takarításban segít-
hetnének alkalmazottaink. 

A közcélú foglalkozta-
tottakkal a munkaügyi
központ és a szociális fog-
lalkoztató közvetítésével
egyelõre három hónapra
szóló szerzõdést kötött az
önkormányzat, a tapaszta-
latok összegzése nyomán
terveznek további lépése-
ket. (szeberényi)

Közmunkások dolgoznak a kerület szebbé tételén
Köszönjük mindazok-
nak, akik jövedelem-
adójuk 1 százalékával
támogatták a Solymár
utca 12-14. szám alatti
Szín-Kör-Játék Óvodá-
ban mûködõ „Napsu-
gárka” Alapítványt. A
felajánlott összeg egy
részébõl a gyermekek-
nek fejlesztõ játékokat,
eszközöket és EU-
szabványos ügyességi
játékokat vásároltunk a
Solymár és a Törzs ut-
cai óvoda udvarára.
(Adószám: 19674533-
1-41.)

Besskó Istvánné,
a kuratórium elnöke

A Budapesti Korcso-
lyázó Egylet (székhe-
lye: III. Kecske utca 17.)
köszöni azoknak, akik
személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát,
összesen 9041 forintot
az egyletnek ajánlották
fel. A kapott összeget
mûködési költségre for-
dították.

1 % 1 % 1 %

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A segítõ szakemberek és ön-
kéntesek mindennapi mun-
kájukat segítõ képzést szer-
vezünk európai uniós támo-
gatással, melynek eredmé-
nyeként többen és könnyeb-
ben tudnak majd elhelyez-
kedni munkahelyen, sikere-
sebben élve a saját életüket
önállóan, családjukban.

AVargabetû Klub-
Mûhely Egyesület és

az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ szeptemberben
„Fókuszban a munkaerõ-
piac” címmel, HEFOP
2.2.1-es, ingyenes szakmai
továbbképzést indít a mun-
kanélküliekkel aktív kap-
csolatot tartó szakembe-
reknek, családgondozók-
nak, önkénteseknek. A
képzések 6 alkalommal,
kéthetente pénteken lesz-
nek. Az elsõ képzési nap:
szeptember 19-én (pénte-
ken).

Aképzéssel hozzá szeret-
nénk járulni a társadalmi és
munkaerõ-piaci érdekérvé-
nyesítés szempontjából leg-
hátrányosabb helyzetûek
(pl.: tartós munkanélküliek;
rendszeres szociális segé-
lyezettek; elavult szakkép-
zettségûek; gyesrõl vissza-
térõk; stb.) foglalkoztatási
esélyeinek növeléséhez és
az ágazatközi együttmûkö-
dés erõsítéséhez. Látható
legyen, hogy egy civil szer-
vezet és egy családsegítõ
intézmény hogyan tudja se-
gíteni a hátrányos helyzetû
emberek munkához jutását.

A képzés célja, hogy a
szociális szakemberek, ön-
kéntesek a képzés során az
elsajátított tudás és kompe-
tenciák birtokában hatéko-
nyabban végezzék tevé-
kenységüket, jobban segít-
sék ügyfeleiket az elsõdle-
ges munkaerõ-piacra jutás-
hoz és a munkahely meg-
tartásához. 

Témái: társadalmi inter-
pretáció és foglalkoztatás-
politika; munkaerõ-piaci
felkészítés és elhelyezés
módszertana; kommuniká-
ciós készségfejlesztés; alter-
natív pályaorientációs tech-
nikák; adaptív gondozás
módszertana; élménypszi-
chológia, terepgyakorlat.

• Témavezetõi: a munka-
erõpiacra történõ fejlesztés,
a szociális munka gyakorla-
ta és oktatása területén több
éves szakmai tapasztalattal
rendelkezõ szakemberek. 

• Munkamódszerei: in-
teraktív elõadás, gyakorlati
tapasztalatcsere, csoport-
foglalkozás. 

• A képzés során szeret-
nénk a résztvevõk közötti
szakmai együttmûködést is
generálni, segíteni. 

További információ Var-
ga László projektvezetõtõl
(tel.: 243-9026, 06-70/940-
1324, e-mail: info@varga-
betu.axelero.net) kérhetõ.

Szakmai továbbképzés

Fókuszban a munkaerõpiac
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montesori Óvoda
Mosolygó Tagóvoda (1039 Budapest, Kelta utca 8.
Telefon: 243-8427. Tel./fax.: 454-7200. E-mail: ziper-
a@kszki.obuda.hu) 
A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezé-
se: 1 fõ óvodapedagógus. A feladatkör megnevezé-
se: óvodai nevelés, iskolai elõkészítés. Pályázati fel-
tételek: felsõfokú szakirányú végzettség; legalább 4
év szakmai gyakorlat; büntetlen elõélet. A pályázat-
nál elõnyt jelent: drámapedagógusi végzettség; kör-
nyezetvédelmi képzettség. A pályázatnak tartal-
maznia kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai
önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok másola-
tát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozott idõre szól (3 hónapos pró-
baidõvel). Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt. sze-
rint. A pályázat benyújtásának határideje: a megje-
lenést követõ 15 nap. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: a 15 nap lejártát követõen két hét. Az állás
betöltésének ideje: az elbírálási határidõ lejáratát
követõen azonnal. Ügyintézõ: Stefán Mariann.

Óvodapedagógus felvétele

ÁLLÁS. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Meseerdõ Óvoda/Szivárvány Tagóvodája (Buda-
pest, 1035 Szél utca 23-25.) 1 fõ (4 órás) dajka
munkakör betöltésére hirdet állást, 2008. október 1-
jétõl, határozott idõre. Szükséges okmányok: ön-
életrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget
igazoló bizonyítvány másolata; egészségügyi alkal-
masság. (Bõvebb információért érdeklõdni a
tagóvodavezetõnél lehet. Tel: 388-4159.)
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete augusztus
27-ei ülésén a 36. sz. ( Dr. Kovács Márta) háziorvosi körzetet 2008. szep-
tember 1-jétõl az alábbiak szerint osztotta fel.

Háziorvos Rendelõ címe Utcák, házszámok                             
Dr. Csirik Irén Óbuda u. 6. Bécsi út 89 - 109-ig  páratlan oldal

Nagyszombat u. 3 - 19-ig páratlan oldal
Tímár u. 20 - 40-ig  páros oldal

Dr. Salgó Éva Óbuda u. 6. Zápor u. 1 - 10-ig, páros, páratlan oldal
Dr. Figuly Béla Óbuda u. 6. Pacsirtamezõ u. 3 - 23-ig páratlan oldal
Dr. Damásdi Katalin Óbuda u. 6. Pacsirtamezõ u. 16 - 22/B-ig páros oldal

Beszterce u. 1-10-ig páros, páratlan oldal
Dr. Geöbel Ágnes Óbuda u. 6. Szõlõ u. 1 - 16-ig páros, páratlan oldal

Viador u. teljes
A rendelési idõ a kijelölt rendelõben megtekinthetõ.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Háziorvosi körzet felosztása

A bükki
füvesember
Szabó György gyerek-
kora óta járja az erdõket,
gyûjti a gyógyító növé-
nyeket, melyek készsé-
gesen feltárják neki tit-
kukat. Nagymamájától,
a mindentudó javasasz-
szonytól tanulta, melyik
mire való.Több mint 150
féle gyógynövényt ismer
és alkalmaz. Gyógyteái
számtalan bajra, nyava-
lyára adnak enyhülést,
köztük a cukorbetegség-
re is. A bükki füvesem-
ber - Gyuri bácsit sokan
hívják így - szeptember
17-én 18 órától tart  in-
gyenes elõadást az
Óbudai Kulturális Köz-
pont-Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban, a Csil-
laghegyi Polgári Kör
szervezésében. (Cím:
Mátyás király út 13-15.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bás-
tyai Frigyes természet-
gyógyász tart fórumot a
Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (BKH). A „Fé-
lelmek, fóbiák, szoron-
gások” címû elõadásra
szeptember 30-án várja
az érdeklõdõket. (A be-
lépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht., valamint az intéz-
mény alapítványa, a San
Marco Alapítvány immár
második évadját rendezi a
San Marco Szabadegye-
temnek az Óbudai Kulturá-
lis Központban. 

A színes és érdekes
elõadások, a tartal-

mas társasági progra-
mok október 13-án 18
órától a szélesebb érdek-
lõdõ közvélemény szá-
mára ismét izgalmasnak

ígérkeznek. Prof. Dr.
Kopp Mária, a Semmel-
weis Egyetem Magatar-
táskutató Intézet igazga-
tónõje 40 éve végez ku-
tatásokat a magyar la-
kosság körében a bol-
dogság, a jólét, a biza-
lom, a depresszió, a
stressz mértékének vál-
tozásait figyelve. Elõ-
adásának témája „Bol-
dogság, egészség, beteg-
ség” címmel hallható a
kulturális központ nagy-
termében. (Cím: San
Marco utca 81.)

A rangos szakmai eseményt
- mely egyben az Óbudai
Egészségügyi Szakdolgozók
I. Tudományos Napja is - az
Óbudai Társaskörben (Kis-
korona utca 7.) szeptember
27-én 9 órától rendezik. Az
esemény színvonalát a
szakterületek kiemelkedõ
elõadói és a változó témák
garantálják.

A z érdeklõdõk a nap
folyamán a hazai

tapasztalatokról tájéko-
zódhatnak és nemzetkö-
zi kitekintést kaphatnak
a táplálkozás és a
dietetika területérõl, az

étkezéssel összefüggõ
pszichés tényezõkrõl és
magatartás zavarokról.
Hallhatnak a szelén és a
pajzsmirigybetegségek
összefüggésérõl, a táp-
lálkozással kapcsolatos
betegségekrõl éppúgy,
mint a gyorséttermekrõl
terjedõ tévhitekrõl és té-
nyekrõl, s hogy ezek mi-
ként befolyásolják éle-
tünket. 

A szakmai nap szerve-
zését és koordinálását,
valamint az irányító sze-
repet az Óbuda-Békás-
megyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. látja el.

Újra indul a San Marco 
Szabadegyetem októbertõl

V. Óbudai Orvosnap 

Szerhasználat nélkül élni
Minden hétköznap 10-tõl 18 óráig várjuk mindazo-

kat, akik a droghasználattal kapcsolatban szeretné-

nek hiteles információkat kérni, illetve azokat a szen-

vedélybetegeket, akik életében gonddá vált a szer-

használat, és ezzel kapcsolatban szeretnének bár-

miféle segítséget kapni. Programunkba bárki, bármi-

féle konkrét cél nélkül is bekapcsolódhat, gyors és

egyszerû segítséget igénylõ problémákkal is.

Szolgáltatásaink: szociális munka; egyéni esetke-

zelés; szociális ügyintézés; pszichiátriai segítség-

nyújtás; gyógyszeres kezelés, pszichológiai és

életvezetési tanácsadás; konzultáció (egyéni és

családi); ambuláns rehabilitáció; jogsegélyszolgá-

lat; józanságmegtartó csoport; hozzátartozói cso-

port (keddenként 18 órától). (Cím: Lukács György

utca 3. Tel.: 454-0876, e-mail: kekpont@obu-

dapgh.t-online.hu

Pászli Lívia

koordinátor

Kék Pont Drogambulancia Békásmegyeren

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy a Vörösvári
úti rendelõintézetünkben bõvítettük a telefonos illet-
ve a személyes idõpontkérés idõtartamát.Telefonon
a 388-8384-es és a 388-7760-as számon, hétfõtõl
péntekig 7.30-tól 15 óráig jegyeztethetik elõ magu-
kat rendeléseinkre. Személyesen hétköznapokon
6.45-tõl 20 óráig kereshetik fel betegfelvételi részle-
günket elõjegyzés ügyében. A kht. vezetõsége 

Bõvült az elõjegyzés 
a Vörösvári úti szakrendelõben

A z Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi

Szolgáltató Kht. felhívja az
olvasók figyelmét, hogy az
egynapos sebészeti eljárás-
ról érdeklõdni lehet telefo-

non a 388-9180-as telefon-
számon, személyesen ren-
delési idõben az érintett
szakrendelésen, illetve az
egynapos@obudairen
delok.hu e-mail-címen.

Egynapos sebészet

A nagy érdeklõdésre
való tekintettel fel-

hívjuk olvasóink figyel-
mét, hogy dr. Perényi Jó-
zsef ideggyógyász fõor-
vos ENG és EMG speci-
ális rendelése beutaló-
köteles. A rendelés hely-

színe: Vörösvári úti ren-
delõintézet (Vörösvári út
88-96.) II. emeleti neuro-
lógia osztálya, 217-es
szoba. Bejelentkezni a
rendelõintézet 388-8384-
es beteg-elõjegyzési szá-
mán lehet.

Beutalóval speciális rendelésre
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Környezetünk

Az önkormányzat követke-
zetesen tartja magát egy
évvel ezelõtt elfogadott
környezetvédelmi cselek-
vési programjához. Ennek
fontos eleme a szelektív
hulladékgyûjtés tovább-
fejlesztése és újabb ele-
mekkel való gazdagítása -
mondta bevezetõben Sza-
bó Magdolna (MSZDP) kör-
nyezetvédelemért felelõs
alpolgármester. 

- Mára már megszo-
kott a lakosok számára,
hogy lehetõségük van a
szelektív hulladékgyûj-
tésre a közterületeken.
Jelenleg több mint 40
gyûjtõsziget található a
kerületben. Idõközben
az illetékes szakbizott-
ság, majd a képviselõ-
testület is jóváhagyta,
hogy további 18 szelek-
tív hulladékgyûjtõ szige-
tet alakítson ki a Fõváro-
si Közterület Fenntartó
Zrt. az év folyamán. A
lakosok egyre gyakrab-
ban gyûjtik szelektíven a
hulladékot, azonban saj-
nálatos módon azt is ta-
pasztaljuk, hogy sokan
szemétlerakónak hasz-
nálják a kijelölt „szige-
teket”, kommunális sze-
metet szórva köréjük. Ez

a környéken élõ lako-
soknak és az önkor-
mányzatnak is nagy
gondot okoz. 

Szabó Magdolna hang-
súlyozta: ezeket a hulla-
dékgyûjtõ szigeteket az
FKF Zrt. mûködteti az
önkormányzat
hozzájárulásá-
val. A társaság
szállítja el a
hulladékot, és a
takarítás is a
cég feladata. 

- Úgy gon-
doljuk: akkor
tud igazán jól és
korszerûen „mûködni” a
szelektív hulladékgyûj-
tés, ha nemcsak a közte-
rületeken nyílik lehetõ-
ség minderre, hanem ha
a program házhoz is
„megy”. Ezért az önkor-
mányzat egy kísérleti
projektet indít, melynek
során a lakótelepi házak
lépcsõházaiban helyez-
nek el kisebbfajta konté-
nereket. Levélben keres-
tük meg azokat a lakóte-
lepi társasházakat, lakás-
szövetkezeteket, ame-
lyeknél úgy gondoltuk,
hogy erre a célra a meg-
felelõ adottsággal ren-
delkezik az adott épület.
Azokban a társasházak-

ban, amelyek visszaje-
lezték részvételüket,
szeptembertõl januárig
kísérleti jelleggel, 120
literes, nylonzsákkal bé-
lelt mûanyagpalack, il-
letve fém italdoboz
gyûjtõket helyeznek ki.

A háznál törté-
nõ szelektív
hulladékgyûjtés
ingyenes. A la-
kóközösségek-
nek érdemes
emellett besze-
rezniük egy fal-
ra szerelhetõ
m e c h a n i k u s

présgépet, melynek al-
kalmazásával jelentõsen
kihasználhatják a táro-
lók ûrtartalmát. 

A begyûjtést, az el-
szállítást és a feldolgo-
zást az Asco Hungária
Kft. végzi. Ez a cég ke-
zeli a papírhulladék-
gyûjtõ konténereket is a
kerületben. Nagyon fon-
tos környezetvédelmi
momentum, hogy a há-
zakhoz kihelyezett gyûj-
tõket 3,5 tonnánál ki-
sebb súlyú teherautókkal
szállítják el, az önkor-
mányzat által biztosított
deponáló-helyre. Próba
lesz ez a lakosoknak, az
önkormányzatnak és a

megbízott cégnek is. Re-
mélhetõleg „jól fognak
vizsgázni” a lakosok,
mert mérhetõ eredmé-
nye lesz figyelmüknek
és szorgalmuknak. Ez az
adott lakóközösségek-
nek is érdekében áll, hi-
szen jelentõsen keve-
sebb szemetet kell a sa-
ját pénzükön elszállíttat-
niuk, ami hosszabb tá-
von remélhetõleg a szál-
lítási díjban is megmu-
tatkozhat. Fontos, hogy
háztartási hulladék ne
kerüljön a tárolókba. A
házaknál történõ szelek-
tív hulladékgyûjtéssel
kapcsolatos tudnivalók-
ról a helyszínen kihelye-
zett plakátok fognak tá-
jékoztatni. Ha jól mûkö-
dik az említett projekt,
kiterjeszthetjük a kerület
összes többi társashá-
zára is. 

A környezetvédelmi
cselekvési terv másik ki-
emelt irányzata a a kom-
posztálási program, me-
lyet 3 év alatt fogunk
végrehajtani. Az elsõ év-
ben az önkormányzat az
oktatási intézményeknek

biztosít térítésmentesen
komposztáló kereteket,
melyekbe zöldhulladék
gyûjthetõ. A szakszerû
komposztálásra szakem-
berek fogják megtaníta-
ni a programban résztve-
võket. A programban az
intézmények környezet-
védelmi kapcsolattartói,
a Pedagógiai Szolgáltató
Intézet, a Csillaghegyi
Közösségi Ház munka-
társai is közremûköd-
nek. Reméljük, hogy ezt
a rendkívül környezet-
barát módszert sikerül
népszerûsíteni. A jövõ-
ben a kerttulajdonosok-
nak is igyekszünk segít-
séget nyújtani ahhoz,
hogy égetés helyett az
újrahasznosítás említett
módszerét válasszák.
Szakembereink vizsgál-
ják annak lehetõségét,
milyen módon lehetne a
közterületeken keletke-
zett nagymennyiségû
növényi hulladékot a ke-
rületben komposztálni -
zárta nyilatkozatát Sza-
bó Magdolna alpolgár-
mester. 

Szeberényi Csilla

Megkezdõdhet a komposztálási program

Házhoz „mennek” a szelektív hulladékgyûjtõk

Mocsárosdûlõ állapotfel-
mérése és természeti érté-
keinek bemutatása nyáron
is folytatódott. A növény-
és állatvilággal kapcsola-
tos terepszemlék újabb fa-
jok jelenlétére derítettek
fényt. A botanikai kutatást
végzõ Bõhm Éva Irén szinte
minden hónapban felfedez
egy új, ritka vagy a terüle-
ten már régen kipusztult-
nak tartott növényfajt.

Anövényzet, a társulá-
sok vizsgálatából,

valamint az évszázadok-
kal ezelõtti tõzegbányá-
szatról szóló dokumentu-

mok alapján a szakembe-
rek már valószínûsítették
a tõzegláp jelenlétét, me-
lyet az augusztus elején
végzett talajminta-vételi
vizsgálatok elõzetes érté-
kelése is igazolni látszik.
A talaj- és vízminták labo-
ratóriumi vizsgálata és az
eredmények kiértékelése
folyamatban van.

A talaj- és vízvizsgálati
eredményekbõl azt már
látjuk, hogy a területen fo-
lyó illegális tevékenysé-
gekbõl származó fémter-
helés és az olajszennye-
zettség néhány mintában
meghaladja a határértéket.

Bejárás 
szeptember 27-én

A vizsgálatokat végzõ
Renatur 2005 Bt. az ér-
deklõdõk számára bejá-
rást szervez. Dukay
Igor, a vizsgálatok veze-
tõje mutatja be a vegetá-
ciós idõszakban megfi-
gyelhetõ természeti ér-
tékeket és érdekessége-
ket. A bejárás a Gladiá-
tor utcai játszótér bejá-
rata elõl indul, szep-
tember 27-én (szomba-
ton) 9 órai kezdettel, és
körülbelül 11 óráig tart.

Somlói Viktória

Folytatódik Mocsárosdûlõ
ökológiai felmérése

Talajmintavétel Mocsárosdûlõn
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA
Katasztrófavédelmi
verseny fiataloknak
Az elmúlt évek gyakor-
latának megfelelõen
idén 17. alkalommal
rendezik az Óbudai Ifjú-
sági Katasztrófavédelmi
Versenyt szeptember
25-én 8-tól 14 óráig a
Barátság Part Szabad-
idõ Centrumban. (Cím:
Laborc utca 2.)

TOP 10-es körözött
akadt horogra
Elfogták a BRFK nyo-
mozói Cs. B. 34 éves
budapesti lakost szep-
tember 5-én a Zab ut-
cában, aki ellen 9 elfo-
gatóparancs volt hatály-
ban hitelsértés, sik-
kasztás, magánokirat-
hamisítás, lopás és
csalás miatt. A férfi sze-
repelt a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság
TOP 10-es listáján.

Rablás 
a Duna-parton 
A Kossuth Lajos üdülõ-
parton egy ismeretlen
férfi feltehetõen fegy-
verrel megfenyegette
augusztus 21-én 23.50
óra tájban a Duna-par-
ton üldögélõ férfit és
nõt, a náluk lévõ érté-
kek átadására felszólí-
totta õket. Miután átad-
ták mobiltelefonjukat és
készpénzüket, a férfi a
helyszínrõl elmenekült.
Személyleírása: az el-
követõ 25 év körüli, kö-
rülbelül 180 centiméter
magas. Fekete ruhát,
arcán piros sálat viselt.
Vele volt egy fekete-
barna, nagy testû né-
metjuhász fajtához ha-
sonló kutya. A bûncse-
lekményt a BRFK rablá-
si osztálya vizsgálja.

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

FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ LAPSZÁMBÓL

„Bár az elmúlt években is
számos hathatós intézke-
désre került sor a közleke-
désbiztonság javítása érde-
kében, a közúti közlekedé-
si balesetek száma tovább-
ra is elfogadhatatlanul ma-
gas. Döbbenetes tény,
hogy Európa útjain évente

1,3 millió baleset történik,
melynek mérlege 40 ezer
haláleset és 1,7 millió sérü-
lés. Az ezen statisztikán
alapuló kérdéskör egyre
nagyobb szerepet játszik a
közösségi politikában, sõt
az ehhez kapcsolódó prog-
ramok és normák már az
EU legfelsõbb politikai
szintjéhez, az Európai Ta-
nácshoz és az Európai Bi-
zottsághoz kötõdnek. Ez
nem volt mindig így. Az
1990-es évek elejéig a kö-
zösségnek még nem volt
egyértelmû hatásköre a
közúti közlekedésbizton-
ság területén, így a célok
eléréséhez szükséges in-
tézkedések kidolgozása je-
lentõs nehézségekbe ütkö-
zött. Változást az 1993. évi
Maastrichti Szerzõdés ho-
zott, amely megteremtette
a hatékony lépések megté-
teléhez nélkülözhetetlen
jogi feltételeket és eszkö-
zöket. Az ezredfordulótól
gõzerõvel meginduló uni-
ós gépezet számos formá-
ban megnyilvánult, többek
között törvényalkotásban,
projektek indításában, va-
lamint kutatások támoga-
tásában. Az EU Közössé-
gek Bizottsága 2001.

szeptember 12-én kiadott
egy úgynevezett „Fehér
könyv”-vet, mely 2010-ig
meghatározza az unió köz-
lekedéspolitikai feladatait.
A „Fehér könyv” legfõbb
célkitûzése, hogy az unió-
ban 2001-hez képest 2010-
ig 50 százalékkal csökken-
jen a balesetben meghalt
személyek száma. 

E cél elérése érdekében
következetes erõfeszíté-
sekre van szükség. Az eu-
rópai közlekedésbizton-
sági cselekvési program a
következõkben határozza
meg a legfontosabb tevé-
kenységeket: a közutakat
használók felelõsségtelje-
sebb magatartásra való
ösztönzése (a szabálykö-
vetõ magatartás erõsítése
és a veszélyes magatar-
tásformák fokozottabb ül-
dözése), biztonságosabb
jármûpark kialakítása a
mûszaki innovációk tá-
mogatásával, a közúti inf-

rastruktúra fejlesztése az
információs és kommuni-
kációs technológiák hasz-
nálatával. A tervezett to-
vábbi kezdeményezések
között szerepel a közúti
balesetek által okozott sé-

rülésekre vonatkozó sta-
tisztikai adatok gyûjtése
és elemzése, valamint az
optimális megoldások
keresésére irányuló ku-
tatás.”

(Következõ lapszáma-
inkban részletekben közöl-
jük, folytatjuk dr. Bencze
József rendõr altábornagy,
országos rendõrfõkapi-
tány írását - a szerk.)

Bencze József országos rendõrfõkapitány értékelése

Közlekedési korkép - körkép

E gy iskola - egy rend-
õr. Ezt szeretné az

Országos Rendõr-fõkapi-
tányság. Az ORFK szep-
temberben induló prog-
ramja szerint minden is-
kolához rendelnek egy
rendõrt, akinek megadják

a nevét, elérhetõségét, cí-
mét és telefonszámát, így
folyamatosan tudja tartani
a kapcsolatot az iskola és
a rendõr. A program tehát
nem azt jelenti, hogy min-
den tanintézménynél áll
majd egy egyenruhás. Az

ORFK új kezdeményezé-
sével szeretné elérni,
hogy rövidtávon keve-
sebb legyen a gyermekba-
leset, hosszútávon a diá-
kok megszokják, hogy a
rendõrhöz közvetlenül is
fordulhatnak. 

Indul az iskolarendõr-program

VILLÁM CSAPOTT A TETÕBE. Egy 100 négyzetméter alap-
területû családi ház tetejébe villám csapott nemrégiben
a Hortobágyi utcában. A szigetelés meggyulladt, a tetõ-
szerkezet égni kezdett. A tûzoltók létráról egy, a földrõl
öt fecskendõvel, valamint kéziszerszámokkal oltották a
tüzet. Személyi sérülés nem történt

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra

Békásmegyeri 
Közösségi Ház

(Csobánka tér 5.)

Kultúrházak
éjjel-nappal

A Békásmegyer szí-
vében található kulturá-
lis intézmény minden
korosztálynak kikapcso-
lódási lehetõséget nyújt
programjaival és az itt
mûködõ Platán Könyv-
tár fiókkönyvtárával. Az
ötvenezres lakótelep
egyetlen kulturális in-
tézménye igyekszik a
legszélesebb merítéssel
bemutatni a mai magyar
kulturális életet. (Szep-
tember 20-án és 21-én
16-tól hajnali 1 óráig.)

Tánc és térzene
Táncház kicsiknek és

nagyoknak, a totyogók-
tól a nyugdíjas korosztá-
lyig mindenkit várnak.
Reneszánsz térzene a
Csobánka téren 16.30
órától a Concentus
Consort közremûködé-
sével. 16.30-tól 17.30
óráig: totyogók, 17 óra
után felnõttek táncháza.
(Szeptember 20-án 16
órától.)

Országos 
Atomenergia Hivatal
(Fényes Adolf utca 4.)
Az Országos Atom-

energia Hivatal (OAH)
Nukleárisbaleset-elhárí-
tási Központja, a
CERTA csak a Kulturá-
lis Örökség Napjai al-
kalmából látogatható.
Az OAH alapvetõ fel-
adata a nukleáris létesít-
mények, a radioaktív és
nukleáris anyagok biz-
tonságával kapcsolatos
államigazgatási és ható-
sági felügyelet. A
CERTA központ szep-
tember 20-án óránként
(14, 15 és 16 órakor) kí-
sérõvel induló csopor-
tokban látogatható. A
csoportok vetített elõ-
adást hallgatnak meg az
OAH tevékenységérõl
és a magyar nukleáris-
baleset-elhárítási rend-
szerrõl, majd a CERTA-
ban egy szimulált bal-

esetet követve ismer-
kednek meg a központ
tevékenységével.
(www.oah.hu)

Kun Zsigmond 
Lakásmúzeum

(Fõ tér 4.)
Kun Zsigmond (1893-

2000) 1984-ben meg-
nyitott magángyûjtemé-
nye fõként népmûvésze-
ti tárgyakból áll - sajátos
módon egy 1790 körüli,
kora klasszicista polgár-
házban, amely a XIX.
században városháza
volt. A kiállítás legszebb
darabjai közé sorolható
egy 1839-bõl származó
hartai festett sarokpad,
egy kamarás asztal és
szekrény, XVIII-XIX.
századi erdélyi boká-
lyok, XVIII-XX. száza-
di tatai, mezõtúri és ha-
bán cserépedények.
(Szeptember 20-án és
21-én 10-tõl 17 óráig.)

Középkori
óbudai séta

Útvonala: Óbuda
Zichy-kastély - Pincega-
léria - Sipos Étterem
pincéje - Fõ tér - Vörös-
kereszt utca - Flórián té-
ri aluljáró - Kálvin utca
- Mókus utca - Lajos ut-
ca - Fõ tér. A séta indul:
szeptember 20-án 15
órakor.

Hely: Óbudai Múze-
um (Zichy-kastély) elõl
(Fõ tér 1.)

Kiscelli Múzeum
(Kiscelli utca 108.)
A múzeum az egykori

kiscelli trinitárius ko-
lostorban, a fõváros
egyik jelentõs barokk
épületében található.
Állandó kiállításai a fõ-

város történetét mutat-
ják be, és képet adnak a
XIX-XX. századi ma-
gyar festészetrõl. Min-
den egész órában épü-
letbemutatás, mely so-
rán az egyébként elzárt
kriptát is meg lehet te-
kinteni. Szeptember
20-án 11 és 15 órakor,
szeptember 21-én 11
órakor tárlatvezetés.
Hétvégén folyamato-
san: nyomdagép kipró-
bálása, amelyen a 12
pontot és Nemzeti dalt
sokszorosították. (Szep-
tember 20-án és 21-én
10-tõl 18 óráig.)

Koncert
Jazz muzsika a Hajós

Laura Trió elõadásában
szeptember 20-án 16
órától. 

Kiscelli séta
Séta a parkban: a ká-

polna, kálvária, barokk
fogadó megtekintése
szeptember 21-én
14.30 órától. 

Hangverseny
Komolyzenei énekka-

ri koncert. Giovanni
Pergolesi: Stabat Mater
- a Rádió Énekkara szó-

listáinak és a Ward Má-
ria Általános Iskola és
Gimnázium vegyes ka-
rának elõadásában szep-
tember 21-én 16 órai
kezdettel. 

Budapest Galéria 
Kiállítóháza

(Lajos utca 158.)

Olajos György
kiállítása

A kiállítóház a XVI.
századi, részben emele-
tes, gótikus épületében és
romantikus pincéjében
várja a kortárs mûvészet
iránt érdeklõdõket. Jelen-
leg Olajos György mûvei
láthatók itt, és az idõszaki
kiállítások mellett Pátzay
Pál szobrászmûvész ál-
landó gyûjteménye te-
kinthetõ meg. (Szeptem-
ber 20-án és 21-én 10-tõl
18 óráig. www.budapest-
galeria.hu)

Textilmúzeum
(Lajos utca 136-138.)

Idõszaki tárlatok
A Textilmúzeum 1999

óta a Goldberger törzs-
házakban, a hazai textil-
ipar egykor legjelentõ-
sebb családi vállalkozá-
sának helyszínén mûkö-
dik. Az ipari mûemlék-
épületeket több ütemben
állították helyre részle-
gesen. A klasszicista és
barokk stílusú épületek
méltó és szép színhelyei
a múzeum állandó és
idõszaki kiállításainak.
Az aktuális idõszaki ki-
állítások: A kézi varrás
eszközei; A gépi varrás
eszköze - Tóth György

magángyûjteménye. 10,
12, 14 órakor a múzeum
bejáratától vezetett séta
indul 30 perc idõtartam-
ban. (Szeptember 20-án
és 21-én 9-tõl 16 óráig.
www.textilmuzeum.hu)

Szakrális 
mûvészeti hét

A tervezett idõszaki
kiállításhoz tematikusan
illeszkedõ múzeumpe-
dagógia programmal ké-
szülnek, mely betekin-
tést nyújt a Szûz Mária
szent neve napja (szep-
tember 12.) ünnepkörbe
tartozó népszokásokba,
így a palóc öltöztetõs
Mária szobor ruháinak
elkészítésébe és az ün-
nepkörnek megfelelõ
színek használatába.
(Idõpont szeptember
14-tõl 22-ig.)

Magyar népénekek
Bartolf Zsuzsanna

népdalénekes elõadásá-
ban magyar népénekek
hallhatók szeptember
20-án és 21-én 16 órá-
tól. 

Varga Imre Kiállítóház
(Laktanya utca 7.)

Varga Imre Kossuth-
díjas szobrászmûvész
állandó tárlata látható a
kiállítóházban. A világ-
szerte ismert és elismert
alkotó szombat délelõt-
tönként várja az érdek-
lõdõket. A XVII. szá-
zadból származó épület
eredetileg lakóház volt,
ma mûemléki védelem
alatt áll. (Szeptember
20-án és 21-én 10-tõl 18

Kulturális Örökség Napjai Óbudán

Kelta edények az Aquincumi Múzeum új, idõszaki kiállításán

FOLYTATÁS A 13. OLDALON
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óráig. www.budapest-
galeria.hu)

Aquincumi Múzeum
(Szentendrei út 139.)

Az új múzeumépület
korábban az ELMÛ-é volt.
A ma már mûemléknek
számító épület az ókori vá-
rost idézõ stílusban épült, a
római korban ezen a he-
lyen állt a tûzoltó szertár.
1931-ben a területen épülõ
áramelosztó alapozásánál
találtak rá a régészek a mú-
zeum máig legjelentõsebb
leletére, a víziorgonára.
Szeptember 20-án és 21-
én 10, 12, 14, és 15 órától
egyórás kosztümös ide-
genvezetés lesz az állandó
kiállításon, a vezetések kö-
zött pedig a kiállítás rende-
zõi mutatják be a két új
idõszaki kiállítást. Szep-
tember 20-án 11 és 13
órakor a „Kelták és era-
viszkuszok”, szeptember
21-én 11 órától pedig az
„Aquincumi látványtár”
bemutatása történik a mú-

zeum új épületében.
(Szeptember 20-án és 21-
én 9-tõl 18 óráig tartanak
nyitva. www.aquin-
cum.hu)

Graphisoft Park
(Záhony utca 7.)

A Graphisoft Park terü-
letének története a római
korig vezethetõ vissza. A
7,2 hektáros terület elren-
dezése, tégla és üveg épü-
letei a telek század eleji
ipari jellegét idézik. Abejá-
rattól induló sétán Horváth
Zoltán építész bemutatja
az általa tervezett épülete-
ket szeptember 20-án 10
órától. (Szeptember 20-
án és 21-én 10-tõl 16 órá-
ig látogatható a
Graphisoft Park. www.
graphisoftpark.hu)

Római séta
A nagyszombat utcai

amfiteátrum bemutatásá-
val szeptember 21-én 10
órakor indul, majd dr. Be-
szédes József vezetõvel

történõ rövid séta után, a
Flórián téri római emlé-
kek megtekintésével zárul
a program. A Flórián téren
az érdeklõdõk megismer-
kedhetnek a katonai vá-
rosrész látható emlékei-
vel: a déli kapuval, a kato-
nai nagyfürdõvel, a cen-
turió lakóházával, a keleti
kapuval. (A séta indulási
helye: Nagyszombat ut-
cai amfiteátrum.)

Gázgyári 
lakótelepek - séta

A Óbudai Gázgyár
szénbõl városi gázt elõál-
lító üzem volt a III. kerü-
letben, amely 1913-1984-
ig üzemelt. Mióta bezár-
ták, a területén jó néhány
ipari mûemlék található:
száraztisztító, óraház, víz-
és kátránytornyok, villa-
mos központ. (A séta in-
dulási ideje: szeptember
20-án 10 órakor. Aséta in-
dulási helye: Záhony utca
- Jégtörõ utca sarok. Ve-
zetõ: Gyimesi László.)

J ó hangulatban zajlott
az összejövetel, min-

denki örült, hogy sok új
modell hajtogatását tanul-
hatta meg neves magyar
és külföldi origami mûvé-
szektõl. A résztvevõk
megcsodálhatták a „Vasa-
rely nyomán origamival”
címmel megnyitott kiállí-
tást, mely a Pécsen élõ és
alkotó Újhegyi Györgyné

fantáziáját dicséri. Az
„Origami zászlók” elne-
vezésû pályázatra érke-
zett alkotásokkal együtt a
mûvek szeptember végé-
ig láthatók az Óbudai
Kulturális Központ-Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban. 

Kiemelkedõ része volt a
találkozónak, mikor bemu-
tatták a legrégebbi és egy-

ben legújabb magyaror-
szági origami könyvet,
melynek szerzõje Karlócai
Mariann, a magyar ori-
gamis élet doyenje, akinek
az 1964-ben kiadott elsõ
origami könyvének frissí-
tett, átdolgozott kiadása
pár nappal az esemény
elõtt jött ki a nyomdából. 

Hangulatos esti prog-
ram volt a Dunán, a Pün-
kösdfürdõnél a folyóra
eresztett, égõ mécsesek-
kel és kívánságcédulákkal
teli papírhajók látványa,
melyek dacolva a hullá-
mokkal, több kilométer
hosszan egymást követve
úsztak dél felé.

Papírhajtogatók Békásmegyeren
A Magyar Origami Kör idén ünnepli megalakulásának 20.
évfordulóját. A jeles alkalomra a XIX. Nemzetközi és Or-
szágos Origami Találkozón emlékeztek. Az eseményt Bús
Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere nyitotta meg
a Békásmegyeri Közösségi Házban. Az augusztus 8-tól
10-ig rendezett találkozón közel 200-an vettek részt,
köztük 40 külföldi hét különbözõ országból. 

Pontosan húsz éve kezdte
meg mûködését az Óbudai
Társaskör, mely néhány év
alatt a magyar kulturális
élet egyik meghatározó in-
tézményévé vált. 

A „Születésnapi sza-
lon” címû ünnepi

rendezvény kísérletet
tesz arra a zene világ-
napján, október 1-jén 18
órától, hogy verssel, ze-
nével idézze meg a ház
legjellegzetesebb soro-
zatait, mûködésének
legtipikusabb pillanata-
it. A háromrészes repre-

zentatív esten a Társas-
körhöz szorosan kötõdõ
együttesek (Liszt Ferenc
Kamarazenekar, Buda-
pesti Vonósok, Budapest
Ragtime Band, Kék Du-
na Koncert-szalonzene-
kar) és elõadók lépnek
színpadra, hogy együtt
ünnepeljék egy ritka
csoda, a paneldzsungel
mélyén megbúvó, kultú-
raõrzõ intézmény két
évtizedes fennállását.
(Támogató: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata. Cím: Kiskorona ut-
ca 7.)

Nem az unalomig ismert és
biztosan sikerre számító
opera vagy dalrepertoár-
ból, hanem saját korunk-
nak, a XX-XXI. századnak
dalirodalmából válogatva
készít dupla CD-t Iván Ildi-
kó operaénekesnõ. 

A z elsõ lemezen kor-
társ magyar szerzõk -

részben számára kompo-
nált vokális mûvei, míg a
másodikon Stravinsky és

Ravel dalai, valamint
Schönberg énekesi és szí-
nészi kvalitásokat egyaránt
igénylõ „Pierro Lunaire”
címû sorozata szólal meg. 

Az elõzetes lemezbe-
mutatóként is felfogható,
az Óbudai Társaskörben
október 3-án 19 órakor
kezdõdõ hangversenyen,
akárcsak a felvételen, a
Matuz Gergely vezette
Marcato együttes társul
Iván Ildikó mellé. 

20 éves az Óbudai Társaskör

Születésnapi szalon

A XX. század hangjai

Iván Ildikó estje

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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REÁL C+C 
néven megnyitottuk áruházunkat 

a volt Interfruct Cash and Carry helyén,
a Bécsi út 267. sz. alatt, 

széles élelmiszer, ital 
és vegyiáru kínálattal.

Árainkból: 
Étolaj 399.- Ft

Karpackie dobozos sör 119.- Ft
Segafredo 1 kg. szemes kávé 1699.- Ft

Theodora 1,5 l ásványvíz 88.- Ft
Ariel folyékony mosószer 5 l 

és 5,04 lit. 2490.- Ft
Barilla tészták 209 Ft

Nyitva: H-P 7-19-ig

Szombat: 7-15-ig

Vasárnap: 8-15-ig 
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Középiskolába 
készülõk figyelmébe
A Thalész-Kör felvételi-
re elõkészítõ tanfolya-
mot szervez 4-6-8 osztá-
lyos középiskolába pá-
lyázó általános iskolá-
soknak szeptembertõl,
folyamatos bekapcsoló-
dási lehetõséggel (maxi-
mum 3 fõs). Az elõkészí-
tõkrõl részletes tájékoz-
tatást adnak szeptem-
ber 17-én, 24-én és ok-
tóber 1-jén 18-tól 19
óráig az Óbudai Kulturá-
lis Központban. (Cím:
San Marco utca 81. Je-
lentkezés a hátralévõ 3
alkalom bármelyikén
személyesen, vagy tele-
fonon. A késõbbiek fo-
lyamán a még szabad
helyekre csak telefonon:
06-20-946-2027.) 

Zenei elõképzõ
Az Aelia Sabina Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola
szervezésében zenei elõ-
képzõ indul szeptember
16-án 16.30 órától 5-7
éves gyerekeknek a Fé-
nyes Adolf utca 10. szám
alatt található Péter-Pál
Iskolában.Foglalkozások:
kedden és csütörtökön
16.30-tól 17.15 óráig. (Je-
lentkezés a helyszínen dr.
Kertészné Bollók Teréz
tanárnõnél. Végsõ határ-
idõ: szeptember 23-a.)

Számítógépes 
tanfolyam idõseknek
A „Braunhaxler” Egye-
sület szeptember 23-án
kezdõdõ, „Ismerkedés
a számítógéppel és az
internettel: idõsebbek is
elkezdhetik” címû tanfo-
lyamára még korlátozott
számban jelentkezõket
vár. (Bõvebb felvilágosí-
tás és jelentkezés
Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as tele-
fonszámon)

A Pók utcai lakótelep in-
tézményei második éve
rendeznek közös tanév-
nyitó programot, a Gyer-
mekvilág Óvoda szervezé-
sével. A bölcsõde, az
óvoda, az Aquincum Álta-
lános Iskola és a Platán
Közmûvelõdési Könyvtár
augusztus 29-én hívta
meg a környéken élõ kis-
gyermekes családokat az
összejövetelre. 

A legkisebbeket a
bölcsõde épületé-

ben fogadták ismerke-
désre és itt búcsúztatták
el a nagyokat, akik a kö-
vetkezõ héttõl már óvo-
dába mentek. A 3-6 éve-
seket sokféle foglalko-
zással kötötték le a gon-
dozó nénik. Volt arcfes-
tés, kézmûves foglalko-
zás, papírhajtogatás és
még sok minden más. A
könyvtárosok kuckót
építettek, ahol párnákon
lehetett könyveket néze-
getni, õszi családi prog-
ramokkal ismerkedni.
Az elsõsöket tanítók
várták célba dobással,
horgászattal, tréfás fel-
adatokkal. Az eseményt
az iskolások népitánccal
nyitották, utána zenés
tornára mozoghattak a
vállalkozó szellemû cse-
meték. Késõbb, az Égig

érõ fa meséjét adta elõ a
pécsi Márkus Gyermek-
színház, a rongyszõnye-
geken ámultan figyelõ
aprónépnek. 

A szülõk érdeklõdését
a gyermekeiknek szóló
rendezvényeken kívül a
Hárskúti Megújuló
Energiaközpont és a
Zöldbolt munkatársai
kötötték le bemutatójuk-
kal, termékeikkel. 

Néhányan terveket
szövögettek további
programokról, egy kö-
zösségbarát helyrõl,
ahol nemcsak a kicsik,
hanem a felnõttek és ta-
lán az idõsek is leülhet-
nek beszélgetni.

Vakáció után, 
tanévre „hangolva”

Tájékoztatjuk az ér-
deklõdõket, hogy az

Óbudai Gimnázium a kö-
vetkezõ tanévben két 6
évfolyamos és két 4 évfo-

lyamos osztály indítását
tervezi.

A 6 évfolyamos osz-
tályok általános tanter-
vûek. 

A 4 évfolyamos osztá-
lyok egyike nyelvi profilú,
azaz emelt szinten tanítjuk
az angol vagy a francia
nyelvet. Másik osztályunk
számítástechnika illetve
természettudományos
profilú, ebben az osztály-
ban a számítástechnikát,
illetve a természettudo-
mányos tárgyakat tanítjuk
magasabb óraszámban.
Az osztály egyik idegen
nyelve az angol.

Második idegen nyelv-
ként mindkét osztályban
az angol, a francia vagy a
német választható.

A felvételi követelmé-
nyeket, részletes tudniva-

lókat tartalmazó felvételi
tájékoztatónkat 2008. ok-
tóber 31-étõl olvashatják
iskolánk honlapján, illet-
ve vehetik át munkaidõ-
ben portánkon.

A felvételizõknek elõ-
készítõ tanfolyamokat in-
dítunk magyar nyelvbõl és
matematikából, melyek az
írásbeli vizsgára történõ
felkészüléshez nyújtanak
segítséget, az eddigi írás-
belik tapasztalatai alapján.
Az elõkészítõvel
kapcsolatos tudniva-
lók a gimnázium
honlapján olvasha-
tók. (www.obudai.
sulinet.hu)

Dr. Gabai János 
igazgató

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerû-
en, nagy gyakorlattal készítenek fel általános isko-
lásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a
tanítvány által kért arányban és idõben matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van a próbatesztek
közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepe-
tálás matematika-fizika-kémia-magyar és történe-
lem szakos tanároknál. Érettségizõk, középiskolá-
sok tanítása bármelyik tantárgyból, akár naponta is.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ta-
nítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefon-
számon egész nap.)                           Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Elõkészítõ tanfolyamok az Óbudai Gimnáziumban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállással,
garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-7507,
368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� 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 nagykereske-
delmi áron kaphatók. III.ker. Kabar u. 5. (Ke-
resse 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
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
�Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomago-
lás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés.
Tel.:06(20)972-0347,403-9357,06(30)589-7542 
� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóterem:
Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2175, www.betoresvedelem.com 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.

� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciá-
val! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempebur-

kolás, kõmûvesmunkák, parkettázás, szõnyeg-
padlózás, gipszkartonozás, villanyszerelés, víz-
szerelés! Tel.: 06-30-960-4525.
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerûen!
Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 
� TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, leinfor-
málható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vállaljuk.
06(70)701-3186; 302-8673, 06(30)9667-449

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák fel-
újítása és egyedi bútorok készítése ingyenes fel-
méréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-4175;
06(70)280-0479
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízsze-
relés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.:
06-20-961-6153.
�Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot, rács-
ajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerítést, vas-
szerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes takarí-
tással, PARKETTALERAKÁST, -csiszolást,
javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisiparos. Tel.:
202-2505, 06(30)251-3800
� Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkákkal,
ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782, 06(30)283-
1354 Bodzsár Ferenc
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok, ká-
dak cseréje. Javítások, felújítások! Garanciá-
val! Tel.: 06-30-954-9554.
� Kõmûves munkákat és családi ház tervezé-
sét, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-(20)220-
0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakí-
tását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak cse-
réjét vállalom garanciával. Felmérés díjtalan!
Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid
határidõvel, Jakab József villanyszerelõ mes-
tertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat.
Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés, bojler
vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075, 06(30)251-8862

�Redõny, reluxa, szúnyogháló szerelését válla-
lom. Felmérés ingyenes. Tel.: 06(70)341-9489
� Mázoló-festõ ambulancia. Vállaljuk bármilyen
ajtó, ablak mázolását, szerelés utáni kijavítását, ki-
sebb munkákat is! Garanciával! Felmérés díjtalan.
Horváth: 06(30)550-3923; 368-3604
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétázást
vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás.
� Lakberendezés! Tanácsadás, tervezés, ki-
vitelezés. Tanácsadás helyszínen már 9900 Ft.
Tel.: 06(30)350-3869
� 50 % kedvezmény minden tartós szõrtelení-
tés kezelésre! Masszázsbérlet akció. Tel.:
06(30)999-1251
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rendsze-
res kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
� Szobafestés, mázolás takarással, gipszkar-
tonozás teljes lakás felújítás víz, parketta stb.
Tel.: 06(20)313-5373
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres keresé-
se, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvégén
is. Tel: 06(30)200-9905,
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere, he-
vederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása, sze-
relése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok elötti
képviselettel, felelõsségbiztosítással  gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók részére. Tel.:
453-3447; 06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, parkettás munkák magánszemélyek,
közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, kovácsolt-
vas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, szalag-
függöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, javí-
tás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217, szo-
v: 06(30)318-5217
� Takarítás nonstop! Irodák, lépcsõházak,
magánlakások, iskolák rendszeres-alkalman-
kénti takarítása! Felújítások utáni takarítás.
Gyorsan, pontosan! Tel.: 06-30-960-4525.
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075

� Gyógypedikûr! Benõtt köröm kezelése.
Paraffinos kézápolás-ízületi panaszokra is!
Szentendrei út 6-8. a Raktár u.-i buszmegálló-
nál. Bejelentkezés: 06(30)307-5818
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magánren-
delés! Depresszió, szorongás, pánik zavar ke-
zelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Hasi panaszok, puffadás, hasi görcsök, has-
menés, székrekedés teljes körû kivizsgálása,
szûrõvizsgálatok: labor, ultrahang, gyomor-
vastagbél tükrözés. Cím: Gastro MED Kft.
1024 Bp. Margit krt. 5/b. Tel.: 315-0531 du.;
06(70)340-8777; www.gastromed.hu
� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már

megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a Nyu-
gatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Dr. Kovács Márta belgyógyász magánrende-
lése, softlaser terápia, övsömör, mozgásszervi
problémák, vérömleny kezelése elõzetes beje-
lentkezéssel. III., Tavasz u. 7. Tel.: 06(30)272-
7207 E-mail: primamed.kft@gmail.com
� Fogsorkészítés, javítás, nagy gyakorlattal,
kedvezõ áron, háznál is. Tel.:  06(30)931-8967
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál. III. ker. Tavasz u. 7. Tel.:
06(20)481-4646
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt biorezonanciás mágnesterápiával 7000 Ft-
ért (egy alkalom elég), a Vörösvári úti és a Bé-
kási SZTK rendelõkben bejelentkezéssel:
06(70)271-9867
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés: 2008. szeptember 15-tõl 24-ig szünetel.
dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei út
10.  Bejelentkezés tel.: 06(30)201-9198
� Frissítõ masszázs otthonában! Elsõ alkalom
akár ingyen! Tel.: 06(30)382-6029
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.

� Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asszisz-
tens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza Szakkép-
zés. Tel: 276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Torontói
Egyetem képesítésével és gyakorló tolmácsként,
a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig bármilyen
igény szerint, az Árpád-hídi metrómegállóhoz
közel. Tel.: 06 (20)482-2270, 320-1825

� Kémia, biológiatanítás középiskolai taná-
nál. Tel.: 06(30)264-5648
� Matematika-, fizika-, informatika-, kémia-
tanítás általánostól felsõfokig gyakorlott kö-
zépiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
� Német, angol, magyar, matematika tanítás a
3. kerületben. Érd.: 06(30)273-7352
� Matematika, magyar korrepetálást, órára
felkészítést, napközi helyett du.-i tanulást ház-
hoz járással vállal tanárnõ. Tel.: 06(20)470-
9352
� GOSPEL kórusba gyerekeket-fiatalokat
várunk. Igény szerint: zongora, ének, szolfézs
tanítással. Tel.: 06(70)281-6454
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepetá-

� Szeptemberi kezdéssel a Szín-Tér Fes-
tõiskola rajz, festészet foglalkozást indít
kezdõknek és haladóknak a Csillaghegyi és
a Fodros Általános Iskolában. Érdeklõdni a
06(30)354-3290-es telefonszámon lehet.

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

� NÉMET beszédcentrikus nyelvokta-
tás, speciális oktatóprogramokkal. Alap-
foktól, minden korosztálynak, (Goethe-
Intézet és külföldi tapasztalatok alapján).
Tel./fax. 388-6828; 06(70)608-7200. AN-
GOL nyelvoktatás alapfokon ugyanitt.

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

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

Oktatás

� Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

� Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati ma-
gánrendelését megkezdte. Hely: Duna
Medical Bp., III. Kiskorona u. 20. Rende-
lési idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972

� Szív és érrendszeri szûrõvizsgálat
Arteriograffal. Gyors, fájdalommentes
módszer az érelmeszesedés kimutatására.
Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel.
www.joszivvel.hu Tel: 06(30)954-0886

Egészség

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

� Lakatosmunkát mindennemût válla-
lok. Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó
korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javí-
tást. Tel.: 243-3294, 06(20)9424-943

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

�Cipõjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
talpbetét a „Budai divat” cipõboltban
Margit krt. 4.

� 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 %!!!

� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti búto-
rok (Biedermeier, barokk, stb.) készítése.
Tel.: 06(30)250-4471

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

� 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

� 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

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

Szolgáltatás
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lás,  precíz tanárnõtõl a Vihar utcában. Tel.:
06(30)952-3691
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészítést
vállalok Óbudán az általános iskolától az egye-
temig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Korrepetálás! Általános iskolásokat minden
tantárgyból, gyakorlattal, egyénileg korrepetál
megbízható diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Matematika-fizika (vizsga) felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
�Spanyolnyelv-tanítás minden szinten kedvez-
ményekkel és angolnyelvtanítás kezdõ szinttõl,
tolmácstól. Mobilszám: 06(30)941-0922
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi felké-
szítés nagy tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Angol tanítás, nyelvvizsga elõkészítés (üz-
leti és pénzügyi is) 5 éves angliai tartózkodás
után, Cambridge Proficiency Exam vizsgával
sok éves szakmai tapasztalattal. Tel.:
06(30)232-2531
� Diplomás tanárnõ korrepetálást vállal né-
met nyelvbõl. Tel.: 06(30)289-3838
� Matematikából és magyarból, felvételire,
kompetencia vizsgára 5-8. osztályos tanulókat
felkészít tanárnõ. Tel.: 06(20)253-5113
�Angol órák minden szinten, diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást, vizs-
gafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.: 242-
6826; 06(30)613-2648
� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés
minden szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� Olasz oktatás minden szinten gyakorlott,
diplomás nyelvtanártól. Tel.: 06(30)487-8764
� Franciaországban tanult egyetemista lány
francia tanítást, nyelvvizsgára felkészítést vál-
lal. Tel.: 06(30)604-9302; 242-6826
� KUNG-FU magánoktatás: önvédelem,
utcaiharc harcmûvészet, legendás tapadóskéz,
életerõ technikák mindenkinek. Tel.:
06(20)920-3624

� II. Hegyoldal utcában 2000-ben épült 1.
emeleti, nappali + 4 hálós, panorámás, tetõtera-
szos lakás garázsokkal eladó. Irányár: 145
MFt. Tel: 06(30)960-8862, 316-9408

� Eladó Óbudán az aquincumi romkerttel
szemben lévõ sor családi házban 3+2
szobás+étkezõs, nettó 117 nm-es, kertkapcso-
latos lakás 39,5 millió Ft-ért. Garázsmegoldás
lehetséges. Tel.: 387-0825; 06(30)211-4469
� 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
� Befektetési tanácsadó és ingatlaniroda ke-
res-kínál kiadó, eladó lakást, házat, telket Bu-
dapesten és vonzáskörzetében, valamint Ro-
mániában, Marosvásárhelyen és környékén.
Tel.: 06-20-961-6153.
�Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zártkerti in-
gatlan új pincealappal, ipari árammal 9.000.000 Ft-
ért eladó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
�Óbudai 53 m2-es világos, csendes kitûnõ be-
osztású téglalakás eladó 16,2 m irányáron. Tel.:
06(20)954-5861
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres a
kerületben, forduljon bizalommal irodánkhoz.
www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� III. Szõlõ utcában 2001-ben épült, I. em-i, fel-
újított, 30 nm-es hangulatos garzon eladó. Ára:
13,4 MFt. Tel.: 06(20)932-5005, 316-9408
� Jutalékmentes ingatlanközvetítés, ingye-
nes hirdetés feladással, az ország egész terüle-
tén. www.magánszemélytõl.hu  Tel.: 242-
4760; 06(30)219-7722;
� III. Határ úton (1038) 443 m2 építési telek
tulajdonostól eladó. Tel.: 242-2403;
06(20)973-1183
� Kaszásdûlõn egyedi garázs eladó. Érdek-
lõdni: 06(30)411-9368
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingatla-
nokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-5390;
www.ebeningatlan.hu 365-1900
� II. Zöldkõ utcában 3 szintes, 156 nm-es
sorházi lakás garázzsal eladó. Irányár:75 MFt.
Tel: 06(20)9325-005, 316-9408
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával, szem-
közt Solymárral, a telken lévõ vízzel és gázzal
sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. T: 367-
3037, 06(70)2828-177.
� Ingatlanirodánk kizárólag a III. kerület
Csillaghegy, Békásmegyer, Ófalu és Óbuda in-
gatlanjainak közvetítésével foglalkozik a Bá-
lint György u.8.fszt.2. 10-tõl 17 óráig. Tel.:
243-0061; 06-20-775-8297. Egész nap: 06-30-
550-5953. www.pfinvest.hu
� Eladó Békásmegyer-Ófaluban 3L társasház-
ban 100 m2-es, tetõtérbeépítéses lakás, 45 m2-es
mûhellyel, gépkocsibeállási lehetõséggel. Irányár:
25,7 MFt. Érd.: 06(30)550-5953, egész nap
� Óbuda szívében, csendes, utcai, 68 nm-es,
cirkófûtéses, két szoba hallos+személyzetis er-
kélyes, öröklakás igényesen beépített szekré-
nyekkel, pincetárolóval, örökgarázzsal eladó.
Ár: 29,5 mFt. Tel.: 06(20)542-7754

� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatla-
nokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosí-
tással. Tel.: 06(20)803-5735
� Kiskorona utcában, IX. emeleti, 68 m2-es,
3 szobás, felújított, hegyre nézõ lakás eladó.
I.ár: 13,4 MFt. Tel.: 06(70)944-0088
� Békásmegyer-Ófalun eladó 956 m2-es
összközmûves, 26 m széles, lakóövezeti iker-
ház építésére is alkalmas telek. I.ár:
32.000.000. Tel.: 06(70)944-0088
Eladó Békásmegyer-Ófaluban két családnak
is alkalmas, tetõtérbeépítéses, 2002-ben telje-
sen felújított családiház. Érdemes megnézni!
Irányár: 39,5 MFt. Érd.: 06(30)550-5953,
egész nap
� III. Római parton eladó igényes kivitelezé-
sû, 10 éves, 310 nm-es, 2 nappali, 5 hálószoba
ikerházrész, 500 nm-es intim kerttel, garázzsal.
Irányár: 95 MFt., tel.: 316-9408, 06(20)935-
0018

� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idõsgondozókat, ház-
vezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700,06(20)359-5918 
� MEGBÍZHATÓ profi gépírót, számlázót
érettségivel felvesz Temetkezési Iroda. Tel: 06-
1-3227078
� A Csillaghegyi TIC áruházba nemdohányzó
takarítót és nemdohányzó, szakképzett eladót
keresünk a barkácsboltba. Tel.: 368-8699
(Fehérné)

�� Németül tárgyaló és levelezõ friss nyugdí-
jas, mûszaki számítógépismerettel munkát vál-
lal. Tel.: 06(30)972-4316
�� Hálózatban mûködõ ingatlaniroda keres
óbudai területre, ingatlanközvetítésre vállalko-
zó partnereket. Rezes Katalin 06(70)456-1031;
kalatin.rezes@ingatlanbank.hu
�� Egészségmegõrzõ termékeket forgalmazó
üzleteinkbe kommunikatív, emberek problé-
máin segíteni szeretõ, egészségügyben, keres-
kedelemben jártas eladókat keresünk. GySE
forgalmazói képesítés elõny. Önéletrajz:
cravero@wellmed.hu
�� Asztalost gyakorlattal felveszünk Budaka-
lászon. Tel.: 06(20)932-4244

�� Aquaphor csúcsminõségû víztisztítók el-
adók. www.aquaphor.hu Tel.: 06(20)370-4764;
06(30)676-7746
�� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrin-
tárgyakat, festményeket, hanglemezeket. Tel.:
332-0243
�� KÉSZPÉNZÉRT veszek bútorokat, régisé-
get, könyveket, festményeket, hagyatékot,
fémhulladékot, lomtalanítást vállalok. Tel: 06-
20-446-55-36

� Kiadó három szobás lakás Békásmegyeren,
a Kabar utcában. Tel.: 06(20)417-5064 (20 órá-
tól)
� Frekventált helyen, 20 nm raktárhelyiség  a
Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban közöskölt-
ség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904
� Kiscelli u-nál 2 szobás, kellemes hangulatú
lakás kiadó. 65.000+rezsi, kaució. Tel.:
06(20)402-5249
� 26 m2-es üzlethelyiség bérbeadó a Szentend-
rei út 26-ban. Érdeklõdni lehet a Szentendrei út
20. I. emeleti szövetkezeti irodában személye-
sen, vagy a 240-7720-as  telefonszámon hétfõ-
tõl-csütörtökig 14-18-ig.

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.: 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu
� Erdei sétatársaságot (10 km) szervezünk
ötven feletti értelmiségiek számára.
leni58@freemail.hu

� Arany és ezüst felvásárlása! II. Margit krt.
51-53. Tel: 316-3651. Tekintse meg az
Interneten a Google keresõben, a Loui's galéria
honlapján.Lakatos@mconet.hu
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron kész-
pénzért vásárolok festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobrokat, per-
zsaszõnyegeket, órákat, mindent ami régi, ha-
gyatékokat, mindenféle régiséget. Hétvégén is.
Díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Tel.: 240-
1635, 06(20)333-3339
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkereteket,
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. Kiszál-
lás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938

� Búza utca 4. alatt 26m2-es üzlethelyiség el-
adó-kiadó. Tel.: 06 70 451 9917, 7-12-ig

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

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógépek hibáinak elhárítását, illetve
javítását vállalom. Tel.: 06(20)467-9289

Számítógép

Autó

� Kiadó 48 m2 üzlethelyiség a Baumax
mellett. Bérleti díj: 88.000 Ft/hó. Érd.:
367-1343

� Üzlethelyiség Jablonka úton, szép kivi-
telû, új, 45 m2 kiadó. Tel.: 06(30)960-1663

� Békásmegyeri Szépségszalonban 10 %
kedvezmény a szolgáltatásokra. Bejelent-
kezés 244-0523; 06(30)240-7225

Üzlet

�� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, könyveket, varrógépet, zongorát, régi-
ségeket, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(20)5832-076 

Régiség

Társkeresõ

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

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� Fodrásznak, kozmetikusnak hely ki-
adó kedvezõ feltétellel, Békásmegyeri
szépségszalonban. Tel.: 06(30)240-7225

�� Szeretne pénzt keresni? Karriert építe-
ni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koor-
dinátor vagy tanácsadó. Regisztráció in-
gyenes 15-25-35 % kedvezmény. Hölgyek
és Urak jelentkezését várom. Tel.: 243-
2593, 06(20)388-2034, 243-2593

Állás

� STARToljon ránk! Referenciánk több-
száz elégedett ügyfél. Eladó/kiadó luxusin-
gatlanokat (családiház, ikerház) keresünk
külföldi/belföldi cégek felsõvezetõi részé-
re. 06(20)950-6165, 316-9408

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi In-
gatlanok specialistája. Irodáink: Vörös-
vári-Vihar u. sarok, faépület: 439-1999;
EuroCenter, galériaszint: 242-5599;
www.oi.hu

� Gyorsaság, Pontosság, Megbízhatóság!
Teljeskörû, vállalati és lakossági hitelügy-
intézés, jelzáloghitelek, rövid határidõvel.
Tel.: 06(30)275-2148 

�� PULLI Fashion School – Bp. – Óbuda
4 hetes fotómodell, manöken, hostess kur-
zus indul. Naponta uszoda, fitness, szau-
na, jacuzzi használattal. Tel.: 06(20)448-
5733 www.pulli.hu

� Királyok útján, zöldövezetben 2+2
fél+ebédlõ+erkély, 2. emeleti, 81 m2-es pa-
nellakás eladó. Ir.ár. 17,3 millió Ft. Érd.:
06(70)510-4999

� Menedékház utcában bértelek átadó.
28 nm jó állapotú, komfortos, fûthetõ fa-
házzal. Irányár: 2,9 millió Ft. Tel.:
06(20)914-1543

�� Tulajdonostól Rozália utcai bruttó 108
m2 (2+2fsz+12 nm erkély) 2 szintes, dup-
lakomfortos, szép kertre nézõ lakás
padlástérrel+garázs, tároló eladó. I.ár: 35
millió. Tel.: 06(20)934-5581

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

Ingatlan

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!
AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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VIZUÁLIS STÚDIÓ A gyerekek és a fel-
nõttek Harka Ágnes képzõmûvész segít-
ségével ismerkedhetnek a festés és a raj-
zolás mûvészetével. Perspektivikus, tónu-
sos ábrázolás, színtan elméletben és gya-
korlatban, absztrakciós feladatok, és sok
vizuális lehetõség. (Elsõ alkalom szeptem-
ber 27-én 15-tõl 18 óráig, majd kedden,
csütörtökön 16-tól 18 óráig 10-14 éves ko-
rig, 18-tól 21 óráig 15-99 éves korig.)
MESÉS OPERAELÕADÁS „Opera Ópe-
rencia” címmel mesés operát hallhatnak a
Varázsfuvolából szeptember 28-án 10 órá-
tól.
„ANNÁL JOBB ITT, MINÉL ROSZ-
SZABB” - BESZÉLGETÉSEK A ‘80-AS
ÉVES UNDERGROUNDJÁRÓL Vendég-
nek a ‘80-as évek undergroundjának ki-
emelkedõ személyiségeit hívták meg, ve-
lük beszélget Kerényi Tamás szociológus.
Idén õsszel Víg Mihály, ef Zámbó István,
Müller Péter Sziámi, Menyhárt Jenõ láto-
gat a Csillaghegyi Közösségi Házba, de
lesz Dixi est is több meghívottal. Elsõ alka-
lom: szeptember 24-én 19 órától.

Óbudai Kulturális Központ
- Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Budapest, Mátyás király út 13-15. tele-
fon: 240-0752, e-mail: timi@bananklub.hu)

MIÉNK ITT A TÉR! Fiatal ama-
tõr könnyûzenei együttesek fel-
lépése, break bemutató, tûz
show szeptember 19-én 17
órától. * The Moog koncert 20
órai kezdettel.
SZÜRETI BÁL Zenél a Broad-
way Band szeptember 26-án
19 órától. Éjfélkor tombola. (Be-
lépõ: 2000 forint.)
MAGYAR TÁJAKON-SZATMÁ-
RI TÁNCOK A programot szep-
tember 27-én 10 órától rende-
zik. Délelõtt: hagyományos fõzõ-

verseny. Egész nap: szilvalekvár
és más szilvás ételek készítése.
Mesterség bemutató, táncház
szatmári táncokkal, gyerekek-
nek játszóházak, kézmûves és
kirakodó vásár.
A SOKSZÍNÛ TÁRSASJÁTÉK
Családi társasjáték a Sziluett
Mûhellyel: mese társasjátékok
szeptember 18-án 16 órától. *
különleges dominók világa
szeptember 25-én 16 órakor. *
összerakósok október 2-án 16
órai kezdettel.

Óbudai Kulturális Központ
- Békásmegyeri Közösségi Ház

(1038 Bp., Csobánka tér 5. Tel./fax: 243-2432, honlap: 
www.bekasmegyerikozossegihaz.hu, e-mail: bkhouse@t-online.hu)

Tenk László 
M. S. mester lett
A Csillaghegyen élõ
Tenk László képzõmû-
vész európai-rangú kép-
zõmûvészeti elismerés-
ben részesült szeptem-
ber 8-án. Az M. S. mes-
ter-díjat a Képzõmûvé-
szeti Egyetem epreskerti
kálváriájában vehette át.

Gobelinképek
Hajdú Jánosné Vidov-
szky Katalin gobelinké-
peibõl összeállított kiállí-
tás szeptember 19-éig
látható az Óbudai Kultu-
rális Központ-Békásme-
gyeri Közösségi Házban.
(Cím: Csobánka tér 5.)

„Sok kicsi…”
Laczó Tamás festõ-mû-
vésztanár alkotásait mu-
tatják be „Sok kicsi…”
címmel a Fodros Galériá-
ban. Megnyitja Rab-
Kováts Éva festõmûvész
szeptember 25-én 14
órakor a Fodros Általános
Iskolában (Fodros utca
38-40.). Angi Bernadett
és Bodnár Viola Bartók
duókat játszik hegedûn.
(A kiállítás november 14-
ig hétköznapokon 16-tól
20 óráig látogatható.)

Oscar Peterson
emlékkoncert
Pleszkán Frigyes - zongo-
rán, Jeszenszky György -
dobon, Gayer Ferenc -
nagybõgõn játszik októ-
ber 4-én 19 órától az Óbu-
dai Társaskörben.

Red Zone
Hetesi Attila kiállítása a
fenti címmel látható ok-
tóber 5-ig az Óbudai
Társaskör Galériában.
(Megtekinthetõ: hétfõ
kivételével naponta 14-
tõl 18 óráig a Kiskorona
utca 7. szám alatt.)

Õsz a nyugdíjas
klubban
Az „Ezüst-Kor” Nyugdíjas
Klubba keddenként vár-
ják a régi és az új tagokat.
A programban múzeum-
látogatás, kártyacsata,
beszélgetés szerepel. (A
klub címe: San Marco ut-
ca 81. Információ: 388-
7370, kulturkozpont@kul-
turkozpont.hu)

CASABLANCA TÁNCLÁZ

szeptember 19-én 20-tól 24

óráig. (Belépõ: 900 forint.)

BIBLIAI ÉLETUTAK Mit mond

a Biblia? Ökológia, társadalom,

erkölcs, jövõkép keddenként

18.30 órától. Elõadók: Kecske-

méti János, Kulcsár Attila és

Filep György.

UNIVERSUM UNIVERSITAS

Pszichológia: csütörtökön

17.30-tól 19 óráig. Vezeti:

Barna-Fóris Ágnes pszicholó-

gus. Idõfizikai tanszék: csütör-

tökön 19-tõl 22 óráig. Vezeti:

Kisfaludy György idõfizikus.

RENDHAGYÓ FÖLDRAJZ-

ÓRA „Csillagunk a Nap” cím-

mel Mizser Attila csillagász tart

rendhagyó földrajzórát felsõ ta-

gozatos és középiskolás diá-

koknak október 7-én 10 órakor.

Óbudai Kulturális Központ
(1032 Budapest, San Marco utca 81. Tel.: 388-2373, 388-7370, 
www.kulturkozpont.hu E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)Folytatódik az idei õszi szezonban a nagy

sikerû Családi vasárnapok elnevezésû
programsorozat az Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Színpadán.

• „Kippkopp a fûben” címmel a Nefelejcs
Bábszínház elõadását láthatják szeptember
28-án 10 órától. (A jegyek ára 600 forint,
családi jegy öt személy részére 2400 forint.)
A Sziluett Mûhely mûsora október 5-én 10
órakor. (A jegyek ára 600 forint.)
• Varázsfuvola - a Trambulin Színház zenés
mesejátéka október 12-én 10 órai kezdettel.
(A jegyek ára 1100 forint.)
• „Kippkopp és Tipptopp” címmel a Nefe-
lejcs Bábszínház elõadása október 19-én 10
órától. (A jegyek ára 600 forint, családi jegy
öt személy részére 2400 forint.)
• Fábián Éva mesél, utána játszóház október
26-án 10 órakor. (A jegyek ára 600 forint.)
(Az Óbudai Kulturális Központ címe: San
Marco utca 81.)

Családi vasárnapok

Autóbuszos kirándulást szervez Kassára
és környékére szeptember 27-én az
Óbudai Kulturális Központban (San
Marco utca 81.) mûködõ Mûvészetbarát
Klub. Program: Borsi - a Borsi kastély
(Rákóczi Ferenc születési helye) megte-
kintése; Tõke - Tereben - Andrássy kas-
tély; Kassa - kassai dóm, Márai Emlék-
ház; Kelet-Szlovákiai Képtár. (Az utazás-
ról bõvebb felvilágosítást Szabó Erzsé-
bet ad a 388-7370-es telefonszámon,
vagy kulturkozpont@kulturkozpont.hu)

Utazás Kassára
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A hónap verse
Rejtvényünkben Kodolányi János: Szeptember
elején címû versébõl idézünk. Beküldendõ a víz-
szintes 1. és a függõleges 19. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: D. Á.
E.). 14. Névelõs fekete madár. 15. Mozit készít róla.
16. Hangköz. 17. Osztrák, kambodzsai és kubai autók
jele. 18. Aratás után lesz. 19. Vidéki asszonyok itt jöt-
tek össze régen. 20. Korábbi fontos ipari városunk.
22. Kettõs betû. 23. A Földön kívül van. 24. Pénznek
mondhatják a bankban. 27. Mindig õt mond. 28. Be-
lül esnek! 29. Szegény emberre mondták. 30. Egyik
étel fordítva. 32. Evés közben jön meg. 34. Felejtsd.
35. Utoléri. 36. Forgasd vissza a földet. 38. Bór, kén
és kálium vegyjele. 39. E. V. S. 40. Szent János jelzõ-
je volt. 43. Két szekundum! 44. Szintén nem. 46.
Szaggatják. 47. A Temzében van! 49. Bolha teszi. 52.
Tyúkanyó hangja. 53. Verés. 54. Egyik fajta elektron-
csõ. 56. Poli-…-klorid. 
FÜGGÕLEGES: 1. Svéd és osztrák autók jele. 2.
Angol mûvész. 3. Lop. 4. Pest déli része. 5. Ö. K. C.
6. Indulatszó. 7. Kreatív tím. 8. Idegen szektor. 9.
Zambiai és francia autók jele. 10. Éti betûi keverve.
11. Visszahall! 12. Össze-vissza mar! 13. A földrõl
felemel. 17. Névelõs csillag. 19. Az idézet folytatá-
sa (zárt betûk: L. E. M. G.) 20. Mutatószó. 21. Névelõ. 25. Ágy-
nemûtartozék. 26. Zsebkés nagyobbik része. 27. Szíjak. 28. Étke-
zés. 31. Gyorsan továbbállna. 33. A sivatag hajójával megy. 36.
Szakács teszi. 37. Amelyet. 41. Latin és. 42. Az Egyesült Király-
ság angol rövidítése. 43. Régiesen vágja. 45. A. Á. S. G. 48. Ró-
mai ezerötven és negyvenkilenc. 50. Össze-vissza éri! 51. Elesve
egynemû betûi. 53. Uruguayi és iráni autók jele. 55. Az egyik Ju-
piter hold neve. 56. Va párja.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõ-
lapon szeptember 25-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben (ideiglenesen
a Fõ tér 2. szám alatti képviselõ-testületi irodában) vehetnek át. Az
szeptember 1-jén megjelent, „Nyárvégi olvasnivaló” címû rejtvényünk
helyes megfejtése: „Az elõretolt helyõrség; Csontbrigád; A tizennégy-
karátos autó”. Könyvjutalmat kapnak: Guttermuth Miklósné 1035 Bu-
dapest, Vörösvári út 23. X/30.; Dömötör Tibor 1036 Budapest, Pacsirta-
mezõ utca 47.; Vass Iván 1035 Budapest, Vörösvári út 37. 
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- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges
ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán

az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakor-
ló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a
sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy számom-
ra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 
- Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szó-
beli vizsgáját produkálta - felsõfokon!

- Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor
még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy
a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a siker-
élmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan
használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec-
kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal,
nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos mód-
szereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a
szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fan-
tasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a Kre-
atív Nyelvtanulás? 

- Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem ta-
lálkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal,
személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez a legjobb
nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk számára,
ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják ed-
digi tudásukat. 
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul

egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvta-
nulási metódussal. Igaz?
- Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? 
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszó-
lalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan
ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette siker-
élmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadá-
sul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minõségû
hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég
nyelvre készült tananyag, a két oktatócsomag ára hanganyaggal
együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója
a III. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

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

tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ - TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

az Óbudai Társaskörben, (Kiskorona u.7.)
2008. szeptember 25-én és október 2-án, csütörtökön, 17-19 óráig.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a vételárat, a fizetés
módját és idejét. A pályázó
ajánlatát a pályázat benyújtá-
sától számított 60 napig köte-
les tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat
letéti számlájára. Számla-

szám: Raiffeisen Bank Rt.
1 2 0 0 1 0 0 8 - 0 0 1 4 0 6 4 5 -
00100001. A pályázati bizto-
síték befizetését igazoló bi-
zonylatot 2008. október 3-
án 12 óráig, a pályázatokat
zárt borítékban 2008. októ-
ber 6-án 12 óráig lehet be-
nyújtani a Bp., III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasz-

nosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása
közjegyzõ jelenlétében a
Bp., III. kerület, Fõ tér 1.
I./19. szám alatt, a vagyon-
hasznosítási osztály hivata-
los helyiségében történik.
A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon ér-

tesítjük a pályázat eredmé-
nyérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a leg-
jobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet
tartson, illetve, a pályázatot
indoklás nélkül eredmény-
telennek nyilvánítsa. A pá-
lyázatokkal kapcsolatban to-

vábbi felvilágosítást lehet
kérni a Bp., III. kerületi Ön-
kormányzat Vagyonhaszno-
sítási Osztályán a 437-8646-
os és a 437-8639-es telefon-
számon.

III. kerületi 
Önkormányzat

Vagyonhasznosítási
Osztály

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz. 
Építési telek, terület: 1772 m2.

Az ingatlant víz és gázvezeték közmûvezetési
szolgalom terheli.

Irányár: 20.160.000 Ft + áfa,
összesen: 24.192.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz):
2.420.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/4 hrsz. 
Építési telek, terület: 1773 m2.

Az ingatlant gázvezeték szolgalom terheli.
Irányár: 21.780.000 Ft + áfa,

összesen: 26.136.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 

2.610.000 Ft.

Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti be-
sorolásúak. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában van víz, villany, és gáz,
egyedül csatorna nincs. A telkek végében gáz-

vezeték húzódik 5 m-es védõtávolsággal.
Mindkét ingatlanon régészeti feltárás szükséges. Csa-

torna hiányában az ingatlanokon 1 lakás építhetõ.

Bp., III. ker. Taliga utca 
22570/2 hrsz. 

Építési telek, terület: 1101 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N.

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany, gáz az utcá-

ban. Csatorna hiányában az ingatla-
non 1 lakás építhetõ. Irányár:

22.545.000 Ft + áfa,
összesen: 27.054.000 Ft. 

Pályázati biztosíték: 
(bánatpénz): 2.700.000 Ft.

Bp., III. ker. Naszád utca, 22506/5 hrsz. 

Építési telek, terület: 1540 m2.

Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. 

Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: villany az utcában, a gáz és a víz a szomszéd

Pirkadat utca felõl a 22506/1 hrsz-ú ingatlanon keresztül

szolgalommal vezethetõ be. Az ingatlan felett nagyfe-

szültségû kábel húzódik. Régészeti feltárás szükséges.

Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.

Irányár: 17.550.000 Ft + áfa, összesen: 21.060.000 Ft.

Pályázati biztosíték 

(bánatpénz): 2.100.000 Ft.Bp., III. ker. Gyenes utca 12. sz.
17005/41 hrsz. 152 m2-es telken 

99 m2 nagyságú üzlet 
+ 99 m2 nagyságú pince.  

Övezeti besorolás: L7-III/1.
Összközmûves.

Irányár: 36.100.000 Ft. 
Pályázati biztosíték: 

(bánatpénz): 3.610.000 Ft.

Bp., III. ker. Vályog u. 11. sz. 17026 hrsz. 
893 m2 nagyságú beépítetlen földterület.  

Övezeti besorolás: L2-III-K/3.  
Beépíthetõség: 35%.

Az utcában teljes közmû van.
Irányár: 120.600.000 Ft + áfa,

összesen 145.000.000 Ft.
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 12.060.000 Ft.
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Õszi akciós 
kerékpárok
Õszi akciós 
kerékpárok

Dzsúdó
5 és 13 év közötti gyere-
keknek tartanak dzsúdó
edzést szeptember 15-
tõl a Kalászi úti Képzõ-
mûvészeti Szakközépis-
kolában (Kalászi utca
5.). Edzõ: Németh End-
re, „Bandibá”. (Jelent-
kezni és érdeklõdni lehet
a helyszínen, vagy tele-
fonon a 06-20-932-
6075-ös számon.) 

Õszi bringatúra
és verseny
• Keviczky József emlé-
kére rendez biciklitúrát
a Békásmegyeri „Ván-
dor” Kerékpáros Klub
szeptember 21-én 30,
63 és 120 kilométeres
távon.
• Egyetemisták-Fõisko-
lások Országos és Bu-
dapest Bajnoksága el-
nevezéssel országúti
egyéni idõfutam ver-
senyt tartanak október
5-én a klub szervezésé-
ben. (Bõvebb informá-
ció: 06-20-922-1991;
w w w . b v k k . h u ;
info@bvkk.hu) 

Gyalog a Pilisbe
Az õszi szabadidõs idény
elsõ eseménye a szep-
tember 21-ei gyalogló tú-
ranap lesz. A résztvevõk
a Csillaghegyi Általános
Iskolából (Dózsa György
út 42.) indulva 10, 19
vagy 29 kilométert tesz-
nek meg gyalog a Pilis
legszebb részein.

Állj gördeszkára!
Gördeszka bajnokságot
rendeznek szeptember
20-án 9 órától a Cso-
bánka téren.

Emléktúra 
a Velencei-tavon
Az Óbudai Sportegye-
sület Vízitúra Szakosz-
tálya hagyományos õszi
rendezvényét, az 1848-
as emléktúrát szeptem-
ber 28-án tartja a Velen-
cei-tavon. Táv: 12 fo-
lyamkilométer. Költség:
4000 forint. (További in-
formáció Horváth „Indi-
án” Páltól, az egyesület
elnökétõl a 240-3353-as
vagy a 06-20-968-3685-
ös telefonszámon.)

Az óbudai Kit-Car Racing
Team 2008-ban célul tûzte
ki a ralikrossz Európa-baj-
nokság hét futamának
eredményes teljesítését. Az
óbudai Bánkuti Gábor a vá-
logatott tagjaként elõször a
magyar versenyen állt rajt-
hoz, majd egy héttel ké-
sõbb jött az osztrák futam.
A nyári szünet után Belgi-
um, Hollandia és Csehor-
szág következett.

Belgiumban az idõjá-
rás játszott meghatá-

rozó szerepet a verseny
során. Vasárnap megér-
kezett a várva várt csapa-
dék. Gábor a második
kvalifikációban a 17. he-
lyet szerezte meg, amivel
megnyílt elõtte a remény
a döntõ futamok felé. A
harmadik kvalifikációra
azonban elállt az esõ, ez-
zel elszálltak az esélyek,
a 20. lett.

A következõ hétvégén
már Hollandiában volt a
csapat. Az idõmérõ edzés
során még csak 23. volt
Gábor, de az idõeredmé-
nyeken látszódott, hogy a
középmezõny versenyzõi

között mindössze tized-
másodperces különbsé-
gek voltak, így a  döntõbe
jutás egyáltalán nem tar-
tozott az álom kategóriá-
ba. A második kvalifiká-
cióban már 15.-ként,
majd a harmadikban 13.-
ként végzett, és bejutott a
döntõbe. Bár ott nagysze-
rû rajtot vett, de a „motor-
erõnek köszönhetõen”
csak két ellenfelet tudott
megelõzni. Sajnos a má-
sodik körben a pályát
övezõ biztonsági homok-
ba sodródott, de a lendü-

letnek köszönhetõen si-
került visszajutnia az asz-
faltcsíkra és további koc-
káztatás nélkül 15.-ként,
azaz két Eb pontot érõ
helyen ért célba.

A csehországi verseny
minden korábbinál gyor-
sabb, motorerõ igénye-
sebb pályával várta a
csapatot. A körbeveré-
seknek és a technikai
okokból történõ kiállá-
soknak köszönhetõen a
döntõbe jutásra egészen
az utolsó pillanatig meg
volt az esély. Hiába volt

azonban Gábornak két
15. helyezése, végül
meg kellett elégednie a
18. hellyel. 

Összesítésben jelen-
leg tizenöt nemzet 81
versenyzõjébõl legsike-
resebb magyarként a 15.
helyen áll, de az utolsó
két futamon még van
esély a továbblépésre.
Következik a lengyel fu-
tam - ahol tavaly 7. -,
majd októberben Ham-
burg mellett - tavalyelõtt
5. lett - fejezõdik be az
évad.

Ralikrossz Európa-bajnokság • Túl a félidõn

A 15. helyen áll az óbudai versenyzõ

Koch Henrik
(1929-2008)

Életének 79. évében váratlanul el-
hunyt Koch Henrik, akit Óbudán so-
kan ismertek és tiszteltek. Érettségi
után a Textilfestõgyárban helyezke-
dett el, a Közgazdaságtudományi
Egyetem elvégzése után különbözõ
vezetõ beosztásokban tevékenyke-
dett, majd a gyár fõkönyvelõje volt nyugdíjazásáig.
Több éven át a III. kerületi TTVE elnöki teendõit is ellát-
ta, vezetésével a sporttelep sikeresen bõvült és meg-
újult, Óbuda sportélete fellendült. Tisztelettel emléke-
zünk rá, emlékét kegyelettel megõrizzük. K. Cs.

• A labdarúgó NB III. Duna csoportjában a III. kerületi TUE
a Soroksár együttesét fogadta. A bajnoki címre hajtó So-
roksár nem tudta elvinni a három pontot Óbudáról, a két
csapat 2:2-es döntetlent játszott.
• Remek játékkal rukkolt elõ a III. kerületi TUE NB III-as fel-
nõtt csapata az addig veretlen listavezetõ Pénzügyõr ott-
honában. Az ötletes labdarúgásnak gyõzelem lett az ered-
ménye: 3:1-re nyert, és ezzel elhozta a három pontot a bu-
dai együttes otthonából az óbudai csapat.
• Zsinórban másodszor zárta pont nélkül a fordulót a Csil-
laghegyi MTE labdarúgó-csapata. Pedig az óbudaiak ka-
pusa, Magyarics még büntetõt is hárított a Siófok B elleni
NB III-as mérkõzésen, de ezúttal még ez is kevés volt. A
III. kerületiek sajnos 4:1-es vereséget szenvedtek.

Meccsrõl meccsre
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szerveze-
tének megbízásából a 3-as parlamenti körzetben dr.
Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján
(legközelebb október 1-jén) ingyenes adó és jogi ta-
nácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033
Budapest, Kaszásdûlõ utca 7.)
• 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 szeptember 25-én 18.30
órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2.
(Telefonos bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 240-
4807-es telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csü-
törtökén (legközelebb október 2-án), 17-tõl 19 órá-
ig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentke-
zés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.
Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik
csütörtökén (legközelebb szeptember 18-án) ingye-
nes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásme-
gyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelent-
kezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es
választókerületének irodájában, a Hímzõ 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, csütörtökön-
ként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés mun-
kanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között te-
lefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra.Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás
minden páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az
MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3.
szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es
telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadásokPolgári Klub
Soron következõ, min-
dig nagy sikerû rendez-
vényét szeptember 18-
án 18 órától tartja a Pol-
gári Klub. Vendégnek
Tarlós Istvánt, a Fõvárosi
Közgyûlés Fidesz-KDNP
frakciószövetség elnökét,
Óbuda-Békásmegyer
volt polgármesterét hív-
ták meg. Az est háziasz-
szonya: Menczer Erzsé-
bet képviselõ asszony.
(Helyszín: a Rozmaring
vendéglõ sátra, a Tímár
utcai HÉV-megállónál,
közvetlenül a Duna-par-
ton.)

Békásmegyeri
Polgári Esték
A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban a Békás-
megyeri Polgári Esték
rendezvénysorozat kö-
vetkezõ vendége Jókai
Anna írónõ lesz szep-
tember 30-án 18 órától.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Városmisszó
énekszóval,
pantomimmal
A Boldog Özséb Plébá-
nia hittancsoportjának
növendékei énekelnek,
pantomim elõadást tarta-
nak a már hagyományos
Városmisszós program-
sorozathoz kapcsolódva
szeptember 20-án 8-tól
10 óráig, a békásmegye-
ri Heltai Jenõ téri Vásár-
csarnok mellett.

A Munkáspárt
elnöke Óbudán
Thürmer Gyula, a Mun-
káspárt elnöke szep-
tember 3-án a III. kerü-
letbe látogatott. Felke-
reste a Kórház utcai és
a békásmegyeri piacot.

Lapunk megjelenése
Lapunk következõ szá-
ma október 1-jén, szer-
dán jelenik meg! Újsá-
gunk olvasható a
www.obuda.hu honla-
pon.

Erdõdi György teme-
tése az Óbudai Temetõ
szóróparce l l á jában
lesz  szeptember 30-án
13.15 órakor.

Temetés

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a
lakosságot, hogy 2008. szeptember 15-e és
október 15-e között a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfo-
gadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi
irodán (Fõ tér 3. II. em. 38/A.)
a Budapest, III. kerület Szépvölgyi út-Árpádfe-
jedelem útja-Nagyszombat utca-Lajos utca által
határolt terület Kerületi Szabályozási Terve 
megtekinthetõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre
ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatár-
saitól kérhetõ tájékoztatás.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásme-

gyer-Csillaghegy) országgyûlési képviselõje, minden hó-

nap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja fogadóórájára a

lakosokat a Békásmegyeri Közösségi Házba (Csobánka

tér 5.).

Dr. Orosz Sándor az óbudaiak országgyûlési kép-

viselõje az országgyûlés ülésezésének idõszaká-

ban minden héten csütörtökön, 17-tõl 19 óráig foga-

dóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista Párt III. ke-

rületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési 
képviselõk fogadóórája

S inkovits Imre születésének 80.
évfordulója alkalmából szeptem-

ber 23-án 18 órakor emléktáblát avat-
nak az V., Petõfi tér 3. számú háznál.
Egy órával késõbb, 19 órakor emlék-
mûsor kezdõdik az Aranytíz Mûvelõ-
dési Központban (Arany János utca
10.). Az esten megvásárolható az év-
fordulóra második kiadásban megje-
lent, „Az ember. Vallomások
Sinkovits Imrérõl” címû könyv.

A „Braunhaxler” Egyesület októ-
ber 11-én és 12-én kétnapos ki-

rándulást szervez az Õrségbe. Ízelítõ
a programból. Szombathely: buszos
városnézés, szabad program. Kõszeg:
városnézés, közös vacsora, kulturális
program a Kõszegfalva Német Egye-
sülettel, szállás ugyanitt. Egész napos
barangolás október 12-én az Õrség-
ben: az Õrségi Nemzeti Park,
Velemér, Ják, Alsólendva, Magyar-
szombatfa, Õriszentpéter, Szalafõ
egyedülálló látványosságainak meg-
tekintése. (Jelentkezés szeptember
25-ig Neubrandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszámon.)

Sinkovits Imrére emlékeznek

Barangolás az Õrségben
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KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

ABLAK-AJTÓ
ÕSZI AKCIÓ!

OKTÓBER 30-IG
Cserélje most nyílászáróit!

MINÕSÉGI MÛANYAG ÉS FA ABLAKOK 
Veka-német profil, 
fokozottan hõszigetelõ üveggel 
Redõnyök, szúnyoghálók!
Erkélybeépítés mûanyag 
vagy vas szerkezettel!

FORDULJON HOZZÁNK, MI SEGÍTÜNK!
Léczfalvi Pál

Tel.: 06-20-421-42-27
Léczfalvi Piroska 

Tel.: 06-20-222-44-12, 
06-1-950-07-22, Bécsi út 199.

E-mail: ajtoablak2004@t-online.hu

Jöjjön át a szomszédba 
ebédre, vacsorára! 

Hétköznapokon kedvezményes 

menüajánlatok, hétvégén 

50% kedvezmény a kibõvült 

étlapunkon szereplõ ételekbõl.

Mert nálunk 
minden hétvége 

TORKOS HÉTVÉGE!

Asztalfoglalás: +36 1 243 0949

www.hunorhotel.com

Csodaszarvas Étterem
Hunor Hotel 
1039 Budapest,
Pünkösdfürdõ u. 40.

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság ter-
jesztésével kapcsolatos gondjaikkal
hívják az Impress Lapkiadót a 267-
0525-ös, a 267-0524-es vagy a
411-0266-os telefonszámon.E-mail
címünk: impress.kft@freemail.hu
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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

Óbuda-Békásmegyer útjain nap, mint nap tapasz-
taljuk az oly sokunk életét megnehezítõ forgalmi
káoszt.

A Szentendrei úton való közlekedést a budai
alsó rakpart lezárása bénítja meg, míg a

Római-partról a városba jutás lehetõségét - az
északi összekötõ vasúti híd rekonstrukciója,
valamint az Aranyhegyi patak feletti közúti híd
felújítása miatt - a Pók utca lezárása akadályoz-
za, hatalmas forgalomterhelést okozva a környe-
zõ kis utcákban.

A HÉV vonalára terelt esztergomi vasút mi-
att sûrûbb szerelvényforgalom az eddiginél is
több várakozásra kényszeríti a HÉV síneken át-
jutni kívánó autósokat. 

Szintén a HÉV vonalára történõ terelés növelte
többszörösére az Óbudai MÁV állomás vasúti
sorompójánál való várakozás idejét, mivel a vas-
úti szerelvények az átjárón tolatnak ki-be.

A Bécsi úton épülõ Tesco hipermarket építése
kapcsán végzett útépítési munkák befejezése
írásbeli felszólításunk ellenére sem történt meg
az engedélyben meghatározott idõpontra, ezzel
fokozva a forgalmi dugót a közlekedésben a
szeptemberi iskolakezdéskor. 

A Fõvárosi Önkormányzat megbízásából a III.

kerület területén megvalósuló felújítási munkák
szervezetlensége, ésszerûtlen idõzítése vezetett a
kerület forgalmának megbénulásához.

A Demszky Gábor fõpolgármester által vezetett
Fõvárosi Önkormányzat a beruházások össze-
hangolásáról, a munkák megkezdésérõl, kivitele-
zésérõl, befejezésének idõpontjáról Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatával semmilyen mó-
don nem egyeztetett, így a jelenleg a III. kerület
útjain tapasztalható forgalmi káoszért a felelõs-
ség kizárólag a fõpolgármestert terheli.

Álláspontom szerint a fenti - kétségkívül szük-
séges - felújítások szakszerû szervezéssel és át-
gondolt idõzítéssel lényegesen kevesebb kelle-
metlenséget okozhattak
volna.

Kérem Önöket a balese-
tek megelõzése érdekében,
a jelenlegi kaotikus buda-
pesti közlekedésben is le-
gyenek türelmesek egy-
máshoz, vigyázzanak ma-
gukra és környezetükre
egyaránt.

Tisztelettel:   
Bús Balázs

polgármester

A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezete szo-
ciális akcióján kedvezményes áron juthatnak ruhák-
hoz a rászorulók, és ingyen osztanak lisztet októ-
ber 1-jén, 2-án és 3-án 8-tól 17 óráig.
A helyszín új: a Ladik utca 2-6. szám alatt, a Celer
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. területén. (Meg-
közelíthetõ a 6-os, 86-os autóbusz Bogdáni úti vég-
állomásától, gyalog körülbelül 200 méter a HÉV Fi-
latori-gáti megállójától. Érdeklõdni lehet a 388-
8530-as telefonszámon.) 

A III. kerület útjain tapasztalható forgalmi káosz okai

Szociális akció
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