
A pályaválasztás idõszerû kérdéseirõl, a kon-
fliktuskezelés módjairól, az egészséges táp-
lálkozásról tartanak szülõi fórumokat.

A III. kerület déli részén, három helyszínen
jelöltek ki begyûjtõ pontokat, ahol november
8-án leadhatják a veszélyes hulladékokat.

Golflétesítmény nyílik a jövõ év második felé-
ben a Bécsi út-Kiscelli Múzeum-Remetehegyi
út-Perényi út által határolt lankás területen.7 28

Szülõi fórumok Golf klub nyílik Óbuda szívében

12
Ismét begyûjtik a veszélyes hulladékokat

XIV. évfolyam 21. szám   2008. november 3. 

A t e h e r f o r g a l m i
stratégiáról szóló,

Bús Balázs polgármes-

ter által jegyzett doku-
mentum jelzi, hogy a
stratégia a 10-es és az

M3-s közötti szaka-
szon továbbra is csak
két bevezetõ úttal szá-

mol, és a koncepcióból
teljesen kimaradt a Vá-
ci út, ahol jelentõs át-
alakuló iparterületek
vannak, amely mentén
szintén található teher-
forgalom számára cél-
állomás. Ráadásul a

Váci utat most újították
fel és bõvítették, amely
szintén fontos szem-
pont a forgalom terhe-
lés arányos megosztása
érdekében. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY A 3. OLDALON

Tranzitforgalom ne haladjon át a kerületen!

Egyhangúlag elutasított teherforgalmi stratégia
Lapzártakor érkezett: a Fõvárosi Önkormányzat és a megbízásából eljáró Parking Kft.
dolgozzon ki olyan alternatív javaslatokat tartalmazó programcsomagot, melyet Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogathatónak tart - fogalmaz-
ták meg egyhangú állásfoglalásukban a képviselõk az október 29-ei testületi ülésen.

Lapzártakor érkezett: az
Árpád Gimnázium elõtti
téren avatták fel október
29-én a katyni mártírok
parkját és az emléktáblát.
Ezzel arra a 22 ezer len-
gyel áldozatra emlékeztek,
akiket a Vörös Hadsereg

Lengyelország lerohanása
után, 1940 tavaszán
agyonlõtt a Szmolenszk
melletti Katyn erdejében.

Isten, becsület, haza - ez
a három szó állt a mártír
lengyel hazafiak zászlaján,
akik mindvégig hûek ma-

radtak hazájukhoz, az or-
szág függetlenségéhez -
hangzott el több száz ér-
deklõdõ részvétele mellett
Óbudán, az Árpád Gimná-
zium falán elhelyezett em-
léktábla avatóján. 

TUDÓSÍTÁS A 2. OLDALON

Felavatták a katyni mártírok parkját

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepé-
nek elõestéjén az óbudai Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templom elõtt, az I. világháborús hõsi emlék-
mûnél az egyházak, civil szervezetek és a pártok
képviselõi helyezték el az emlékezés koszorúit.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

1956 az eltökéltségrõl és hazaszeretetrõl szólt

A z Anyatej Világnap-
ja alkalmából ne-

gyedik alkalommal ren-
dezték „Szemünk fé-
nye…” alcímmel az
Óbudai Kisgyermekes
Családok Egészségnapját
október 18-án az Óbudai
Kulturális Központban,
az Óbuda-Békásmegyer
Védõnõi Szolgálata és az
ÁNTSZ III. kerületi Inté-
zete szervezésében. Az
eseményt Puskás Péter
alpolgármester nyitotta
meg. 

KÉPRIPORT A 6-7. OLDALON

Egészségnap
kisgyermekes
családoknak

Lapunk következõ szá-
ma november 17-én,
hétfõn jelenik meg!
Újságunk olvasható a
www.obuda.hu hon-
lapon.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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

Az eseményen beszé-
det mondott Andrzej

Przewoznik, a Lengyel
Harc és Mártíromság Em-
lékét Õrzõ Tanács titkára,
aki hangsúlyozta: Katyn
arra is rámutat, milyen volt
valójában a kommunista
diktatúra. A mai napig

érezteti hatását azoknak a
lengyel hazafiaknak az el-
vesztése, akik az elsõ vi-
lágháborút követõen kihar-
colták a független Len-
gyelországot. Köszönetet
mondott a magyar népnek
azért, hogy hazánk a vilá-
gon elsõként állított emlé-

ket Katyn áldozatainak.
Tarlós István, Óbuda volt
polgármestere emlékezte-
tett arra, hogy a fogvatar-
tottak kiirtását a háború vé-
geztével Nürnbergben
megpróbálták a németekre
kenni, ám jellemzõ, hogy a
vádiratból Katyn kimaradt. 

Bús Balázs polgármes-
ter Radnóti Miklós
Razglednicák címû ver-
sével állított egyenlõség-
jelet a vörös- és barnater-
ror közé, amelynek igaz-
ságát a lengyel népnél
jobban egy nemzet sem
igazolhatja. 

Felavatták a katyni mártírok parkját

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete október 29-én tartotta
soron következõ rendes ülé-
sét a Városháza tanácskozó-
termében. A fórum lapunk
nyomdába adásának napjára
esett, ezért alábbiakban
csak a meghívóban szereplõ
napirendi pontokat áll mó-
dunkban közreadni.

Az önkormányzat
2008. évi költségveté-

sérõl szóló rendeletének
módosítása. * A Fõ tér 3.
szám alatti épületben felújí-
tás és korszerûsítési mun-
kák elvégzéséhez szüksé-
ges pénzbeli elõirányzat
emelése. * Az önkormány-
zati tulajdonú nyugdíjas-
házban lévõ lakások bérbe-
adásáról és lakbérének
megállapításáról szóló ren-
delet módosítása. * A köz-
mûvelõdésrõl szóló rende-
let módosítása. * Az Óbu-
dai Közbiztonsági Non-

profit Kft. létrehozása. * Ál-
lásfoglalás a Fõvárosi Te-
herforgalmi Stratégia II.
fordulós munkaanyagáról.
* A polgármesteri hivatal
belsõ ellenõrzési csoportjá-
nak 2009. évi munkaterve.
* A Fõtáv Zrt-vel kötendõ
együttmûködési megálla-
podás. * Javaslat a Fischer
Ágoston Óbudai Szociális
Díj adományozására. * A
Derûs Alkony Gondozóház
szakmai programjának és
mellékleteinek, valamint
szervezeti és mûködési sza-
bályzatának módosítása. *
A 2009. évi költségvetésre
vonatkozó elõzetes kötele-
zettségvállalás, sokszorosí-
tási anyagok biztosítására. *
Egyes önkormányzati in-
tézmények gázfogyasztásá-
nak csökkentése. * Gázgyár
területén elõvásárlási jog
gyakorlása. * KMOP-
2008-2.3.1/C „Parkolók és
csomópontok” pályázaton
való részvétel, valamint a

szükséges önrész mértéké-
nek elfogadása. * KMOP-
2008-4. 4.1/B pályázaton
való részvételrõl szóló hatá-
rozat visszavonása, új hatá-
rozat elfogadása. * Hozzá-
járulás „Kiváló érettségizte-
tõ vizsgahely kitüntetõ
cím” pályázaton való rész-
vételhez. * A 2008/2009.
tanévi tantárgyfelosztások-
ról szóló tájékoztató. * A
2008/2009-es tanévben ala-
pító okirat módosítása:
Óbudai Népzenei Iskola -
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óbudai Nagy
László, Csillaghegyi és
Keve-Kiserdei Általános
Iskola, Veres Péter Gimná-
zium. * A középfokú felvé-
teli eljárás engedélyezése. *
Az Óbudai Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítása. * A
Közép-Magyarországi Re-
gionális Közigazgatási Hi-
vatal törvényességi észre-
vétele az ÓBVSZ 132.§-ára

vonatkozóan. * A polgár-
mesteri hivatal alapító ok-
iratának módosítása. * Elõ-
vásárlási jog gyakorlásáról
történõ lemondás egyes
belterületeken található in-
gatlanokról, illetve ingat-
lanhányadokról. * A Vá-
lyog utca 11. szám alatti
893 négyzetméter nagysá-
gú beépítetlen ingatlan is-
mételt pályázati meghirde-
tése. * A Saroglya utcai
földterületek, illetve a Tí-
már utcai megüresedett is-
kolaépület a szomszédos la-
kóépülettel együtt történõ
elidegenítésre kiírt, 2008.
október 22-én zárult ingat-
lanpályázat értékelése. *
Sport pályázaton forráshi-
ány miatt elutasított szerve-
zetek támogatása. * A „Ke-
resztény” út Országos Köz-
hasznú Egyesület együtt-
mûködési megállapodásá-
nak és bérleti szerzõdésé-
nek megkötése. (Tudósítás
következõ számunkban.) 

Az emléktáblát Leszek Kriza, a budapesti lengyel plébánia vezetõ lelkésze áldotta meg lengyel és magyar nyelven

Képviselõ-testületi ülés

Közbiztonsági nonprofit kft.-t alakítanak

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Egyhangú állásfoglalásban
a kerületi képviselõk azt
kérik a fõvárosi döntésho-
zóktól, hogy tranzitforga-
lom a Megyeri híd átadását
követõen se haladjon át Bé-
kásmegyeren és Óbudán,
mert úthálózata teljesség-
gel alkalmatlan ekkora te-
herforgalom elvezetésére. 

Akérést azzal indokol-
ják, hogy a csillag-

hegyi szakaszon a lakó-
épületek az úttól 10-15
méterre állnak, az eszter-
gomi vasút Szentendrei
úti átjárója alatt pedig
szûk az „ûrszelvény”.
Ráadásul az út közvetlen
közelében olyan egyedül-
álló római kori mûemlé-
kek vannak, amelyek
egyébként a stratégiát
koncepcionálisan alátá-

masztó dokumentumban
szereplõ „védett épített
környezet” kategóriába
tartoznak, s ezek vonat-
kozásában 3,5 tonnában
maximált a terhelhetõség. 

Kifogásolják azt is,
hogy teljesen hiányzik a
nagyobb terhelés, na-
gyobb kárpótlás elvén
mûködõ teherforgalmi
stratégiából a behajtási
díjakból befolyó összeg
környezetvédelmi és kár-
enyhítési célú arányosí-
tott felhasználása.

Az átdolgozott munka-
anyag az elsõhöz képest
egyetlen pozitívuma,
hogy a Szentendrei úton
kívül a M3-as bevezetõ
szakasza és a Hungária -
Róbert K. körút M3 -
Flórián tér közti szakasza
is térítésmentesen igény-

be vehetõ nehézgépjár-
mûvek számára. 

A képviselõ-testület
elfogadott határozatában
szorgalmazta a 11-es és
10-es út összekötésének
felgyorsítását, a Fõváro-
si Önkormányzat zaj-

stratégiájának felülvizs-
gálatát, illetve a kaszás-
dûlõi és a Bécsi úti ipar-
területek alternatív meg-
közelítési módjának le-
hetõvé tételét. Ugyanak-
kor elfogadhatatlannak
tartja a Szentendrei úton

a nehézgépjármûvek te-
herforgalmának engedé-
lyezését.

- A korábban megfo-
galmazott észrevételeink
az új anyagban sajnos
nem kellõ mértékben tük-
rözõdnek, így a stratégia
a kerületben élõk számá-
ra jelen állapotában to-
vábbra is elfogadhatatlan
- jelentette ki Bús Balázs
polgármester.

A Szentendrei út alkalmat-
lan a tehergépjármû-forga-
lom lebonyolítására - egye-
bek mellett ez hangzott el
azon az október 20-ai ta-
nácskozáson, melyen a te-
herforgalmi stratégia új
koncepcióját vitatták meg. 

Az a kis finomítás,
ami történt az elsõ

változáshoz képest, na-
gyon kis elõrelépés, és ko-
rántsem elégséges. Így
kommentálta Bús Balázs
polgármester a Parking
Kft. által asztalra tett te-
herforgalmi stratégia új
koncepcióját.

A polgármesteri hivatal
tanácstermében október
20-án tartott tanácskozá-
son több meghívott szóvá
tette, hogy ilyen fajsúlyú
ügyre, mint Óbuda és Bé-
kásmegyer teherforgalmi
problémái, nem lehet né-
hány nap alatt felkészül-
ni. Ezt Bús Balázs
egyetértõleg azzal indo-
kolta, hogy szerettek vol-
na a fõvárossal történõ
október 21-ei egyeztetés

elõtt kerületi álláspontot
kidolgozni. A felelõsség
tehát a Fõvárosi Önkor-
mányzatot terheli. 

Kijelentette: a Szentend-
rei út alkalmatlan a teher-
gépjármû-forgalom lebo-
nyolítására. Utalva az
Aquincumi Múzeum szak-
értõi anyagára jelezte, ko-
moly károk keletkezhet-
nek az épített örökségben. 

A polgármester szerint
nem kell, hogy körbeérjen
az M0-ás gyorsforgalmi

út, de szükséges, hogy mi-
elõbb megépüljön a hi-
ányzó szakasz a 10-es és a
11-es út között. Nehezmé-
nyezte, hogy a Váci út
nem szerepel az anyag-
ban, pedig a teherforga-
lom számára a logisztikai
kiszolgálóhelyek alapján
sokkal fontosabb út, mint
a Szentendrei.

Elkerülhetetlennek ne-
vezte a zajvédõ falak meg-
építését és az úgynevezett
szökõutak kamionok elõtti

lezárását Iványi András, az
önkormányzat városfej-
lesztési fõosztályának ve-
zetõje. Ugyancsak a szük-
séges kapcsolódó beruhá-
zások között említette
Sipos Gábor fõépítész a
Körvasútsor-menti körút
megépítését, amirõl a do-
kumentum ugyancsak
nem tett említést. 

A probléma lényegét Il-
lés Zoltán környezetvé-
delmi szakpolitikus úgy
foglalta össze, hogy a do-

kumentumból az olvasha-
tó ki: a Hungária körútról
„elvett” teherforgalom-
terhelést egyszerûen át
akarja „dobni” a Szent-
endrei útra a Fõvárosi Ön-
kormányzat. Úgy fogal-
mazott, a környezeti
károk csökkentésére tett
javaslat elnagyolt és kép-
lékeny. 

Elhangzott az is, hogy a
fõváros a budai oldalon 15
éves csúszásban van az út-
fejlesztésekkel.

A Parking Kft. képvise-
letében megszólaló Kele-
men Gábor a forgalomel-
vezetés kényszereirõl be-
szélt, s az egyetlen Óbu-
da-Békásmegyer számára
kedvezõ módosítást a
Bojtár utca levédésében
jelölte meg.

„A Parking Kft. nem
vesz bennünket komo-
lyan.” Kovács Lajos, az
Óbor-Kör nevû civil szer-
vezet képviselõje ezt azzal
támasztotta alá, hogy a
koncepció a rakparton száz
százalékos környezetterhe-
lés csökkenési adatot jelez,
ami evidencia egy lezárt
útszakasz esetében, ugyan-
akkor semmilyen adatot
nem közöl a Szentendrei
útról a Megyeri híd átadása
óta eltelt idõszakból. 

„Ebben a formában nem elfogadható, a felelõsség a fõvárost terheli”

Vita a teherforgalmi stratégiáról

Sajtóközlemény • Tranzitforgalom ne haladjon át a kerületen!

Egyhangúlag elutasított teherforgalmi stratégia

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

obuda_21.qxd  10/31/2008  1:39 PM  Page 3



2008/21. szám4
Önkormányzat

A z ötletpályázat cél-
ja: megtalálni azo-

kat a legjobb megoldáso-
kat és ötleteket, melyek a
beruházói szándékoknak
és a fejlesztés egészének
megfelelnek, a városképi
és városrendezési kívá-

nalmakat betartják. Ezzel
összefüggésben olyan tu-
risztikai együttes létreho-
zásának alapjait teremtik
meg, mely együtt él a tér
mûemléki és régészeti
emlékeivel, szoros kap-
csolatban van az azt kö-

rülvevõ város szövetével. 
A várakozások szerint

olyan ötletek gyûltek
össze, melyek 

• alapul szolgálhatnak
a végleges tervezési
program összeállítás so-
rán; 

• bemutatják a terület-
ben lévõ eddig még fel
nem tárt lehetõségeket; 

• a ma alulhasznosított
teret élõvé, a városrész
fontos területévé teszi,
ugyanakkor megfelelõ
érzékenységgel kezelik a
terület adottságait, külö-
nös tekintettel az épített
környezet szempontjá-
ból. 

A pályázók a kiírással
és a pályázattal kapcsola-

tos kérdéseiket 2008. ok-
tóber 13-ig tehették fel. 

A kérdéseket a bíráló
megválaszolta, és az
összes kérdést, valamint
az azokra adott válaszo-
kat a regisztráció során
megadott címekre postai
úton, tértivevényes levél-
ben megküldi, valamint a
honlapon közzéteszi.

Ötletpályázat a Fõ térre
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot írt ki a ke-
rület fejlesztési koncepciója keretében a „Budai Prome-
nád” végpontjaként szereplõ, a Városháza elõtti önálló
tér, valamint az ahhoz kapcsolódó terület, turisztikai, kul-
turális, szórakoztató és szabadidõ együttes céljára szolgá-
ló térrendszer közterületi karakterének meghatározására.

VITTÉK A BURGONYÁT. Kedvezményes, pártoktól független burgonyavásárlási akciót
rendezett az önkormányzat október 16-án és 17-én Óbuda-Békásmegyer tíz helyszínén.
A kisnyugdíjasok és a szociálisan rászoruló lakosok családonként egy zsák, azaz 18
kilogramm krumplit vásárolhattak 300 forintért. A két nap alatt 20 ezer zsák, össze-
sen 360 tonna burgonyát vittek haza a polgárok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A rendezvényen kerületi
képviselõk és civil szer-

vezetek elõtt mondott
beszédében Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer

polgármestere úgy fogal-
mazott, ‘56 magyar törté-
nelme nem a hideg éssze-
rûség és pragmatikus
megfontolások nyomá-
ban járó döntésekrõl
szólt. Sokkal inkább az
ideáihoz ragaszkodó em-
berek eltökéltségérõl, ha-
zaszeretetrõl és az élet-
ösztönön is túlmutató ál-
dozatvállalásról. Ma is ál-
dozatvállalásra van szük-
ség, nem a hatalomhoz
való görcsös és feltétel
nélküli ragaszkodás testet
és lelket pusztító ereje. 

Mint hangsúlyozta: a
mindennapokat egyre
jobban meghatározza az
az értékvesztés, amely
egyre távolabb, s fokról-
fokra a balkáni hatalom-
gyakorlás mocsarába so-
dor minket Európától.

Fontosnak tartotta,
„hogy minden olyan sze-
mély - függetlenül attól,
hogy milyen politikai
szervezõdés része -, aki
tevékenyen szerepet vál-
lalt a pártállam mûködte-
tésében, az egy demokra-
tikus Magyarországon ne
vehessen részt a közélet
alakításában annak érde-
kében, hogy a kommu-
nizmus bûnei a náci ideo-
lógiához méltó módon el-
számoltatásra kerülhesse-
nek.”

A forradalmat követõ
megtorlásokra utalva azt

mondta, ha már a hazug-
ság ideológiája mentén el-
vettek 40 évet a szüleink
életébõl és legalább 20-at
a mienkbõl, nem enged-
hetjük, hogy még gyerme-
keink jövõjét is tönkre te-
gyék. A megemlékezést
ünnepi szentmise zárta.

• A polgármester be-
széde teljes terjedelmé-
ben a www.obuda.hu
honlapon olvasható.

• Az ‘56-os ünnepség
kapcsán az MSZP óbu-
dai frakciója nyilatkoza-
tot adott ki. Olvasható:
www.mszp.hu.

1956 az eltökéltségrõl és hazaszeretetrõl szólt

Menczer Erzsébet önkormányzati képviselõ és Puskás Péter alpolgármester is elhelyezte az
emlékezés koszorúját

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc
52. évfordulójára emlékeztek országszerte. Óbudán is szá-
mos márványtábla állít emléket azoknak az óbudaiaknak,
akik a harcokban, vagy az azt követõ megtorlásban vesz-
tették életüket. Az Óbudai Temetõben oszlop õrzi az itt el-
temetett forradalmárok és áldozatok emlékét          (D. L.)

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: DÖMÖTÖR LÁSZLÓ
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Képriport

Az egészséges táplálkozás fontosságára hívták fel a kis-
mamák figyelmét a baba és kisded konyhában. Korszerû
ételekbõl kaptak kóstolót az édesanyák

Baba-mama torna

Anyatejjel táplált óbudai babák fényképei

Pillanatfelvételek az Óbudai 
Kisgyermekes Családok Egészségnapjáról
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Az egészségnapon szûrõvizsgálatokat végeztek a jelent-
kezõkön. Vérnyomást és vércukor értéket mértek, volt
koleszterin szûrés, allergia vizsgálat, testmagasság,
testsúly és testzsír mérés, tápláltsági-szint felmérés

Játszóház ügyességi játékokkal

2008/21. szám Képriport – Önkormányzat
7

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Szülõi fórumok
programja

1. A pályaválasztás
idõszerû kérdései és a
fõvárosi középfokú ok-
tatási rendszer átala-
kulása.

Idõpont: 2008. no-
vember 11-én 17 órától.

Elõadó: Sárik Zoltán,
a Mérei Ferenc Pedagó-
giai, Pályaválasztási és
Tanácsadó Intézet igaz-
gatója.

2. Iskolás lesz gyer-
mekünk

Idõpont: november
24-én 17 órától.

Elõadó: Boda Károly-
né, az oktatási és kultu-
rális fõosztály fõtaná-
csosa és dr. Brányi Ol-

ga, a III. kerületi Neve-
lési Tanácsadó pszicho-
lógusa.

3. Pályaválasztás
pszichológus szemmel
és a pályaválasztást se-
gítõ intézmény bemu-
tatása.

Idõpont: 2008. de-
cember 1-jén 17 órától.

Elõadó: Kovács Szil-
via, a III. kerületi Ne-
velési Tanácsadó igaz-
gatója és Molnár Sán-
dorné gyógypedagógus
(EGYMI).

4. A konfliktuskeze-
lés lehetséges módjai.

Idõpont: 2009. január
13-án 17 órától.

Elõadó: Csiba Zsolt, a
III. kerületi Nevelési Ta-

nácsadó szakpszicholó-
gusa.

5. „Terítéken az egész-
ség” (Mit egyen a kisis-
kolás és a kamasz?)

Idõpont: 2009. febru-
ár 24-én 17 órától.

Elõadók: a kerületben
dogozó iskolaorvosok
és dietetikus védõnõk.

Amennyiben program-
jaink, az elõadások témái
felkeltették érdeklõdésü-
ket, kérjük, részvételi
szándékukat jelezzék a
368-9400-ás telefonszá-
mon, vagy e-mailen:
pszi@kszki.obuda.hu

A változás jogát fenn-
tartjuk, kísérjék figye-
lemmel intézetünk hon-
lapját: www.pszi03.hu

(A rendezvények hely-
színe: Szérûskert utca
40., Kaszásdûlõ, a Dr.
Szent-Györgyi Albert
Általános Iskolával kö-
zös épületben. A rendez-
vényeken való részvétel
díjtalan.)

Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet

Szülõi fórumok a pályaválasztásról,
nevelési gondokról

Intézetünk ebben az évben is tovább szélesítette szol-
gáltatásainak körét a „Szülõi fórumok” címû rendez-
vénysorozat kínálatának bõvítésével. Az elõadásokkal
segíteni kívánjuk a sikeres iskolakeresést, a pályavá-
lasztást, a mindennapokban felmerülõ nevelési problé-
mák megoldását. A fórumokon lehetõség nyílik egyéni
konzultációra, szaktanácsadásra, melyet a kerület Ne-
velési Tanácsadójának szakemberei és intézetünk mun-
katársai nyújtanak.

A z önkormányzat ál-
dozatvállalásának

köszönhetõen, október
elején birtokba vették az
új mûfüves focipályát a
Krúdy Gyula Általános
Iskola tanulói és Góliát fo-
cistái. A testnevelés órákat
és a foci edzéseket is itt
tartják, a gyerekek nagy

örömére. (Felvételünkön
az elsõ osztályos focisták

edzõjükkel, Pártos Péter
testnevelõ tanárral.)

Új mûfüves focipálya a Krúdyban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcso-
latos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a 267-
0525-ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-os telefon-
számon. E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu

Ha nem kapja a lapot!
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Beruházás – Közlekedés

K orábban az Arany-
patak felett átívelõ

híd keskeny útpályája
miatt jelentõs közleke-
dési veszélyforrást je-
lentett, mivel a Királyok
útját és a Nánási utat a
Pók utcával derékszögû
csomópontot alkotva
köti össze, mely forgal-
mi útvonalon haladt a
34-es és a 106-os busz -
tudtuk meg a képvise-
lõktõl.

A híd olyan keskeny
volt, hogy két gépkocsi
egyszerre nem tudott
biztonságosan egymás
mellett elhaladni, ezért
szûk áteresztõ képessége
miatt naponta rendszere-

sen, Csillaghegy határán
is túl forgalmi dugók
alakultak ki. Az útvonal
igen nagy terhelésnek
volt és lesz kitéve, mivel
ezt használják a békás-
megyeri és a csillaghe-
gyi lakótelep keleti olda-
lán, valamint a Pók utcai
lakótelepen élõk. 

A korábbi közlekedési
káosz remélhetõleg meg-
szûnik majd a híd új
nyomsávjának átadásával. 

Az északi összekötõ
vasúti híd felújítása kap-
csán a vasúti töltést övezõ
elhagyatott és rendezet-
len területet is kitisztítot-
ták, valamint a zöldnö-
vényzetet jelentõsen ritkí-

tották, ennek eredménye-
ként tisztábbá és rende-
zettebbé vált a térség ut-
ca- és városképe. Sajnos
üröm az örömben, hogy a
helyi képviselõk által a
fõvárosnak már évekkel
ezelõtt jelzett vasúti töltés
alatti átjáró (mely a Pók
utcát és a Gázgyár utat
köti össze) kiszélesítése
ügyében nincs érdemi
elõrelépés. A Pók utca út-
burkolatának felújítása is
elmaradt az idén. 

A patakpart jelenleg
mindkét oldala rendkí-
vül elhagyatott, lehan-
goló hangulatot áraszt.

Az Aranyvölgyi patak
ezen szakaszát gyönyörû
pihenõ és zöldövezeti
sétánnyá lehetne és kel-
lene átalakítani, ameny-
nyiben a helyi képvise-
lõkön kívül más is szíve-
sebben látna itt kerék-
párutat, gyalogos sétányt
és pihenõ zöldövezetet,
mint óriási csatornákat
és homokdombokat.

Megszûnhet a közlekedési káosz

Szélesebb híd az Aranypatak felett
A Római-parton, Csillaghegyen és a Pók utcai lakótele-
pen élõk már tapasztalhatják, hogy szélesítik a Pók
utca-Nánási út sarkán található kishidat. Hivatalosan
még le van zárva, de az esti órákban így is sokan hasz-
nálják mind autóval, mind gyalogosan. A felújításról
szóló fõvárosi döntés 2007-ben született, azt követõen,
hogy a terület önkormányzati képviselõi, Mészáros
György (MSZDP) és Mihalik Zoltán (MSZDP) közbenjártak
az ügyben a Fõvárosi Önkormányzatnál. 

Nagyobb lesz a Nánási úti kishíd

M int arról korábban
hírt adtunk, meg-

kezdték az aquincumi
töltés közelében találha-
tó Nánási úti kishíd szé-
lesítését a Fõvárosi Ön-
kormányzat megbízásá-
ból. Több hétig állt a
munka, csak nemrégiben
voltak elsõ látható jelei
annak, hogy végre halad-

nak a beruházással. A hí-
don elvileg továbbra sem

lehet közlekedni az töltés
irányába.

L apunk úgy értesült,
hogy ezentúl a hétvé-

gi napokon sem lesz téli
menetrend a HÉV szent-
endrei vonalán. Az el-
képzelés szerint Békás-

megyer és Szentendre kö-
zött a korábban, a téli hét-
végéken tapasztalt 30 per-
ces menetsûrûség helyett
megmarad a mostani 20
perces járatgyakoriság.

Nem terveznek téli menetrendet

A képviselõ-testület szep-
tember végi ülésén úgy
határozott, forrást különít
el a polgármesteri hivatal-
ban végzendõ korszerûsí-
tésekre. 

M int az elõterjesztés-
ben szerepel: az

önkormányzat épületében
a házasságkötõ terem, a
porta és a földszinti mel-

lékhelyiségek felújítása
vált szükségessé. A házas-
ságkötõ terem jelenleg
ugyanis nem „szolgálja”
kellõképpen az itt tartan-
dó események méltóságát
és fényét, ezért elkerülhe-
tetlen a modern elvárá-
sokhoz igazodó átalakítá-
sa. Tervek szerint megújul
a porta is, a földszinti
mosdókkal együtt.

Korszerûsítések a polgármesteri hivatalban

Megújul a házasságkötõ terem

A BKV Zrt. két lépcsõben
(augusztus 21-tõl, majd
szeptember 6-tól) változtat-
ta meg közlekedési menet-
rendjét és vonalhálózatát. A
III. kerületet érintõ módosí-
tásokról részletesen és
többször beszámoltunk. 

Azonban fõleg a budai
oldalon, lakossági

tiltakozásra megváltoztat-
tak néhány, már végleges-
nek gondolt járatot. Bár
Óbuda-Békásmegyert
ezek nem érintik, de a Fõ-
városi Önkormányzat Vá-
rosüzemeltetési és Kör-
nyezetgazdálkodási Bi-
zottsága augusztus 27-ei
döntésének egyik pontja
viszont igen. 

Mivel a szentendrei
HÉV üzemideje némileg
bõvült, ezért szeptember
6-tól a 943-as éjszakai já-
ratnak Békásmegyerrõl
Szentendrére a meglévõ-
kön túl még egy indulása
lesz 3.53 órakor. 

Ezen kívül a nagy pél-
dányszámban kinyomta-
tott BKV utastájékoztató
füzethez képest több vál-
tozásról is határoztak, így
a Libegõhöz nem a
Moszkva térrõl, hanem a
Nyugati térrõl a Rózsa-
dombon át megy az új
291-es jelzésû autóbusz.

(Aktuális adatok, válto-
zások a www.bkv.hu hon-
lapon.)

Kertész István  

Változások a tömegközlekedésben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: DÖMÖTÖR LÁSZLÓ
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Útfelújítás 
az Árpád hídon
Felújítások kezdõdtek ok-
tóber 27-én az Árpád hí-
don, ezért éjszakánként
(22-tõl reggel 6 óráig) két
forgalmi sávot lezárnak a
Buda felé tartó szaka-
szon. A munkavégzés
mindhárom forgalmi sá-
vot, a mellettük haladó
kerékpárutat, valamint a
járdát is érinti. Buda irá-
nyába a gépjármûvek 30-
50 kilométeres sebes-
séggel egy sávban hajt-
hatnak. A felújítással a
tervek szerint november
22-ére készülnek el a
szakemberek. A munká-
latok a villamosforgalmat
nem érintik.

Vágányzár az 1-es
villamos vonalán
Lapzártánkkor úgy tud-
juk, az 1-es villamos vo-
nalán vágányfelújítás mi-
att november 8-án és 9-
én, valamint 15-én és
16-án nem járnak a sze-
relvények a Bécsi út és a
Lehel út között. A Lehel
úttól a Lágymányosi hí-
dig zavartalan lesz a vil-
lamosközlekedés. A villa-
mospótló buszok a Bécsi
út és a Reitter Ferenc ut-
ca között szállítják az
utasokat.

Fennakadt autók
Nagy torlódás alakult ki
az Árpád híd felújítása
miatt október 28-án az
észak-pesti régióban.
Több jármû fennakadt
azon a szerkezeten,
melyet a munkálatok
idejére az úttestre he-
lyeztek, hogy lassítsa  a
forgalmat.

A Huszti úton épül
a VPOP irodája
A Market Építõ Zrt. a
Wing Zrt-vel közösen el-
nyerte a Vám- és Pénz-
ügyõrség Országos Pa-
rancsnoksága (VPOP)
központi irodája felépíté-
sének jogát. A négyszin-
tes irodaház a Huszti
úton valósul meg. Az épí-
tési munkálatok szep-
temberben kezdõdtek,
és a szoros határidõt be-
tartva, várhatóan 2009.
március közepén adják
át az épületet.

A Megyeri híd átadásával
egyidejûleg nem járnak Vo-
lán autóbuszok a Szentend-
rei út III. kerületi szaka-
szán. Az Árpád hídon csak
a 10-es úton közlekedõ Vo-
lán buszok mennek át. Bús
Balázs polgármester kez-
deményezte, hogy a Volán
busz új járata rendszeresen
érintse a békásmegyeri
HÉV-állomást.

A z eddig a Dunaka-
nyar és Szentendre

térségébe közlekedõ jár-
mûvek az Árpád híd állo-
más helyett Újpest-
Városkapu metrómegálló-
tól indulnak, a Váci út kül-
sõ szakaszán valamint a
Megyeri hídon át közle-
kednek. Szentendrén az el-
sõ megálló: Szentendre-

Papírgyár. Munkanapokon
csúcsidõszakban néhány
járat bejön Szentendrérõl
Békásmegyerre, illetve in-
dul a Heltai Jenõ térrõl. A
Volánbusz Zrt. Szentendrei
úton a következõ megálló-

kat kapcsolta ki a közfor-
galomból: Raktár utca,
Köles utca, Aquincum,
Rómaifürdõ, Pünkösdfür-
dõ utca. A Békásmegye-
ren és a térségben élõknek
ezentúl nem éri meg Buda-

pesti Egyesített Bérletet
(BEB) vásárolniuk. Mint
lapunkban korábban már
megírtuk, sok szempont-
ból hátrányosan érinti az
intézkedés az utasok több-
ségét. Kertész István

Végállomás az Árpád híd helyett Újpest-Városkapunál

Nem járnak sárga buszok a Szentendrei úton

Lapunkban már többször
megírtuk, hogy a Dunaka-
nyarból és oda közlekedõ
budapesti autóbuszjára-
toknak Újpest-Városka-
punál van a végállomásuk
és Békásmegyert, illetve
Óbudát nem érintik. 

A nagy felháborodás-
sal kísért intézke-

dést a Volánbusz Zrt. az-
zal kívánta enyhíteni,
hogy 869-es jelzéssel

Békásmegyer, Heltai Je-
nõ tér és Szentendre kö-
zött munkanapokon,
csúcsidõszakban néhány
járatot közlekedtet. 

Eközben a Budapestrõl
Dobogókõre járó autó-
busz teljesen megszûnt.
A népszerû üdülõhelyre
csak a pomázi HÉV-állo-
mástól indulnak buszok,
melyek menetrendje lé-
nyegesen megváltozott.

K. I.

Új Volán járat Békásmegyer
és Szentendre között

A polgármesteri hivatal elõtti kordonokat a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. állíttat-
ta, mert karbantartási, csatornabélelési munkálatokat végeztek október második fe-
lében a Fõ téren és környékén

A Megyeri hídon átjá-
ró 204-es autóbusz

a békásmegyeri Heltai
Jenõ térnél igen nehezen
tud befordulni a 11-es fõ-
útról a lakótelepre.
Rendszeres, hogy több

mint 10 percig kell a jel-
zõlámpa elõtt araszolnia.
További probléma: a
végállomáson az egy jár-
mû befogadására alkal-
mas járdaszakasz mellé
jelölték ki a szintén új,
869-es Volán járat végál-
lomását is. A buszveze-
tõk szinte egyöntetû vé-
leménye, hogy a 204-es
esetében vonalkorrekciót
kellene végrehajtani.

Kertész

A III. kerületi önkormányzat
tájékoztatja a kerület lakos-
ságát, hogy az alább felsorolt
utcákban, a mellékelt térké-
pen jelölt övezetekben kíván-
ja a fizetõ parkolási zónákat
létrehozni a Fõvárosi Közgyû-
lés döntése után.

Szépvölgyi út -
Montevideo utca - Se-

regély köz - Seregély utca -
Kecske utca - Nagyszom-
bat utca - Végvár utca -
Doberdó út - Bécsi út -
Vörösvári út - Hévízi út -
Bogdáni út - Óbudai rak-
part - budai alsó rakpart ál-
tal határolt terület, beleértve
a határoló utakat és tereket,
a Doberdó út, a Podolin ut-
ca, a Szépvölgyi út (a
Montevideo utca és a Fo-
lyondár utca közötti szaka-
sza) és a Tégla utca.  

Nehezen fordulnak be a 204-es
buszok a Heltai tér felé

Új parkolási rend

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Csillaghegy
Egészségház
• Véradást rendeznek
november 21-én 14-tõl
17 óráig az egészség-
házban. (Bejelentkezés
rendelési idõben a 240-
2611-es, vagy a 250-
9174-es telefonszá-
mon.)
• Molnár Lászlóné fes-
tõmûvész-fodrász tárla-
tát december 30-ig lát-
hatják.
Támogató: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata és a Csillaghegy
Betegeiért Alapítvány.
(Cím: Vasút sor 1., a
HÉV-megállóval szem-
ben. www.cshegeszseg-
haz.extra.hu)

Pszichológiai
szakrendelés
Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. tájé-
koztatja a kerület lako-
sait, hogy a neurológiai
osztályon felnõtt pszi-
chológiai rendelést le-
het igénybe venni. Dr.
Agárdiné Malek Zsu-
zsanna klinikai szak-
pszichológus rendelési
ideje: hétfõn, kedden,
szerdán 14-tõl 20 óráig;
csütörtökön, pénteken
8-tól 14 óráig. (Bejelent-
kezés a 388-9180-as te-
lefonszám 132-es,127-
es mellékén.)

Cukorbetegek klubja
a Margitban
Az Óbudai Cukorbete-
gek Klubja minden hó-
nap második keddjén
(november 11-én) 16
órakor tartja összejöve-
telét a Margit kórház fõ-
épületének elsõ emele-
tén, a tárgyalóterem-
ben. A cukorbetegek lá-
bának vizsgálata és
gyógycipõk rendelése
szerepel a klubdélután
programjában. (Cím:
Bécsi út 132.)

Pontosítás
Lapunk elõzõ számának
10. oldalán, az egészség-
ügyi rovatban „Veszélybe
kerül a Crohn-betegek el-
látása?” címmel cikket kö-
zöltünk. A negyedik ha-
sábban az jelent meg,
hogy „hazánkban mintegy
25 ember küszködik gyul-
ladásos bélbetegség-
gel…” A szám valótlan,
Magyarországon több
mint 25 ezer ember
szenved ebben a kórban.

Fenti címmel tart elõadást
dr. Csókay András a San
Marco Szabadegyetemen
november 10-én 18 órától
az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. Az idegsebészt
arról kérdeztük: hogyan il-
leszkedik ez a látszólag
ellentmondó két jellemvo-
nás egymáshoz?

Sokszor kell a bátorság
ahhoz, hogy megfé-

kezzük indulatainkat.
Olyan idõket élünk, hogy
sokszor tölthet minket el
harag vagy csüggedés, lát-
va a rengeteg igazságtalan-
ságot. Ha nem tudjuk ki-
mondani az igazságot sze-
líden, nem fogjuk tudni el-
gondolkodtatni a hiszé-

keny megtévesztett soka-
ságot. Elfordulnak tõlünk
és rohannak tovább vesz-
tükbe.

- Az emberiség a szelíd-
ségben önmaga elvesztése
nélkül hajlik, változik, al-
kalmazkodik. Melyek azok
a titkok, amelyek úgy köze-
lednek az Ön szívéhez,
hogy betöltse a szelídség?

- Tanuljatok tõlem, mert
szelíd vagyok és alázatos
szívû - mondta Jézus. Ben-
ne kell maradnunk, ez az
egy titok.

- 2008-at írunk, ám jö-
võnk esélyét továbbra is
veszélyezteti a növekvõ
erõszak, a gyûlölet. Holott
a jövõt a szelídség erénye

tudná biztosítani. Ön sze-
rint mi menthetné meg a
Föld és az emberiség jövõ-
jét?

- Egy mondatba foglal-
nám: ne várd a másikat,
kezd el magad! Megta-
pasztalod Isten segítségét.

- Kezdeményezés, bátor-
ság kell a felfedezésekhez,
az újításokhoz, a haladás-
hoz, a jövõhöz. Becsület,
tisztesség, hit, áldozatvál-
lalás, igazmondás, ember-
ség nélkül nem képzelhetõ
el a jövõ. A hit hogyan se-
gíti a kreatív gondolkodás-
ban?

- A hit megvilágítja a ta-
pasztalatainkat, a megta-
nultakat. Így a kreativitás
táplálja. Azt szoktam mon-

dani a tudás a diafilm, a hit
a vetítõ fénye. Csak a kettõ
együtt hozza létre a szép
képet a vásznon. Önmagá-
ban mindegyik sánta.

- Az Ember tragédiájá-
nak néhány sora, egy
Munkácsy-kép is segíthet a
teljes emberré válásban.
Ön szerint mit jelent em-
bernek lenni? Milyen „em-
berkép” jut el rólunk, ma-
gyarokról a világ többi ré-
szébe?

- Amennyire próbálunk
hasonlítani Krisztushoz,
vagyis a tökéletes igazság-
hoz és szeretethez. Jelen-
leg sok a hiányosság. Beil-
leszkedtünk a világ main
streamjébe, a javak hajszo-

lásába, majmolva a vezetõ
nagyhatalmakat. De van-
nak biztató jelek. Sok ke-
resztény diaszpóra formá-
lódik.

- Fõorvos úr, Ön a sú-
lyos traumás agyduzzadás
kezelésére az úgynevezett
éralagút-technika mód-
szert és további koponya-
térnyerési technikák új
mûtéti megoldásait fej-
lesztette ki. Ennek elfo-
gadtatásához nagy bátor-
ságra volt szüksége? Ke-
resi a kihívást?

- Kellett bátorság és
most is kell, az állandó
küzdelemhez. A kihívást

nem kell keresni, az Úr
úgy is adja. Természetesen
állandó egzisztenciális fé-
lelemben élnék, ha nem
használnám a Szûz Anya
által ajánlott öt parittyakö-
vet, amivel le lehet gyõzni
a sok szembejövõ „Góliá-
tot.” Ehhez elengedhetet-
len az ima, a böjt, a gyó-
nás, a szentáldozás, az
Evangéliummal való fog-
lalkozás.

Amikor ezeket hanya-
golom, akkor félek.

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Beszélgetés dr. Csókay András idegsebésszel

„Bátorság a szelídséggel”
Dr. Csókay András idegsebész a Szent János Kór-
ház Idegsebészeti Osztályának fõorvosa. A Buda-
pesti Mûszaki Egyetemen 1980-ban építõmérnöki
diplomát, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Karán 1989-ben orvosi
diplomát szerzett. A súlyos traumás agyduzzadás
kezelésére az úgynevezett éralagút-technika mód-
szert és további koponya-térnyerési technikák új
mûtéti megoldásait fejlesztette ki.
Több nemzetközi kongresszuson kapott díjat a sú-
lyos agy- és gerincsérülések speciális mûtéti eljárá-
sát ismertetõ elõadásával. 2005-ben megkapta a
Prima Primissima-díj közönségdíját.

Szakmai életút

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2008. szeptember 1-jétõl a
Vörösvári úti szakrendelõ-
ben is elkezdõdött a kardio-
lógiai szakrendelés.

Rendelésvezetõ fõor-
vos: dr. Balogh Gyula.

A szakrendelésen dr. Mo-
nostori Enikõ, dr. Tumpek
Andrea, dr. Haberényi Pál,
dr. Tóth Levente fogadja a
szakrendelésre irányított
betegeket. A vizsgálatok
elõjegyzéssel történnek.
(Elõjegyzés: a 388-
9180/128 (mellék) tele-
fonszámon.)

A szakrendelésre - akut
rosszullét kivételével -

beutaló szükséges. Vizs-
gálatok: EKG; terheléses
EKG; fizikai vizsgálat;
szív ultrahang vizsgálat;
24 órás EKG monitorozás
(HOLTER); 24 órás vér-
nyomás monitorozás
(ABPM). Tevékenységek:
ritmuszavar, szívbetegség
gyanúja esetén vizsgálat;
pacemaker-es betegek el-
lenõrzése, gondozása;
hypertoniás betegek
ellenõrzése/gondozása;
gyógyszeres javaslatok
(kedvezményes rendelhe-
tõség elbírálása).

Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi 

Szolgáltató Kht.

Kardiológiai szakrendelés
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Reform élelmiszerekkel a diákok egészségéért
Keressük azokat a bio termelõket, egészséges, re-
form élelmiszereket gyártó, illetve forgalmazó kerü-
leti lakosokat, óbudai illetõségû vállalkozókat, cége-
ket, akik/melyek kereskedelmi mennyiségû bio, re-
form élelmiszer termékkel rendelkeznek, és szíve-
sen kapcsolódnának a városrész önkormányzati
oktatási intézményeiben a 2008/2009-es tanévben
bevezetendõ Iskolabüfé Programhoz.
Az egészséges táplálkozásra való figyelem felhívá-
sával, étkezési szokásaink megváltozásával a táp-
lálkozásból eredõ felnõttkori betegségek megelõzé-
sére is hangsúlyt kívánunk fektetni, elsõdlegesen a
tanulók körében.
Jelentkezni Kovács Judit egészségügyi fõtanácsos-
nál a 437-8968-as, a 06-30-326-9463-as telefon-
számon, vagy kovacs.judit@obuda.hu e-mail cí-
men lehet. A jelentkezés folyamatos.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Iskolabüfé program

Színészek, zenészek és
más ismert személyiségek
együtt ültettek nárcisz vi-
rághagymákat az árvács-
kák közé a Margitszige-
ten, a Magyar Hospice
Alapítvány Méltóság Me-
zeje programjában októ-
ber 10-én. 

Az óbudai székhelyû
Magyar Hospice

Alapítvány 1991 óta segí-
ti hazánkban a gyógyítha-
tatlan betegek szenvedé-
sének enyhítését. Legfon-

tosabb célnak a humánus
kezelést és az emberi
méltóság megõrzését te-
kintik. Múlt év õszén
Méltóság Mezeje elneve-
zéssel új mozgalmat indí-
tottak, mellyel az emberi
méltóságra és a társadal-
mi felelõsségvállalás
szükségességére hívják
fel a figyelmet. Felada-
tuknak tekintik, hogy már
gyermekkorban elkezd-
jék a tudatos nevelést,
mely a betegséghez és az
elmúláshoz való viszonyt

természetessé teszi és fej-
leszti a gondoskodás, se-
gítségnyújtás iránti nyi-
tottságot. 

A program fõvédnöke
Sólyom Erzsébet, a Ma-
gyar Köztársaság elnöké-

nek felesége. Nemzetközi
fõvédnöke Maria Ka-
czynska, a Lengyel Köz-
társaság elnökének fele-
sége. A védnökséget
Joanna Stempinska, a
Lengyel Köztársaság ma-

gyarországi nagykövete
(képünkön középen) és
Bente Angell-Hansen,
Norvégia korábbi ma-
gyarországi nagykövete
vállalta.

(sz. cs.)

A 100. SZÜLETÉSNAP. Dr. Petki Gusztávnét 100. születésnapja alkalmából otthonában
köszöntötte Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere október 17-én. A jeles ün-
nepen virágcsokorral, ajándékkal kedveskedett a szép kort megélt hölgynek

Enyhíteni a gyógyíthatatlan betegek szenvedésein

Nárcisz virághagymákat ültettek a Méltóság Mezején

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

Idén õsszel második alka-
lommal hirdeti meg Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata a veszélyes hul-
ladékok ingyenes begyûj-
tését a lakosság részére.

A kerület déli részén
jelöltünk ki ez alka-

lommal begyûjtõ ponto-
kat, ahol november 8-án
8-tól 14 óráig bárki lead-
hatja mûködésképtelen,
vagy leselejtezett elektro-
mos és elektronikai hulla-
dékát, használt gumiab-
roncsokat és a következõ
típusú veszélyes hulladé-
kokat: savas akkumuláto-
rok; szárazelemek, gomb-
elemek; fényforrások; fo-
lyékony és szilárd növény-
védõ-és rovarölõszerek;
lejárt szavatosságú gyógy-
szerek; festék és lakkma-
radékok, szerves oldósze-

rek, festékes textíliák,
ecsetek; festékespatronok;
fáradt olaj; olajszûrõk; le-
vegõszûrõk; olajos textíli-
ák; olajos flakonok; hasz-
nált sütõzsírok és olajok.

Helyszínek 
(2008. november 8.

/szombat/ 8-tól 14 óráig)
1. A Szõlõ utcai nagy

parkolóban, a szelektív
hulladékgyûjtõ sziget
mellett.

2. A Kolosy téri par-
koló (a piac elõtt).

3. A hegyvidék busz-
végállomásai: a 137-es
busz Erdõalja úti végál-
lomása; a 137-es busz
Máramaros úti végállo-
mása; a 37-es busz Jab-
lonka úti végállomása.

Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t a
együttmûködõ partnere

az E+E hulladék ingye-
nes begyûjtésében az
ÖKOMAT Kht., a hasz-
nált gumiabroncsok in-

gyenes begyûjtésében a
Körkoor Kht. 

Kérjük, éljenek a le-
hetõséggel környezetünk

tisztasága és megóvása
érdekében!

Szabó Magdolna
alpolgármester

November 8-án Óbuda déli részén, három helyszínen

Ismét begyûjtik a veszélyes hulladékokat

A kerület északi részén október 11-én öt helyszínen gyûjtötték be az elektromos és
elektronikai, illetve a veszélyes hulladékokat 

M int arról hírt adtunk,
hagyományos sze-

métgyûjtõ akcióját októ-

ber 18-án rendezte a kerü-
letrész közterületein a
Csillaghegyi Polgári Kör

Egyesület. A takarításba a
diákok is bekapcsolódtak.
A Fodros Általános Iskola

tanulói a Hunyadi utcai
óvoda melletti játszótéren
szedték öszsze a lombot.
A lakosok nagy örömére
idén is volt kedvezményes

virág, dísznövény és gyü-
mölcsfa vásár a Csillaghe-
gyi Közösségi Ház udva-
rán, a Csillaghegyi Díszfa-
iskola jóvoltából.

Szemétszüret virágvásárral Csillaghegyen

A z ingatlanon kelet-
kezõ - a rendszeres

szemétszállítással el nem
szállítható vagy nem

komposztálható - kerti
hulladék elszállíttatása
az ingatlantulajdonos, il-
letve a bérlõ, valamint a

telek használójának fel-
adata és kötelessége. Aki
a tilalom ellenére avart,
illetve kerti hulladékot
éget, vagy a nyesedék el-
helyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõíráso-
kat megszegi, szabály-
sértést követ el, mely
cselekményért 30.000
forintig terjedõ pénzbír-
sággal sújtható.

Mikor égethetõ avar és kerti hulladék?
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében
avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békásmegyer
egész területén októberben, novemberben, valamint
februárban, márciusban, csütörtökön és szombaton
10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások
betartása mellett. Párás, ködös, szeles idõjárás ese-
tén az égetés tilos.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

Objektív felelõsség
„A változások egyik

legjelentõsebb eleme, a
közúti közlekedésrõl
szóló 1988. évi I. tör-
vényben rögzített objek-
tív felelõsség, amely azt
kívánja elérni, hogy a
jármûvek üzembentartói
fokozott felelõsséget
érezzenek azért, hogy a
jármûveket használók

• a megengedett leg-
nagyobb sebességre;

• a vasúti átjárón való
áthaladásra;

• a jármûforgalom
irányítására szolgáló
fényjelzõ készülék jelzé-
seire;

• a jármûvel történõ
megállásra és várako-
zásra;

• az autópálya leálló
sávjának igénybevételé-
re;

• a behajtási tilalom-
ra, a kötelezõ haladási
irányra, valamint

• a természet védelmé-
re vonatkozó elõíráso-
kat betartsák.

Az üzembentartóval
szemben az egyes elõ-
írások megszegése ese-
tén a szabályszegés sú-
lyosságának arányában
30.000 és 300.000 forint
közötti közigazgatási
bírságot kell kiszabni. A
bírságolással kapcsola-
tos eljárás lefolytatására
a Magyar Köztársaság
Kormánya a rendõrséget
jelölte ki. A bírságot ki-
szabó határozat megho-

zatalára a hatóságnak a
jogsértést követõen 60
nap áll rendelkezésre.

A közigazgatási bírsá-
got a 2008. május 1-je
után elkövetett szabály-
szegések miatt kell ki-
szabni. Az ezt megelõzõ
idõszakban az eljáró ha-
tóság írásbeli tájékozta-
tást küldött azon jármû-
vek üzembentartóinak,
amelyekkel a korábbi fel-
sorolásban szereplõ sza-
bályszegések bármelyi-
két elkövették. A tájékoz-
tatás egyebek mellett tar-
talmazta az adott sza-
bályszegés(ek)hez tarto-
zó bírság összegét is.

A hatálybalépés óta
eltelt idõszakban az I.
fokú közigazgatási ha-

tóságok több, mint
15.000 határozatot hoz-
tak, a kiszabott bírsá-
gok összege meghalad-
ja az 580 millió forintot.

Fontos megemlíteni,
hogy szabálysértési eljá-
rásban azzal a személy-
lyel szemben pénzbírság
nem szabható ki, akivel
szemben a szabálysérté-
si eljárás alapjául szol-
gáló elõírás megsértése
miatt közigazgatási bír-
ság kiszabásának van
helye. 

A tulajdonosi felelõs-
ség elvét Európában
számos országban al-
kalmazzák (például
Spanyolországban, Hol-
landiában, Franciaor-
szágban, Belgiumban,

Ausztriában, Szlovéniá-
ban, Nagy-Britanniá-
ban), ugyanakkor el-
mondható, hogy nincs
két teljesen azonos
rendszer, azaz - az eset-
leges hasonlóságok mel-
lett - minden ország
egyedi megoldást alakí-
tott ki.”

(Következõ lapszáma-
inkban részletekben kö-
zöljük, folytatjuk dr.
Bencze József rendõr al-
tábornagy, országos
rendõrfõkapitány írását
- szerk.)

Bencze József országos rendõrfõkapitány értékelése

Közlekedési korkép - körkép

Egy földszintes Bécsi úti épület alagsori lakásában gázömlést észleltek a lakók októ-
ber 19-én. A tûzoltók egy eszméletlen középkorú férfit mentettek ki a helyiségbõl,
akit a mentõk kórházba szállítottak. Az épületet az átszellõztetés idejére biztonsági
okokból kiürítették, a forgalmat a ház elõtt rövid idõre leállították

Gázömlés a Bécsi úton
Mobilt és nyakláncot loptak,
de autót is megpróbáltak el-
kötni azok a kamaszok, aki-
ket elfogtak Óbudán a rend-
õrök. A 15-16 éves fiúk ren-
dezett családi körülmények
között élnek.

Õrizetbe vettek három
15 és egy 16 éves fi-

út, akik több, Budapesten
elkövetett, a rendõrség
megfogalmazása szerint
„útonállásszerû” támadás-
sal gyanúsíthatóak - olvas-
ható a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság honlapján.

A rendõrök egy esti ak-
ció után fogták el a ka-
maszokat, akik a gyanú
szerint megtámadtak
Óbudán egy fiút, elvették
mobiltelefonját és ezüst
nyakláncát. A fiatalok
több más bûncselekmény
elkövetését is beismer-
ték. Korábban, ugyan-
csak a III. kerületben egy
személygépkocsit pró-
báltak beindítani, ehhez
parkoló autókból akartak
üzemanyagot leszívni,

így többet közülük meg-
rongáltak.

A közlemény szerint a
fiúk személyi körülményei
rendezettek, van állandó
lakcímük, de a bûncselek-
mények idõpontja miatt
valószínûsíthetõ, hogy a
szülõi felügyelet alól köny-
nyen és rendszeresen ki-
vonják magukat.

Óbudán az elmúlt hóna-
pokban elszaporodtak az
„útonállásszerû” támadá-
sok, melyek sértettjei min-
den esetben fiatalok, és va-
lószínûsíthetõ, hogy azok
elkövetésével szintén a je-
lenleg õrizetben lévõ have-
ri kör gyanúsítható. 

Útonálló kamaszok

ILLUSZTRÁCIÓ

ELESETT A LAKÁSBAN A Kerék utcá-
ban, az egyik emeleti lakásban elesett egy
idõs hölgy, aki ezután megmozdulni sem
tudott szeptember 5-én.A tûzoltók az abla-
kon át jutottak be a lakásba, majd kinyitot-
ták az ajtót a mentõsöknek.
ÁGY ZUHANT A KEZÉRE A Szõlõ
utcában az egyik lakó kezére zuhant
egy ágy, így az ajtót nem tudta kinyitni

szeptember 8-án. Hoz-
zátartozója kérésére a
tûzoltók felnyitották az
ajtót.
KISKUTYA SZORULT A
KERÍTÉSBE A Pomázi
úton egy fémkerítés ele-
mei közé beszorult egy kiskutya szep-
tember 9-én. A tûzoltók feszítõ-vágó se-
gítségével szétfeszítették a fém eleme-
ket, és kiszabadították a pórul járt állatot.

A tûzoltók eseménynaplójából
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Mint megtudtuk, a
III. kerületben is

nagyon elszaporodtak a
gépkocsi-feltörések. Bûn-
üldözési szem-
pontból ez az
egyik legnehe-
zebben nyo-
mozható bûn-
cselekmény, mi-
vel szinte egy
pillanat alatt
megtörténik. Az
elsõ félévi sta-
tisztikák alapján a legtöbb
esetben továbbra is erõ-
szakos módon, az ablak
betörésével jutottak be az
elkövetõk a gépkocsik
utasterébe és alig egy perc
alatt vittek minden moz-
dítható értéket. Mind-
ezekbõl egyértelmûen lát-
szik, igazán hatékonyan a
megelõzéssel védekezhe-
tünk a gépkocsi-feltöré-
sek ellen. Bizonyított
tény, hogy leginkább azo-
kat az autókat törték fel,
amelyekben jól látható
helyen valamilyen értéket
hagytak a tulajdonosok,
függetlenül attól, hogy az
adott tárgy ténylegesen
mekkora értéket képvi-
selt. Több olyan eset volt,
amikor csak egy üres tás-
ka, reklámszatyor, vagy
csupán egy olcsó kabát,
zakó volt az ülésen, még-
is feltörték az autót. Az
ilyen eseteknél ugyanis
arról a tényrõl feledkeztek
meg a sértettek, hogy a kí-
vülrõl szemlélõdõ elköve-
tõk minden ilyen tárgy-
ban komolyabb értékeket
feltételeznek. 

„Sláger” a GPS
Nagyon sok gépkocsi-

feltörés történt a GPS-ek
megszerzése érdekében.
A tulajdonosok zöme hiá-
ba tudja, hogy ezekért az

eszközökért rengeteg au-
tót rongálnak meg, mégis
a szélvédõn hagyják azo-
kat, gondolván, velük

ilyen nem tör-
ténhet. Az is le-
het, hogy egy-
szerûen lusta-
ságból hagyják
a helyükön a be-
rendezéseket.
N é m e l y i k ü k
magát a mûszert
kiveszi a tartójá-

ból, de a tartót továbbra is
a szélvédõn hagyja. A
szélvédõn hagyott GPS
tartó egyértelmû jelzés az
elkövetõknek, hogy a
gépkocsiban GPS is van,
hiszen a legtöbb esetben a
tartóból kivett mûszert
nem cipeli magával a tu-
lajdonos, hanem egysze-
rûen csak beteszi a kesz-
tyûtartóba, vagy az ülés
alá. Többször elõfordult
az is, hogy egyszerû tele-
fontartót néztek az elkö-
vetõk GPS tartónak és
ezért törték fel az autót.

Érték ne maradjon
az autóban!

Bevásárlóközpontok-
nál elterjedt, hogy a gép-
kocsi tulajdonos a jól lát-
ható értékeket gondosan
bepakolta a csomagtartó-
ba, csak arról nem gyõ-
zõdött meg, hogy mind-
ezt a közelben „lesben”
álló elkövetõk jól megfi-
gyelték. Amíg bement az
üzletbe vásárolni, addig
az elkövetõk közül egy
ember észrevétlenül kí-
sérte, ez idõ alatt a társa
nyugodtan feltörte a ko-
csit és minden értéket el-
tulajdonított az autóból.
A fenti estek alapján
megállapítható, hogy a
leghatékonyabb védeke-
zés a gépkocsi-feltörések

ellen, ha minden értéket
kiveszünk az utastérbõl,
még a számunkra érték-
telennek tûnõ tárgyakat
is. Célszerû a kesztyûtar-
tót is kiüríteni és lenyitott
állapotban hagyni, hogy
kívülrõl is jól látható le-
gyen, hogy abban sem-
milyen érték nincs. A le-
vehetõ elõlapú rádióknál
ne sajnáljuk az idõt azok
eltávolítására, ugyanígy
a GPS-ek és tartóik le-
szerelésére sem. Közel
egy perc alatt minden
ilyen mozdítható tárgy
eltávolítható és ezzel a
kis idõráfordítással ren-
geteg bosszankodástól,
felesleges pénzkiadástól
kímélhetjük meg magun-
kat. Nagyon fontos, ha
mégis a csomagtartóba
kell tennünk értékeinket,
azt ne a megállás helyén,
hanem már induláskor
tegyük meg, ne adjunk
esélyt a lesben álló
elkövetõknek.

Újabb banda 
rendõrkézen

Az elmúlt héten egy
éber lakos bejelentésének
és a járõrök munkájának
köszönhetõen három tet-
tesbõl álló gépkocsi-fel-
törõ csoportot sikerült el-
fogniuk a rendõröknek,
akik jelenleg elõzetes le-
tartóztatásban vannak. Az
elkövetõktõl lefoglalt tár-
gyak egy részének már

megtalálták a gazdáját, de
vannak tárgyak, melyek
tulajdonosait még nem si-
került azonosítani, ezért
arra kérik az olvasókat,
amennyiben a képeken
látható tárgyak közül fel-
ismernek olyanokat, me-
lyeket a közelmúltban tu-
lajdonítottak el gépkocsi-
jukból, jelentkezzenek a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányságon! (Cím: Tímár
utca 9/a.) A nyomozás
során megállapítást nyert,
hogy az elkövetõk Ka-

szásdûlõn, Csillaghegyen
és Aquincum körzetében
törtek fel számos gépko-
csit. Egyúttal kérik, je-
lentkezzenek azok a lako-
sok, akiknek az elmúlt
hónapokban feltörték a
gépkocsijukat az említett
körzetekben és esetleg
azt még nem jelentették
be a rendõrségen!

(Következõ számunk-
ban a hengerzár-töréssel
elkövetett lakásbetöré-
sekrõl olvashatnak.)

Sz. Cs. 

Sorozat a leggyakoribb bûncselekményekrõl és megelõzésükrõl

Mit tehetünk a gépkocsi-feltörések, autólopások ellen? 
A bûnmegelõzés lehetõségeirõl, a legjellemzõbb bûncselek-
ményekrõl és azok kivédésérõl széleskörû ismeretterjesz-
tésbe fogott a III. kerületi Rendõrkapitányság vezetése. La-
punk hasábjain idõrõl idõre egy-egy témakörrõl olvashat-
nak. Szakértõink segítségével igyekszünk tanácsot adni:
milyen esetben, mi a teendõ. Alábbiakban Feró Attila rend-
õr alezredes, kapitányságvezetõ-helyettes ismerteti a vá-
rosrészben mostanában leggyakrabban elõforduló eseteket. 

Gépkocsi-feltörésbõl származó tárgyak, melyeknek nem sikerült azonosítani tulajdonosaikat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_21.qxd  10/31/2008  1:39 PM  Page 14



2008/21. szám Pályázat – Hirdetés
15

A pályázatot zárt borítékban 2008. november 17-én
16 óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásá-
ról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni
kívánt tevékenység pontos megnevezését, és a tevé-
kenységre való jogosultságát - a pályázat melléklete-
ként benyújtott - vállalkozói igazolvánnyal, illetve
cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meg-
hirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég,
akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve székhe-
lye szerinti önkormányzattal szemben adótartozása
van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
* az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszer-
zésének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj - ön-
kormányzat felé történõ megfizetését. A megszerzési

díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három havi
összege.
* 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óvadék megfizetését
bérbeadó részére. A nyertes által befizetett bánatpénz
összegét az óvadékba beszámítják.
* határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését.
* szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biz-
tosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a
CELER Kft pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánat-
pénzt helyiségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az
érvényesen benyújtott pályázatokat az önkormányzat
tulajdonosi és közbeszerzési bizottsága 2008. novem-
ber 30-ig elbírálja, és annak eredményérõl a pályázó-
kat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jo-
gát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak, akinek az
önkormányzattal szemben adó vagy adók módjára be-
hajtható köztartozása van.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-
hasznosítási Csoportjánál (Bp., III. Szentlélek tér 7.
fszt.12. Telefon: 430-3468 és 430-3469), félfogadási
idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csütörtökön
8-tól 12 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap- Gépészeti Minimális Bánatpénz
terület felszereltség bérleti díj (Ft)

(m2) (Ft/m2/hó)
Bp., III. Bécsi út 225. üzlet 16918/2/A/357 59 víz, villany, távfûtés 1 200 43 000 Ft
Bp., III. Bécsi út 227. üzlet 16918/2/A/417 59 víz, villany, távfûtés 1 200 43 000 Ft
Bp., III. Esõ utca  7. raktár 17460/2/A/12 10 villany 600 5 000 Ft
Bp., III. Folyamõr utca 4. üzlet 18229/7/A/120 25 víz, villany, távfûtés 1 000 15 000 Ft
Bp., III. Hatvany Lajos  utca 2. üzlet 64057/17/A/2 55 víz, villany, távfûtés 900 30 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca  5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 100 103 000 Ft
Bp., III. Lajos utca 91. pince üzlet 14654/0/A/43 158 víz, villany, gáz 1 000 120 000 Ft

Nagyszombat utca 6. raktár 14653/0/A/31 34 600
Bp., III. Váradi utca 26. pince raktár 17005629/A/86 149 víz, villany 400 36 000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályázatot hirdet 
az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

obuda_21.qxd  10/31/2008  1:39 PM  Page 15



2008/21. szám16
Kultúra

A kulturális koncepciónak
megfelelõen, idén április
1-jével alakult meg az Óbu-
dai Múzeum és Könyvtár, a
Platán Könyvtár és az Óbu-
dai Múzeum összevonásá-
val. Gyulai Ivánné, a biblio-
téka korábbi igazgatója
szeptember 1-jétõl vezeti
az immár egy szervezeti
egységként mûködõ intéz-
ményt. Terveirõl, elképze-
léseirõl kérdeztük. 

Eddig a Platán Közmû-
velõdési Könyvtár ve-

zetõje volt. Mennyiben más
az összevont intézmény ve-
zetése? 

- Amúzeum és a könyv-
tár esetében is közgyûjte-
ményrõl van szó. Alapve-
tõen mindkettõ arra hiva-
tott, hogy értékeket gyûjt-
sön, megõrizzen, és mind-
ezt közreadja. Ilyen tekin-
tetben rokon a két intéz-
mény, még ha szolgáltatá-
saikban el is tér egymástól.
A könyvtár továbbra is
közkönyvtárként
mûködik, a mú-
zeum pedig hely-
történeti múzeum
marad. 

Legfõbb cé-
lunk gyûjtemé-
nyeink ismertsé-
gét, látogatóink
számát növelni.
Szeretnénk modern, kor-
szerû, érdekes, mozgalmas
hellyé tenni a múzeumot
és a könyvtárat is. 

Rendezvényekkel, prog-
ramokkal is szeretnénk
megszólítani látogatóinkat.
Akönyvtárban ez már gya-
korlat, hiszen évek óta ren-
dezünk kiállításokat, kéz-
mûves foglalkozásokat,
irodalmi délutánokat fel-
nõtt és gyermek látogató-
inknak. 

- Említette, hogy évek
óta tartanak rendezvénye-
ket a könyvtárban. Növel-
ték ezzel a látogatók szá-
mát? 

- Többszörösére emel-
kedett a beiratkozott olva-
sók és a napi forgalom is
2000 óta, ebben a progra-
moknak is jelentõs szerepe

volt a dokumentum gyûj-
teményünk kínálta válasz-
ték mellett. Sikeres fejlesz-
tés volt 2007-ben a gyer-
mekkönyvtári részleg ki-
alakítása, látványosan
emelkedett a gyerekek és a

kisgyermekes családok lá-
togatása a könyvtárban. 

A múzeumban is ki-
emelt célközönségnek te-
kintjük a gyerekeket, raj-
tuk keresztül az egész csa-

ládot, a kerületi
oktatási intézmé-
nyek diákjait.
Fontos szerepet
szánunk a múze-
umpedagógiai
tevékenységnek,
mely a kiállítá-
sokhoz kötõdõ,
különbözõ kor-

osztályoknak szóló foglal-
kozásokkal, programokkal
színesebbé érdekessé teszi
a látogatást a múzeumban,
segít a kiállítások nyújtotta
élmény befogadásában.

Az Óbudai Múzeum-
ban, ebben az évben
gyüjteményrevízió, és a ki-
állítások újjáépítése zajlik,
átmenetileg állandó kiállí-
tásaink nem látogathatóak.
A Kun Zsigmond Lakás-
múzeum várja ez idõ alatt
is az érdeklödõket. 

Helytörténeti múzeum-
ként elsõdleges felada-
tunk, az itt élõk identitá-
sának erõsítése, szûkebb
lakóhelyük Óbuda, Bé-
kásmegyer múltjának be-
mutatása.

A jövõben az idõszaki
kiállításokon egy-egy ér-

dekes témát kiemelve a ke-
rület múltjából mutatunk
be alaposabban, például
óbudai vendéglátás, vagy a
szanálás és lakótelep építés
idõszaka. Az Óbuda Újság
olvasói találkozhattak is

felhívásunkkal, hogy fotó-
kat gyûjtünk ebbõl az idõ-
szakból.  

Az adventi idõszakban a
Fõ téren kialakított jégpá-
lya adta az ötletet egy kor-
csolyázással kapcsolatos
kiállításhoz. 

Az Óbudai Múzeum
játékgyûjteményét (ké-
pünkön) szeretnénk to-
vább gyarapítani na-
gyobb területen kiállítani
és az sem lehetetlen,
hogy egyszer akár önálló
játékmúzeum lesz.

- Mennyire lehet össze-
kapcsolni a múzeum és a
könyvtár intézményi mûkö-
dését? 

- Összevonni szakmai
értelemben nem lehet a két
intézmény mûködését.
Ahol közös pontok van-
nak, az a közmûvelõdési
tevékenység. Tervezzük,
olyan programok szerve-
zését, melyek mindkét
gyûjteményre építenének,
és mindkét helyszínt hasz-
nálnák. 

- Min kell változtatni a
könyvtár és a múzeum
„életében”? 

- A könyvtárban a 2003-
ban megfogalmazott és az
azóta történt változások-
hoz rugalmasan alkalmaz-
kodó stratégia szerint sze-
retném a szakmai fejleszté-

seket folytatni. Elsõdleges
szempont a könyvtárat
használók igényeinek
megfelelõ szolgáltatások
nyújtása.

A múzeumban a szak-
mai stratégia kialakítása

most folyik, ebben megfo-
galmazzuk az elérendõ cé-
lokat, a gyûjteményekre,
kiállításokra, tudományos
munkára, közmûvelõdési
tevékenységre vonatkozó
hosszú távú elképzelésein-
ket. Acél hogy ismert, láto-
gatott, a kerületben élõkön
kívül turistákat is vonzó
múzeummá váljon az
Óbudai Múzeum. 

- A képviselõk közül né-
hányan felvetették: való-
ban gazdaságosabb-e egy
szervezetben mûködtetni a
két közgyûjteményt.

- Az átszervezés valóban
igényelt plusz költségveté-
si forrást, a második félév-
re a képviselõ-testület jó-
váhagyta a költségvetésün-
ket, ezzel biztosítva az át-
menet zavartalan lebonyo-
lítását. Célom, hogy a költ-
ségvetési forrásokat haté-
konyabban használjuk fel,
nyilván ennek a mérhetõ
eredménye a gyûjtemé-
nyek látogatottsága. Az
Óbudai Múzeum és
Könyvtár az összevonás
után önállóan gazdálkodó
és szélesebb tevékenységi
körrel rendelkezõ intéz-
ményként nagyobb esély-
lyel indulhat pályázatokon,
forrást teremtve a szakmai
fejlesztésekhez.  

Szeberényi Cs.

Duna Affér 
A Magyar Alkotómûvé-
szek Országos Egyesüle-
te Fotó Tagozatának „Du-
na Affér” címû kiállítását
Dozvald János fotómû-
vész nyitja meg november
7-én 18 órakor az Óbudai
Kulturális Központ San
Marco Galériájában. Ku-
rátor: Hemzõ Károly fotó-
mûvész. (A tárlat novem-
ber 21-ig látogatható, hét-
köznapokon 9-tõl 16 óráig
a San Marco utca 81.
szám alatt.)

Irodalmi est 
a Krúdy Körben
A Krúdy Gyula Irodalmi
Kör következõ rendezvé-
nyén Lator László költõ
lesz a vendég november
13-án 16.30 órától a
Kéhli vendéglõ Krúdy
Szalonjában. Az est házi-
gazdája Király Lajos.
(Cím: Mókus utca 22.) 

A Nyugat és a zene
1908. január 1-jén jelent
meg a korszak legendás
folyóirata, a Nyugat. Indu-
lásakor a századelõ radi-
kális nemzedékének adott
fórumot, ugyanakkor érzé-
kenyen figyelt a társmûvé-
szetek rokon törekvéseire
is. Az Óbudai Társaskör
irodalmi-zenei estjén Frá-
ter Zoltán és Mácsai Já-
nos tesz kísérletet arra,
hogy bemutassa a kor
mûvészeti eszményeit,
irányzatait, a múzsák egy-
másra hatását november
14-én 19 órától. Társren-
dezõ a Petõfi Irodalmi Mú-
zeum. (Cím: Kiskorona ut-
ca 7.)

Óbudai író kettõs
könyvbemutatója
Elõzetes: Gyimesi Lász-
ló költõ, író, kritikus köte-
tét mutatja be november
18-án 17 órai kezdettel a
Magyar Írószövetség
Klubjában. A szerzõ „Be-
néz a szörny is” címû ver-
seskötetét Rigó Béla köl-
tõ, „Akkor most repültem
vagy nem repültem” cím-
mel megjelent regényét
Konczek József költõ mu-
tatja be. Az est házigaz-
dája Balázs Tibor költõ,
irodalomtörténész, kiadó-
vezetõ. (Cím:VI. Bajza ut-
ca 18.)

„Élményt nyújtó intézménnyé szeretnénk
tenni az Óbudai Múzeumot és a Könyvtárat”

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az  antik világot újra felfedezõ reneszánsz kor
idején divattá vált az ókori emlékek közül elõ-
került tárgyak és emlékek gyûjtése. Mátyás
király mûkincsgyûjteménye is számos aquin-
cumi emléket  tartalmazott. Ennek emlékére,
Mátyás koronázásának 550. évfordulója alkal-
mából az Aquincumi Múzeum rajzpályázatot
hirdet 10-14 éves diákoknak.

A pályázat témája:  
„Mit láthatott Mátyás király Aquincum emlé-

keibõl?”
A témát tágan értelmezzük. Nemcsak olyan

rajzokat várunk, melyek a Mátyás mûkincs-
gyûjteményében elhelyezett aquincumi tárgya-
kat, mûemlékeket ábrázolják, saját korának
környezetében, hanem olyanokat is, melyek azt
a környezetet mutatják be, amit Mátyás az óko-
ri Aquincum maradványaiból láthatott a XV.
században. 

A pályázat elbírálása során figyelembe vesz-
szük az esztétikai szempontok mellett a törté-
neti hûséget is. Utóbbihoz segédanyag és az

ajánlott olvasmányok jegyzéke megtalálható a
múzeum honlapján: www.aquincum.hu

Pályázhatnak iskolák és egyéni résztvevõk
bármilyen eszközzel (rajz, vízfesték, filctoll,
stb.), bármilyen technikával (grafika, festmény,
stb.) készült, maximum A2-es méretû rajzzal. 

Az alkotások hátoldalán kérjük feltüntetni a

pályázó nevét, elérhetõségeit (lakcím, telefon-
szám, e-mail cím, iskola, rajztanár neve) és
életkorát.

Eredményhirdetés és a díjazott rajzokból ké-
szült kiállítás megnyitója: 2008. december 20-
án, a múzeum kiállító épületében (Szentendrei
út 135.), a „Saturnalia” címû rendezvény kere-
tein belül.

A pályázatokat korcsoportonként értékeljük
(10-12 évesek, 13-14 évesek külön kategóriá-
ban), a legjobb rajzok készítõi értékes múzeu-
mi ajándékcsomagot kapnak.

Beküldési határidõ: 2008. november 15-e.
Cím: BTM Aquincumi Múzeum, 1031 Buda-

pest, Záhony utca 4. A pályázatok beadhatók
postai úton vagy személyesen (hétköznap 8-tól
16 óráig). 

A borítékra kérjük ráírni: „Mit láthatott
Mátyás király Aquincum emlékeibõl?”

(Információ kérhetõ: Aquincumi Múzeum
Közönségkapcsolati Csoport, telefonszám:
430-1081; e-mail: aquincum@aquincum.hu)

BTM Aquincumi Múzeum

Az Aquincumi Múzeum rajzpályázata 10-14 éves gyerekeknek

Mit láthatott Mátyás király Aquincum emlékeibõl?

A z esemény meg-
nyitóján Sipos Mi-

hálynak (balról), a
Kossuth-díjas Muzsi-

kás Együttes primásá-
nak Supka Magdolna
Emlékdíjat adott át
Tenk László, Csillaghe-

gyen élõ festõmûvész.
Bemutatták az alapít-
vány gondozásában, a
Paletta sorozatban
megjelent, Krajcsovics
Éva és Mayer Berta
munkásságát ismertetõ
albumot.

Supka Magdolna Emlékdíjas prímás

Mint arról hírt adtunk, a Magyar Festészet Napja alkalmából
a T-Art Alapítvány tagjainak képeibõl állítottak össze kiállí-
tást az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában. 

1 00 éve alapították az
óbudai Textilfestõ-

gyárat. Az évforduló alkal-
mából Ecker Károlyné
nyugalmazott gyári fõmér-
nök jubileumi emlékkiállí-
tást nyitott meg október
28-án a Lajos utcai Textil-

múzeumban. Az esemény
kapcsán emléktáblát avat-
tak a Textilfestõgyár egy-
kori, Szentendrei út 89-93.
szám alatti portaépületé-
nek homlokzatán. Itt most
a Mûszaki Könyvkiadó
Kft. mûködik.

Jubileumi kiállítás 
a Textilfestõgyárról 

Karsai János pantomimmûsora
Karsai János mímes társulatának a 6-16 éves kor-
osztálynak szóló, beavató színházi mûsorának  be-
mutatóját „Gesztusbeszéd” címmel november 5-én
15 órakor tartják a Térszínházban. A program az if-
jú nézõk aktív részvételével, a mindennapok gesz-
tus-testtartás-arcjáték mûvészetével foglalkozik, és
kapcsolódik az iskolai tananyag kommunikáció té-
maköréhez. (Belépõdíj: 800 forint. Cím: Fõ tér 1.)

Bemutatják a Gesztusbeszédet 

K iss Károly íróra,
költõre, újságíróra,

az Óbuda Baráti Kör ala-
pítója halálának 10. év-
fordulójára emlékeznek a
Kör tagjai november 17-
én 16.30 órai kezdettel
az Óbudai Társaskörben.
Kiss Károly verseit dr.
Merényi Judit elõadásá-
ban hallhatja a közönség.
(Az Óbudai Társaskör cí-
me: Kiskorona utca 7.) 

Farkas Gábor 2005-
ben diplomázott a

Liszt Ferenc Zenemûvé-

szeti Egyetemen, Falvai
Sándor és Némethy At-
tila tanítványaként.

Több hazai verseny (Bé-
kés-Tarhosi Országos
Zongoraverseny, Földes
Andor Zongoraverseny,
Liszt Ferenc Nemzetkö-
zi Zongoraverseny) dí-
jazottja, a Karlstadi
(Svédország) Greta
Erikson Nemzetközi
Zongoraversenyen má-
sodik helyezettje. Eddi-
gi legnagyobb sikere a

Magyar Rádió Országos
Zongoraversenyének I.
díja 2003-ban. Részt
vett Nádor György, Si-
mon László, Frankl Pé-
ter, Rolf Dieter Arens,
Jan Wijn, Brigitte
Engerer, Rados Ferenc
és William Grant
Nabore mesterkurzusa-
in. (Cím: Kiskorona ut-
ca 7.)

Fiatal muzsikusok pódiuma
Folytatódik a fiatal muzsikusokat bemutató sorozat
az Óbudai Társaskörben. Farkas Gábor, Fischer
Annie ösztöndíjas zongoramûvész és az ifjú énekes-
nõ, Polyák Valéria Schubert és Chopin mûveibõl ál-
lította össze a november 7-én 19 órakor kezdõdõ
mûsorát. 

Az Óbuda Baráti Kör 
alapítójára emlékeznek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskolanaptár
November 21.: az Okta-
tási Hivatal közzéteszi
az írásbeli felvételit szer-
vezõ középiskolák, illet-
ve a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumok jegyzékét.

Felvételi tájékoztatók 
Az Árpád Gimnázium
felvételi tájékoztatóra
várja november 3-án 17
órára a hatodikos diákok
szüleit, november 6-án
17 órára pedig a nyolca-
dikos tanulókat és szüle-
iket. Nyelvoktató német
nemzetiségi képzésüket
november 11-én 9 órá-
tól tartandó nyílt napju-
kon mutatják be.

Sportdélután ovisoknak
a Zipernowskyban
Az iskolába készülõ
nagycsoportos óvodáso-
kat és szüleiket fergete-
ges sportdélutánra invi-
tálják november 6-án 17
órai kezdettel a Ziper-
nowsky Károly Általános
Iskola tornatermébe a
pedagógusok, diákok.
(Az érdeklõdõk kényel-
mes ruhát, tornacipõt és
jókedvet hozzanak ma-
gukkal! Az iskola Békás-
megyeren, a Zipernow-
sky utca 1-3. szám alatt
található. Telefonszám:
388-6556. Elektronikus
elérhetõség:
www.ziper.sulinet.hu)

Családi nap 
a Krúdyban 
Közös játék, ének és
tánc, mûhelyfoglalkozá-
sok lesznek az intéz-
mény Családi napján,
november 15-én 10-tõl
12 óráig a Krúdy Gyula
Általános Iskolában. A
szülõknek az esemé-
nyen tájékoztatót tarta-
nak a következõ tanév-
ben induló elsõ osztá-
lyokról. (Cím: Gyógy-
szergyár utca 22-24.)

1 % 1 % 1 %
Köszönik mindazoknak,
akik a Százszorszép
Alapítványt adójuk 1
százalékával támogat-
ták. A 748 ezer 229 fo-
rintot óvodásaik kész-
ségfejlesztését elõsegí-
tõ játékok vásárlására
fordították.

Pazar díszleteivel, sokszí-
nû, ötletes megoldásaival
az ötvenes évek hangula-
tát idézte fel az 1956-os
forradalom és szabadság-
harc emlékére a Zápor Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
um. Megoldásaikat bár-
melyik múzeum megiri-
gyelhetné.

A csapatgyûlés a szo-
cializmus korába

engedett betekintést. Az
épület földszintjén, az
egyik falon régi, virá-
gokkal tûzdelt hosszú-
kabátok, rajtuk a hõsi
halált haltak névsorával,
mellette a szülõk által
összegyûjtött, ötvenes
évek-beli tárgyakból
rögtönzött kiállítás lát-
ható: kitûzõk, „Elõre”-
feliratú övek, a Néphad-
seregek Nemzetközi
Versenyének 1951-es

kitüntetése, illetve a
„Magyar Vadász” címû
lap 1957-es száma. Egy
megsárgult füzetben
esetlen, gyermeki kéz-
írással „A pajtás-család
szabályai”. „A pajtás ha-

záját és népét szereti,
mindig õszinte és becsü-
letes, tiszta és rendes”. 

Az ehhez hasonló
„kincsek” mellett maga
a rendezvény is aranyat
ér, hiszen nem egy hosz-

szú, unalmas ünnepség-
gel, hanem valódi idõ-
utazással, az ötvenes
évek kézzel fogható él-
ménnyé alakításával
von be kicsiket és na-
gyokat.

Az ötvenes éveket idézték fel a Záporban

Idõutazás régi tárgyakkal

Megkezdõdött a már hagyo-
mányos Suliváró program-
sorozat a Kerék Általános
Iskola és Gimnáziumban. 

A z alsósok október 2-
ai tanévnyitó buli-

ján 170 vendégségbe hí-
vott óvodás mulatott
együtt a kisiskolásokkal,

az Alma zenekar koncert-
jén (képünkön). Márciu-
sig minden hónapban
más-más programmal
várják a leendõ elsõsöket
és szüleiket az iskolába
(sport, kézmûves foglal-

kozás, nyílt napok). Csa-
ládi sportdélelõttöt tarta-
nak november 8-án 9-tõl
11 óráig az intézmény
tornacsarnokában. (Ké-
rik, kényelmes ruhában
érkezzenek, sportos vál-

tócipõt hozzanak maguk-
kal!) 

A további programok-
ról az iskola honlapján
www.kerek-u.sulinet.hu
olvashatnak, vagy bõ-
vebb felvilágosítást a
388-9122-es telefonszá-
mon kaphatnak. (Cím:
Kerék utca 18-20.)

Suliváró a Kerékben

A XI. Országos Lubik Imre Trombitaverseny döntõjében,
- melyet október 25-én és 26-án Zalaegerszegen rendez-
tek - Szabó Dániel és Csány Imre III. díjat kapott. Rikker
Dániel III. díjban és különdíjban, Komlóssyné Losonczi
Gabriella felkészítõ tanári különdíjban, Borsody László
korrepetitori különdíjban részesült. Valamennyien az
Aelia Sabina Zene-, Képzõ- és Táncmûvészeti Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt képviselték.

Jól szerepeltek a trombitaversenyenTERMÉNYÜNNEP. Az õszi, hagyományos szüreti báli
mulatságot ebben az esztendõben három fordulós prog-
ramsorozat egészítette ki a Csillaghegyi Általános Isko-
lában. Cél, hogy a gyerekek több szemszögbõl megis-
merkedjenek a hazánkban termesztett növényekkel,
azok felhasználásával, a hozzájuk kapcsolódó népha-
gyományokkal, népmûvészeti motívumokkal, zenével. A
diákok tablókat és madárijesztõt készítettek, az ese-
ményt Ki, mit, tud zárta.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_21.qxd  10/31/2008  1:39 PM  Page 19



2008/21. szám20
Iskoláink – Oktatás

� A Zöld Almák Óvodai
Alapítvány (adószám:
18076994-1-41, cím:
Szérûskert utca 37.) kö-
szöni támogatóinak,
hogy a 2007. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1
százalékát felajánlották
az intézményükbe járó
gyermekeknek. Az ösz-
szegyûlt 741 ezer 928 fo-
rintból fejlesztõ játékokat,
udvari játékot, gyermek
bútort vásárolnak.
� A Pitypang Mûvészeti
Óvoda „Csillaghegy az
Ovisokért” Alapítvá-
nyának Kuratóriuma
(adószám: 18005440-1-
41) köszöni azok támo-
gatását, akik 2007-ben
az intézmények javára
ajánlották fel személyi jö-
vedelemadójuk 1 száza-
lékát, összesen 1 millió
49 ezer 982 forintot. Az
adományozott összeget
játéktartó szekrények,
fejlesztõ játékok, textíli-
ák, gyermekfektetõk vá-
sárlására, udvari játékok
felújítására, a játszóud-
varok fejlesztésére, szé-
pítésére fordították.
� Az Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskola/Erste Altofener
Grunschule alapítványa,
a Czabán Alapítvány kö-
szönetet mond azoknak,
akik 2007-ben a személyi
jövedelemadójuk 1 szá-
zalékával, 2 millió 260
ezer 901 forinttal támogat-
ták a civil szervezetet. Az
összeget és az elõzõ év-
rõl pályázati önrészként
tartalékolt 700 ezer forin-
tot a tanulók jutalmazásá-
ra, kulturális programokra,
valamint taneszközök be-
szerzésére és a kulturált
környezet kialakítására
fordították.
� A Napsugár Kelta
Vendéglátó Szakisko-
la Alapítvány köszöni
támogatóinak, hogy a
2007. évi személyi jöve-
delemadójuk 1 százalé-
kát, összesen 213 ezer
375 forintot az alapít-
ványnak ajánlották fel.
A kapott támogatást az
alapító okiratban meg-
jelölt tevékenységekre
fordították.

1 % 1 % 1 %

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel ebben az évben
már novembertõl indítjuk
az iskola elõkészítõ fog-
lalkozásainkat, más néven
a Manó-tanodát. Több
éves tapasztalatunk sze-
rint ezek a foglalkozások
népszerûek mind a leendõ
elsõ osztályosok és szüle-
ik, mind jövendõ tanítóik
körében.

A gyerekek néhány
hét után otthono-

san mozognak az isko-
lában, megismerik a ta-
nító nénit, sok esetben
egymás között baráti
kapcsolatok is kialakul-
nak. A szülõk bepillan-
tást nyernek az iskola
életébe a számukra biz-
tosított alkalmakkor,
megismerik gyermekük
leendõ iskolájának kül-
sõ-belsõ környezeti
adottságait, a tanító né-
nit, és látják, kik közül
kerülnek majd ki gyer-
mekeik osztálytársai,
barátai.

A pedagógusok szá-
mára azért fontosak
ezek a találkozások,
mert elõre megismerhe-
tik tanítványaikat és fel-
készülhetnek arra, hogy
az osztály összetételétõl
függõen milyen tehet-
séggondozást, illetve
felzárkóztató foglalkoz-
tatásokat tervezzenek a
jövõ szeptembertõl kez-
dõdõ tanévre.

A Manó-tanodai talál-
kozási alkalmakat no-
vembertõl áprilisig ter-
vezzük szerdai napokon
16.30-tól 17.30 óráig.

A foglalkozások idõ-
pontjai: november 12-
én 16 órától ismerkedé-
si délután. A szülõknek
az iskola vezetõsége
bemutatja az iskolát,
eközben a leendõ elsõ
osztályosokkal a tanító
néni foglalkozik. * No-
vember 19-én ismerke-
dési délután 16.30-tól
17.30 óráig. * Decem-
ber 10-én ismerkedési
délután 16.30-tól 17.30
óráig. * 2009. január

5-én ismerkedési dél-
után 16.30-tól 17.30
óráig. * 2009. január
12-én ismerkedési dél-
után 16.30-tól 17.30
óráig. * 2009. január
19-én ismerkedési dél-
után 16.30-tól 17.30
óráig. * 2009. január
26-án ismerkedési dél-
után 16.30-tól 15.30
óráig.

A késõbbi foglalkozá-
sok idõpontjáról 2009
januárjában adunk tájé-
koztatást.

(Cím: Templom utca
5. Tel/Fax: 388-8130.)
Mustármag Keresztény

Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium

A leendõ elsõsöket szüleik-
kel együtt várják a Pais De-
zsõ Általános Iskolába egy-
egy vidám, keddi délután-
ra, melyen megismerked-
hetnek a tanító nénikkel.

E gyütt játszhatnak,
beszélgethetnek a

már itt tanuló diákokkal,
a „régi” óvodás, volt
nagycsoportos társak-
kal. Megmutathatják,
milyen ügyesen énekel-
nek, rajzolnak, számol-
nak, verselnek. Szüleik
képet kaphatnak az in-
tézményben folyó mun-
káról.

Idõpontok, esemé-
nyek: november 4-én
17-tõl 18 óráig „Gyertek
hozzánk ludaink!” * De-

cember 16-án 17-tõl 18
óráig „Betlehemi csil-
lag…” * 2009. január
27-én 17-tõl 18 óráig
„Egyszer egy király-
fi…” * Február 10-én
17-tõl 18 óráig „Kitalá-
lom: Ki vagy Te?” *
Március 24-én 17-tõl 18
óráig „Tavaszi hírnö-
keink…” * Április 7-én
17-tõl 18 óráig „Paff a
bûvös sárkány - Játszani
jó!”

A foglalkozásokon
különféle nyomdákat
gyûjthetnek a gyerekek.
Ha nagyon ügyesek - s
Te az vagy -, s mind a
hetet megszerezik, meg-
lepetés vár rájuk. (Az is-
kola címe: Pais Dezsõ
utca 1-3.)

Manó-tanoda 
a Mustármagban  

Vidám délutánok a Paisban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

C élja, olyan alap-
készségek és képes-

ségek fejlesztése (emlé-
kezet; figyelem; gondol-
kodás; feladattudat; mo-
notóniatûrés; finom-
motorika; szókincs; stb.),
melyek megkönnyítik a
kisgyermekeknek a sike-
res iskolakezdést, az írás,

olvasás, számolás elsajá-
títását.

A foglalkozásokon
való részvétel nem be-
folyásolja a szülõk sza-
bad iskolaválasztását,
hiszen olyan képessé-
geket és készségeket
fejlesztenek, melyek
minden gyermek hasz-

nára válik, bármelyik
iskolában is kezdi meg
tanulmányait. 

Tájékoztató beszélge-
tés november 4-én 16
órakor kezdõdik, az elsõ
foglalkozás pedig no-
vember 6-án 16-tól 17
óráig tart. 

Bõvebb felvilágosítás,
jelentkezés Kovács Éva
alsós igazgatóhelyettes-
nél a 06-20-964-3843-
as, vagy a 250-0831-es
telefonszámon. (Cím:
Kerék utca 18-20.)

MADÁRIJESZTÕK. Versenyt hirdettek a Csillaghegyi Általános Iskolában kisdiákoknak:
vajon melyik osztály tudja elkészíteni  a legmókásabb madárijesztõt. Az ötletes,
„ijesztõ” alkotásokat az intézmény bejáratánál tették közszemlére

Kerék Általános Iskola és Gimnázium

Iskolaelõkészítõ alapkészségek fejlesztésére
Nagycsoportos óvodásoknak indít iskolaelõkészítõ fog-
lalkozásokat a 2008/2009-es tanévben, heti egy alka-
lommal, csütörtökön 16-tól 17 óráig a Kerék Általános
Iskola és Gimnázium, a következõ évben elsõ osztályo-
sokat tanító pedagógusok vezetésével.
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Verseny Dr. Szent-
Györgyi Albert
munkásságáról
A fennállásának 25. évfor-
dulóját ünneplõ Dr. Szent-
Györgyi Albert Általános
Iskola kerületi versenyt
rendez a tudós életérõl és
munkásságáról november
26-án 14 órai kezdettel az
intézményben. A megmé-
rettetésre az óbudai isko-
lákból háromtagú, vegyes
csapatok jelentkezhettek
az 5-8. osztályos korosz-
tályból.

Elõkészítõ 
középiskolába
készülõknek
Kerületünk kiváló kö-
zépiskoláiba készülõ,
leendõ 4-6-8 osztályos
tanulóknak elõkészítõt
tartanak magántanárok
minden délután és
szombat délelõtt Óbu-
dán. Folyamatos bekap-
csolódás, maximum 2-3
fõs kiscsoport. (Tel.:
06-20-946-2027.)

Thalész-Kör

1 % 1 % 1 %
� A „Hétszínvirág” Ala-
pítvány (a békásmegyeri
lakótelep óvodásait támo-
gató alapítvány; Med-
gyessy Ferenc utca 1.;
adószám:18041040-1-41)
kuratóriuma köszöni támo-
gatóinak a 2007.évben az
1 százalékos felajánlással
adományozott 191 ezer
483 forintot. Játéktartó ko-
sarak és egyéb fonott áru
vásárlására használták fel
az összeget.
� Köszönik azok támo-
gatását, akik az Andor
Ilona Iskolafejlesztõ Ala-
pítványnak (Mókus utca
2., adószám:18080760-1-
41) ajánlották fel személyi
jövedelemadójuk 1 száza-
lékát, melynek összege 2
millió 14 ezer 445 forint
volt.Az összeget hangsze-
rek vásárlására, erdei-,
vándor- és nyári táborok
támogatására fordították.

A leendõ elsõ osztályosok-
nak és szüleiknek találták
ki a Magoncképzõt a
Medgyessy Ferenc utcai
Általános Iskolában, hogy
idõben tájékozódhassanak
az intézmény által nyújtott
lehetõségekrõl.

A nagycsoportosok
rendszeresen ismer-

kedhetnek az angol és a
német nyelv rejtelmeivel,
próbára tehetik ügyessé-
güket a játékos sporttevé-
kenységeken, fejleszthe-
tik kreativitásukat a kéz-
mûves foglalkozásokon,
megtanulhatnak sok-sok
gyermekdalt, mondókát.
A zenei képességfejlesz-
tõn, a táncházban megis-
merhetnek néhány hang-
szert, és egy-két népi
tánclépést is. 

A foglalkozások min-
den alkalommal egy-egy
megadott témára épül-
nek. Az egyórás progra-
mok pénteki napokon
16.30 órakor kezdõd-
nek: Márton napi vigas-
ság november 7-én; Tél-
apó-váró december 5-
én; Karácsonyi hangulat
(ünnepi mûsor) decem-
ber 12-én.

(A foglalkozások rész-
letes programjait megta-
lálhatják az óvodákban
és az iskola honlapján:
www. medgyessyf.
sulinet.hu) 

Az Aelia Sabina Zene-,
Képzõ- és Táncmûvészeti
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény (a
régi nevén Aelia Sabina
Zeneiskola, korábban III.
kerületi Zeneiskola) idén
ünnepli négy rendezvény-
nyel megalakulásának 40.
évfordulóját. 

A sorozat második
hangversenye no-

vember 9-én 17 órakor
kezdõdik az Óbudai Tár-
saskörben, ahol régi nö-
vendékeik lépnek fel.

Andrea Vivanet, Báll Dá-
vid, Bátki Hedvig, Bor-
sody László, Botos Vero-
nika, Csernus Katalin,
Csonka Balázs, Czentnár
Judit, Drahos Rebeka,
Gáspár Kata, Hegyesi
Gabriella, Kajtár László,
Kiss Bea, Lévai Antal,
Markovics Erika, Mészá-
ros Pálma, Türk Zsuzsa,
Valkó Béla, valamint az
Albert Schweitzer Kama-
razenekar áll színpadra.
(Részletes mûsor a
www.aeliasabina.hu hon-
lapon.)

ISKOLANYITOGATÓ. Nagycsoportos óvodásokat vártak szüleikkel együtt a Csillaghegyi
Általános Iskola október 10-ei Iskolanyitogató programjára, melyen az oktatási intéz-
ménnyel ismerkedtek közelebbrõl

Magoncképzõ a Medgyessyben Koncertekkel ünnepelnek 

40 éves az Aelia Sabina Zeneiskola

Kézmûves és sport-játék
foglalkozásokon ismer-
kedhetnek egymással és
a leendõ tanító nénikkel
a Fodros utcai Általános
Iskolában a szeptember-
tõl elsõs óvodások és
szüleik. (A foglalkozáso-
kon való részvétel ingye-
nes.)

Õ szi „szöszmötölõ” -
játékos foglalkozás

november 15-én 10-tõl
12 óráig. * Nyílt tanítási
órák november 25-én
7.45-tõl 10.30 óráig. *
Téli „szöszmötölõ” - já-
tékos foglalkozás 2009.
január 17-én 10-tõl 12
óráig. 

(Az iskola címe: Fod-
ros utca 38-40.)

M eséljünk együtt!
címmel tart ünne-

pi rendezvényt az Óvo-
dai Nevelés a Mûvészet
Eszközeivel Egyesület,
fennállásának tizedik
évfordulóján, november

6-án 9.30 órai kezdettel
a Napraforgó Mûvészeti
Óvoda Fõvárosi Bázis-
központban (Pais Dezsõ
utca 2.) 

Másodszor rendezik a
Kisgyermekkori Zenei
Nevelés Nemzetközi
Szimpóziumát, negyed-
szer a Forrai Katalin tisz-
teletére tartandó emlék-

ülést november 8-án 9.15
órától a Veres Péter Gim-
náziumban. Az eseményt
Menczer Erzsébet, önkor-
mányzati képviselõ, az
oktatási bizottság elnöke
nyitja meg. A szakmai
szimpóziumok mellett ze-
nei elõadások, mûsorok
színesítik a programot.
(Cím: Csobánka tér 7.)

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tan-
tárgyból, akár naponta is. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon 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

10 éves az Óvodai Nevelés 
a Mûvészet Eszközeivel program

„Szöszmötölõk”
a Fodrosban

Á llatsimogató és lovaglás várta október
10-én az ovisokat. A már hagyománnyá

vált rendezvény mindig nagy sikert arat a gye-
rekek és a felnõttek körében. Az õszi progra-
mok közül nem hiányozhatott a szõlõpréselés-
sel egybekötött szüreti mulatság sem, amit ok-
tóber 14-én egészségnappal kötöttek össze.

Õszi programok a Vizioviban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� 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 in-
gyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával, 15%
kedvezmény. Új készülékek nagykereskedelmi
áron kaphatók. III. ker. Kabar u. 5. (Keresse a
piros táblás szervizt.) Tel.: 243-3844, ügyelet:
06(20)316-0933

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-gé-
pi 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,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 

� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp., XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2175, www.betoresvedelem.com 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-
ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06(30)948-2206 

� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítá-
sa. Tel.: 251-4912  
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás,
szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, villany-
szerelés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-4525

� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Homlokzati hõszigetelés, téliesített tech-
nológiával, kiegészítõ munkákkal, árkedvez-
ménnyel. Tel.: 06(20)591-1367
� Takarítás! Magánházak, társasházak, iro-
dák rendszeres-alkalmankénti takarítását vál-
lalom. Tel.: 06(30)263-4632
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Redõnydoki! Redõnyök, reluxák napel-
lenzõk javítása, valamint új munkák kivitele-
zése. Napellenzõponyva csere is. Továbbá
polikarbonát elõtetõk, teraszbefezések. Tel.:
06(20)352-0449
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Társasházkezelés - valódi érdekképvise-
let, empátia. Vállalkozók pályáztatása. Bevé-
telnövelés lehetõségei. Lakóközössé pénz-
ügyi tájékoatása negyedévenként. Tel.:. 240-
4209; 06(20)920-7166
� Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkák-

kal, ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782,
06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Gázszerviz garanciával! Több évtizedes
gyakorlattal, megbízhatóság Horti-Dávid Var-
sa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; (242-3286)
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton sze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� 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
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
� Ezermesterszolgálat-lakásszerviz nonstop!
Bútorszerelés, falfúrás, javítások, villany-, vízsze-
relés, takarítás, vasalás, bevásárlás, gépelés, ügy-
intézés, sofõrszolgálat! Telefon: 06(30)960-4525
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást 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. Télen is.
� Redõny,-reluxa,-harmonikaajtó-, szalagfüg-
göny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, javítás.
Tel.: h-p: 261-7298,  szo-v: 06(30)318-5217
� Automata mosógépek, mosogatógépek, szárí-
tók, villanybojlerek, villanytûzhelyek javítása. Hét-
végén is hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres
keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése,
hétvégén is. Tel.: 06(30)200-9905,
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak javítást, zár-
szerelést, szigetelést, küszöb készítést, bútor
javítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Kõmûves és épületburkoló kisebb-na-
gyobb munkákat vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367

� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
�Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebésze-

ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Hasi panaszok, puffadás, hasi görcsök,
hasmenés, székrekedés teljes körû kivizsgálá-
sa, szûrõvizsgálatok: labor, ultrahang, gyo-
mor-vastagbél tükrözés. Cím: Gastro MED
Kft. 1024 Bp. Margit krt. 5/b. Tel.: 315-0531
du.; 06(70)340-8777; www.gastromed.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Szél u. 10. Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675
� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõ-
szerda 15-17 óráig. Dr.Suhajda Kornélia. Be-
jelentkezés: 317-0631

�KÁLLAYAUTÓSISKOLA 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 asz-
szisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Spanyolnyelv-tanítás minden szinten ked-
vezményekkel és angolnyelvtanítás kezdõ szint-
tõl, tolmácstól. Mobilszám: 06(30)941-0922
� Matematika-fizika (vizsga) felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepetá-
lás,  precíz tanárnõtõl a Vihar utcában. Hagyo-
mányosan és hatékonyan. Tel.: 06(30)952-3691
� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
miatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
� Kémia, biológiatanítás középiskolai taná-
nál. Tel.: 06(30)264-5648
� Matematika, angol, német, fizika, oktatás.
Érettségire, nyelvvizsgára felkészítek. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)973-6467;
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi felké-
szítés nagy tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Németet tanít, Pók utcai lakótelepen ta-
nárnõ, kezdõtõl nyelvvizsgáig. Tel.:
06(20)285-0713
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� KUNG-FU magánoktatás: önvédelem, utcai-
harc harcmûvészet, legendás tapadóskéz, életerõ
technikák mindenkinek. Tel.: 06(20)920-3624
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, 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

Oktatás

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés tel.: 06(30)201-9198

�Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati magán-
rendelését megkezdte. Hely: Duna Medical
Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelési idõ: szer-
da 16-18. Bejelentkezés 06(20)531-4972

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

Egészség

�Társasházak, Lakásfenntartó Szövetkeze-
tek teljeskörû képviselet, üzemeltetése. Kizáró-
lag könyvelés is! Referenciák, 19 éves mûkö-
dés a III. kerületben. Tel.: 367-1373; 367-1853

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

�Cipõjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás, talp-
betét 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 %!!!

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

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

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

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

� LAKOSSÁGI 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

� 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

Szolgáltatás
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tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546

� Beépíthetõ tetõtereket keresünk felújítás
ellenében. Referencia: www.diszkoszkft.hu
Tel.: 06-20-461-03-07
� Építési telket keresünk vételre. Tel.: 06-
20-461-03-07

� Békásmegyer dunai oldalán, I. em-i, 1+2
fél szoba, étkezõs, szépen felújított lakás el-
adó. Iá. 10,5 mFt. Tel.: 06(30)949-1835
� Jutalékmentes ingatlanközvetítés, ingye-
nes hirdetés feladással, az ország egész terü-
letén. www.magánszemélytõl.hu  Tel.: 242-
4760; 06(30)219-7722;
� Lõrincz Péter Ingatlaniroda eladó és kiadó
lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket keres-
kínál a kerületben. Tel.: 351-9578; 06(70)
383-5004; www.lorinczpeter.hu
� III. ker. Berend utcai 82 m2-es 4 szobás jó
állapotú lakás, tulajdonostól eladó. Tel.:
06(70)508-1391
� Befektetõk figyelem! Pilisvörösvár belterü-
letén 1200 m2 közmûvesített telek, kõfaragó és
kertészeti tevékenységre alkalmas. Irányár 6,5
millió forint. Tel.: 06(20)995-5859
� II. Cseppkõ utcában 150 nm-es, 1 nappali
+ 5 hálós sorházi lakás, garázzsal eladó. Irány-
ár: 74,5 MFt.  Tel.: 06(20)9325-005, 316-9408
� Belsõ-óbudai, parkra nézõ, 48 m2 alapterü-
letû, kétszobás, loggiás, panel öröklakás el-
adó. Ár: 10,2 mFt. Tel.: 06(30)608-8939
� II. Hegyoldal utcában 2000-ben épült 1.
emeleti, nappali + 4 hálós panorámás, tetõte-
raszos lakás garázsokkal eladó. Irányár: 110
MFt. Tel: 06(30)960-8862, 316-9408
� Flórián térnél felújított, világos konyhás,
vízórás, azonnal költözhetõ, 2 szobás, 51 nm-
es panellakás, tulajdonostól eladó. Irányár:
11,3 mFt. Tel.: 06(20)471-6948
� VI. Vörösmarty utcában felújított társasház
III. em-i (lift), kétszintes, 196 nm-es, ötszobás
lakása. 110 MFt-ért eladó,  Tel: 06(20)935-
0018, 316-9408 www.startingatlan.hu
� Rómain 2+2-es, 67 m2-es, III. emeleti la-
kás tulajdonostól eladó. Ára: 15.900.000 Ft.
Tel.: 06(20)324-1699
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Békásmegyeren a Puszta u. 1. sz. alatt te-
remgarázs eladó. Érd.: 06(20)915-5550
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zártkerti
ingatlan új pincealappal, ipari árammal 9.000.000
Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-

kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T.: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó ingat-
lanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Teljes körû,
gyors korrekt ügyintézés: 315-0031, 06(30)944-
0088, www.amadex.hu amadex@axelero.hu
� Kaszásdûlõ lakótelepen 50nm-es, 1
szoba+2 félszobás, erkélyes, járólapos és par-
kettás lakás X. emeletes ház 4-ik emeletén el-
adó. Ára: 11,5 millió Ft. Tel.: 226-1367
� Óbudán keresek tégla vagy panel örökla-
kást, (felújítandót is) 30-70 m2-ig. Tel.:
06(20)311-8232; 06(70)520-2992
� Magánszemély lakást keres Óbudán 11
millióig, ügynökök, Békásmegyeriek kizárva.
Tel.: 06(30)477-1418
� Eladó Csillaghegyen egy 2 szobás, cirkófûtés-
es kiváló állapotú házrész, 309 m2 saját kerttel, ga-
rázzsal, tárolóval. A tetõtérben tovább bõvíthetõ.
Irányára 18 M Ft. Telefon: 06(30)550-5953
� Eladó a Kunigunda u.-ban, jó közleke-
désnél, egy 260 m2-es két lakásos családiház,
napenergiát hasznosító fûtõrendszerrel, 3 ál-
lásos garázzsal. Az ingatlan két családnak,
irodának, rendelõnek, mûteremnek is alkal-
mas. Iá.: 82,5 M Ft.Telefon: 06(30)550-5953
� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatla-
nokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosí-
tással. Tel.: 06(20)803-5735

� A HIRDET-LAK Ingatlaniroda eladó vagy
kiadó lakó és iroda ingatlanokat keres-kínál, hi-
telügyintézéssel az Óbuda, Kórház u. 19/5. iro-
dájában. www.ingatlan.com/hirdet-lak, tel.:
240-2547, 06(70)/539-2668, 06(30)550-5953,
hirdet-lak@ingatlan.com.
� Eladó Békásmegyer-Ófaluban 3L társasház-
ban 100 m2-es, tetõtérbeépítéses lakás 45 m2-es
mûhellyel, gépkocsibeállási lehetõsággel. Irány-
ár: 25,7 MFt. Érd.: 06(30)550-5953, egész nap
� Eladó a békásmegyeri lakótelep hegy fe-
lõli oldalán a Margitliget utcában egy 2. eme-
leti, déli fekvésû, világos konyhás, erkélyes,
felújítandó 31 m2-es garzon. Irányára 8,5 M
Ft. Érd.: 06(30)550-5953,
� Óbudai megbízható ingatlaniroda eladó-
kiadó ingatlanokat keres.  Tel.: 242-4760,
06(30)219-7722
� Flórián közelében, 52 nm-es, kétszobás,
világos konyhás lakás eladó 10.800.000-ért.
Tel.: 06(20)311-8232; 06(70)701-3755
� III. Perényi útnál hétszobás 250 m2 iker-
ház 62mFt eladó. 06(30)520-1133
� III. Szépvölgyi útnál háromszintes 345
m2-es hatszobás új ház 129 mFt eladó. Tel.:
06(30)520-1133,
� Vásárolnék 1+2 félszobás öröklakást Bé-
kásmegyer kizárva. Tel.: 06(20)542-8688

�� Lakótelepi szoba (loggiás konyha) szolid
fiataloknak, 36.000 bruttóért kiadók. Tel.:
388-2056

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

�� Garázs kiadó a Légió utcában. Tel.:
06(20)968-3685

��A Vízimolnár közben IKER-GARÁZS két
bejárattal tarósan BÉRBEADÓ! 27 nm, áram,
hideg- és melegvíz, lefolyó bent van. Tel.:
06(20)383-3640

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

�� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918

�� Nyugdíjas építészmérnököt alkalmaznék
tervezés elõtti feladatok elvégzésére. Tel.: 06-
20-94-18-633

�� Alapítványi óvoda óvodapedagógust és
dajkát felvsz. Tel.: 367-3620; 06(20)262-2430

�� Biztonsági õrök jelentkezését várom, épít-
kezések õrzésére Budapest területén, szállás
megoldható. Tel.: 06(20)216-2338; 243-2876

�� Római lakótelepen szépségszalonba, ven-
dégkörrel rendelkezõ fodrászt és mûkörmöst
keresek. Tel.: 06(20)959-2133

� Utazzon velünk Erdélybe, Marosvásár-
helyre és környékére! Személyre szabottan,
kísérettel. Fakultatív és szervezett progra-
mok! Telefon: 06(30)960-4525
� Ha nincs sok-sok milliód telekre, de sze-
retnél biomentesen termelni, a megoldást
megbeszéljük. Nyugdíjasok, békásmegyeriek
elõnyben. Tel.: 207-1699 21-ig

� Malaguti Crosser 50m3, megkímélt, ga-
rázsban tartott, 2000-es évjárat. Friss metál-
zöld fényezéssel. Biztosítás 2008-ra rendezve.
Tel.: 06(30)974-6242. Irányár: 150 ezer forint
� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
� Saját részemre keresek 1950-1970 közötti
bútorokat, 1920-1945 közötti rádiókat, telefo-
nokat, 1956-1970 közötti televíziókat, 1940-
1990 közötti festményeket (szocreál is!).
Lõrincz Péter, Tel.: 06(70)383-5004

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

� Arany és ezüst felvásárlása! II. Margit krt.
51-53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az
Interneten a Google keresõben, a Loui's galé-
ria honlapján. lakatos@mconet.hu
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849
� Magánszemély vásárol antik és kortárs
festményt, szobrot, ezüst és arany tárgyat,
szõnyeget, bútort. Tel.: 06-70-229-12-00

� Fodrászat kiadó a Kolosy üzletházban 27
m2-es, 4 munkahelyes, teljes wella berende-
zéssel. Bérleti díj: 100.000 Ft/hó. Érdeklõdni:
06(20)942-6883

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

Számítógép

Üzlet

�� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, könyveket, varrógépet, zongorát, régi-
ségeket, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(70)651-1910

Régiség

Társkeresõ

Elad-vesz

�Regisztrált, gyakorlott igazsáügyi szakértõ
gazdasági ügyekben vállal: átvilágítást, tanács-
adást, készít szakvéleményt, értékbecslést, vi-
tás ügyekben végez mediációs eljárást. Tel.:
06(70)589-5179; e-mail: freycor@freemail.hu

� Régóta szerettél volna rajzolni, de so-
sem kezdtél hozzá? Valaha rajzoltál, és
most újra kezdenéd? Akkor itt a remek al-
kalom. Tanfolyam a Csillaghegyi Közössé-
gi Házban. Tel.: 06(30)620-1454

� Sokéves biztosítói és banki tapasztalat-
tal teljes körû hitel ügyintézést vállalok
Budapesten, de vidéken is megoldható.
Forduljon hozzám bizalommal. Újvári
Györgyné, Tel.: 06(70)508-0311

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

Egyéb

�� 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

�� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban zöldség osztályára áruátvevõ-
csomagoló munkatársakat azonnali kez-
déssel. Saját gépkocsi elõny! Önéletrajzo-
kat a gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-
mail címre várjuk.

�� Budakalászi kereskedelmi kft. keres
fõállásban dekoratív, jó kommunikációs
készséggel rendelkezõ vevõ fogadó mun-
katársat. Önéletrajzokat a gm20.szeme-
lyzeti@metro.co.hu e-mail címre várjuk.

�� Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõ-
állásban árufeltöltõ-pénztárosokat, áruátve-
võt, targoncavezetõket és osztályvezetõ he-
lyetteseket azonnali kezdéssel. Önéletrajzo-
kat a gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-
mail címre várjuk.

Állás

�� Kiadó Zápor u-ban I. emeleti egyedi
fûtésû, csendes, szép garzon. Tel.: 388-
8456; 06(20)323-2799

�� Garzon kiadó. Kiadó hosszú távra
Békásmegyer-Ófalunál egy négyemeletes
panelház második emeletén, egy 37 m2 + 3
m2 erkélyes, felújított parkettás, járólapos,
IKEA konyhás, vízórás garzonlakás. Bérle-
ti díj havi 50 ezer forint + rezsi, 2 havi ka-
ució. Érdeklõdni lehet: 06 30 292 2636.

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

Kiadó

� Sikeres üzlet - az Ön ingatlana + a mi szak-
mai tapasztalatunk. Apanellakástól a luxusházig
eladó/kiadó ingatlanokat keresünk. www.ingat-
lanmegabazis.hu  Tel.: 06(70)329-5053;

�� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni in-
gatlanát. Piacvezetõ multinacionális cég ve-
zérigazgatója részére keresünk bérbeadó,
minõségi, luxus családi házat 3 éves idõtar-
tamra. Start Ingatlan Kft. T.: 316-9408

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

� A Családi Ingatlan Centrum keres és kínál
eladó és kiadó ingatlanokat a III. kerületben és
vonzáskörzetében. Vevõknek ingyenes, eladók-
nak 3 % sikeres közvetítés esetén. www.csic.hu
Tel.: 240-3112; 06(30)210-5979, csic@csic.hu

�� Fektessen ingatlanba! Ürömhegy tete-
jén, természetvédelmi területtel határos,
3229 nm-es csöndes, belterületi, építési te-
lek 49.500.000 forintért eladó. Te.:
06(30)360-5313

� 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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Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
Mobil Értékesítési Fõosztálya 

megbízási szerzõdéses jogviszonnyal 

MOBIL LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALATI 
ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELÕKET

keres.

Feladatok:
• A bank lakossági és vállalati termékeinek értékesítése,
• Új ügyfelek felkutatása,ajánlatok kidolgozása,

magas színvonalú kiszolgálás.

Elvárások:
• Minimum középfokú végzettség, 

alapvetõ pénzügyi ismeretek,
• Pénzügyi termékek és szolgáltatások értékesítésében 

szerzett tapasztalat.

Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel,kérjük
hogy szakmai önéletrajzát  juttassa el hozzánk, hogy a kölcsö-
nös ismerkedést megkezdhessük.

Címünk:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 56. Humánpolitika
vagy adrienn.kiss@unicreditgroup.hu

Önkormányzati tulajdonú társaság jogász munkatár-
sat keres jogtanácsosi vagy jogi elõadói munkakörbe,
elsõsorban lakbér jellegû kintlévõségek behajtására.

Elvárások:
• Precíz, önálló munkavégzés
• Jó kommunikációs és tárgyalókészség
• MS Office programok felhasználói szintû isme-

rete

Elõny:
• Perképviseletben való jártasság
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Nemdohányzó

Jelentkezés módja:
• Fizetési igényt tartalmazó, géppel és kézzel

írott fényképes szakmai önéletrajz

Levélcím: 
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.
1300 Budapest 3., Pf.: 39.

E-mail: kezi.margit@celer.hu

Jelentkezési határidõ: 2008. november 14.

Minervacom Kft. 
Eurocenter Bevásárlóközpont: 1032 Bécsi út 154.
Új Udvar Bevásárlóközpont: 1036 Bécsi út 38-44.
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Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont: 17-18 óra

Dr. Badacsonyi Szabolcs listás egészségügy Tímár u. 2. minden hónap 1. szerda

Páll Attila listás tulajdonosi kérdések, építés Tímár u. 2. minden hónap 2. csütörtök

Hoffman Iván listás oktatás Tímár u. 2. minden hónap 3. csütörtök

Kozma János önkormányzati képviselõ
(Óbudáért-Békásmegyerért-Egye-
sület) fogadóórát tart a Fõ tér 2. szám
alatti képviselõi irodában. Elõzetes idõ-
pont-egyeztetéssel. Telefonon: 06-30-
326-9606, vagy e-mailen:obudabekasert
@freemail.hu. Utóbbin lehet hiteles név-
telen bejelentéseket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

1 Fejes István minden hónap elsõ keddjén 17 és 19 óra között a Szent Péter és Pál Katolikus Iskolában (Fényes Adolf utca 10.)

2 Laczkó Szilvia minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)

3 Désiné Németh Éva minden hónap utolsó keddjén 17 és 18 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

7 Csikósné Mányi Júlia minden hónap elsõ csütörtökén 17 és 18 óra között a Szellõ utcai iskolában (Szellõ utca 9-11.)

9 Menczer Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18.30 óráig az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

10 ifj.Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 18 óráig a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.)

11 Debreczeny István minden hónap második csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.)

12. Pauli Antal minden hónap elsõ csütörtökén 14 órától a képviselõi irodában (Fõ tér 2.), a 240-3152-es telefonszámon történõ egyeztetés alapján

14 Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig a Keve utca 41. szám alatti általános iskolában

15 Tolnai Zoltán minden hónap utolsó csütörtökén 15-tól 18 óráig a TIC áruház II.emeletén (Mátyás király út 24.)

16 Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

18 Kemény Krisztina minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

20 Laukonidesz Lilla minden hónap elsõ csütörtökén 18-tól 19 óráig a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz irodában

listás Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között  a  Meggyfa utca 29. szám alatt (ingatlaniroda)

listás Dr. Horváth Csaba minden hónap harmadik keddjén 17-tõl 18 óráig a Fidesz békásmegyeri irodájában (Hímzõ utca 1.)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

MSZDP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

alpolgármester Szabó Magdolna minden hónap elsõ hétfõ 15-18 óra   Polgármesteri Hivatal Fõ tér 3. II. emelet 36.
bejelentkezés alapján, tel.: 437-8583

listás Dr. Petõ György minden hónap elsõ kedd 17-18 óra bizottsági iroda Fõ tér 2. bizottsági iroda
5 Merkl Gábor minden hónap utolsó szerda 18-19 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.
6 Márkus András minden hónap utolsó Kerék Általános Iskola  Kerék utca 20.

csütörtök 16-18 óra és Gimnázium
13 Mészáros György minden hónap második szerda 16-17 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
19 Szabó Magdolna minden hónap utolsó Medgyessy Ferenc Medgyessy F. utca 2-4.

csütörtök 17-18 óra Általános Iskola
listás Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Kurtán Pál minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Mihalik Zoltán minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
frakcióvezetõ
listás Pataki Márton minden hónap elsõ kedd 17-18 óra bizottsági iroda Fõ tér 2.  bizottsági iroda

MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

4 Bihary Gábor minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.

frakcióvezetõ

8 Rácz Béla minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Dr. Szent-Györgyi Albert Szérûskert utca 40.

Általános Iskola

17 Pauza Balázs minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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BONBON MATINÉ Az üveghe-
gyen túl, a Katáng Zenekar mû-
sora november 5-én 10 és 14
órai kezdettel.
TÁRSASJÁTÉKOK Családi tár-
sasjáték a Sziluett Mûhellyel no-
vember 6-án és november 13-án
16 órától.
MESESZÍNHÁZ Mátyás király
tréfái, a Hókirálynõ Színpad elõ-
adása november 7-én 9, 11 és
14 órai kezdettel. * A reneszánsz
év jegyében választották Mátyás
király meséit, melyek régóta a
gyerekek kedvenc történetei kö-
zé tartoznak. Mindig nagyon
szellemesek és tanulságosak.
MAGYAR TÁJAKON Márton napi
hagyományok november 9-én 15

órától.Pásztorkutya bemutató; régi
pásztorélet képekben; libaterelés a
Csobánka téren. Márton napi mu-
latság a Borvirág Zenekarral 19
órától borkóstolóval. (Az esti mulat-
ságra a belépõ díja: 1.500 forint.)
ICE CREAM BULI Cream Club
november 14-én 20 órától - a ‘60-
’80-as évek legjobb zenéi. (Belé-
põ: 1.200 forint.)
KERECSENFÉSZEK „Rovás-
írás Mátyás király udvarában”
címmel Friedrich Klára és Sza-
kács Gábor közös elõadása no-
vember 16-án 15 órai kezdettel.
KIÁLLÍTÁS A Csillaghegyi Öltö-
getõk kiállításának megnyitója
november 17-én 18 órakor. (Meg-
tekinthetõ december 5-ig.)

NYUGDÍJAS SZÍNHÁZI ELÕ-
ADÁSOK „Mesék a súgólyuk-
ból” címmel Tarr Mari mûsora
Dunai Tamás közremûködésé-
vel november 5-én 10.30 órától.
* Tarr Mari ötven éve a Madách
Színház súgója. Elõadásáról így
vall: „az emlékezés gyertyáit itt
szeretném meggyújtani a XX.
század nagy mûvészei elõtt,
akikkel jó sorsom összehozott.”
ZENÉS-MESÉS SZÍNHÁZ Me-
sék Mátyás királyról, a Tihanyi
Vándorszínpad (pót)elõadása
november 6-án 10 órai kezdettel.
SVEJK VAGYOK Mikó István
mûsora a San Marco Színpadon
november 8-án 19 órától. (Belé-
põdíj: 2.000 forint.)
CSALÁDI VASÁRNAPOK
„Szeresd a testvéred!” címmel
Halász Judit koncertje novem-
ber 9-én 10 órai kezdettel. (Belé-
põdíj: 1.900 forint.)
SIRTOS - Görög táncház no-
vember 9-én 18-tól 22 óráig.

Tánctanítás: 18-tól 19 óráig. (Be-
lépõdíj: 800 forint.)
ZENÉS-MESÉS SZÍNHÁZ Me-
sék Mátyás királyról, a Tihanyi
Vándorszínpad elõadása no-
vember 12-én 10 és 14.30 órá-
tól.
LAJKÓ FÉLIX KONCERT Az
érdeklõdõket november 14-én
19 órára várják a koncertre. Brá-
csán közremûködik: Brasnyó
Antal. (Belépõdíj: 2.800 forint.)
BÖRZE Nemzetközi ásványbör-
ze és bonsai kiállítás november
16-án 9-tõl 17 óráig az Óbudai
Bonsai Egyesület közremûködé-
sével. (Belépõdíj felnõtteknek
500 forint, gyerekeknek és nyug-
díjasoknak 200 forint.)
KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS
AZ ÓKK-BAN Az Óbudai Kultu-
rális Központban (ÓKK) mûködõ
fiókkönyvtár nyitva tartása: hét-
fõn, szerdán és pénteken 13-tól
19 óráig, kedden 10-tõl 16 óráig.
(Telefonszám: 368-8384.)

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)

Óbudai Kulturális Központ
(1032 Budapest, San Marco utca 81. Tel.: 388-2373, 388-7370, 
www.kulturkozpont.hu E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)

Immár tíz éve nagy sikerrel fogyasztunk hagyományõr-
zõen, Márton napi héten libából készült finomságokat.
A népi hiedelem úgy tartja „ki Márton napján libát,

nem eszik egész évben, éhezik”.
Márton-napi heteink november 7-16-ig tartanak. Hagyo-
mányosan meleg libatöpörtõvel, gyöngyözõ libalevessel,

ropogós kemencés libacombbal, fûszeres szaftos libamellel,
2008-as Újborokkal 

és szíves vendéglátással várjuk Önöket! 
November 7-én zenés, táncos esttel nyitó buli.
Éttermünk alkalmas esküvõk, születésnapok, 

céges rendezvények 
és más jeles családi események lebonyolítására. 

Asztalfoglalás: 243-8967, ill. 06-70-333-1062 tel. 
Cím: III. Királyok útja 307.

Hullám Vendéglõ 

Tizedik éve Márton nap a Hullám vendéglõben!

GESZTUSBESZÉD - Karsai Já-
nos és társulatának pantomim-
mûsora (bemutató) november
5-én 15 órától. * Szophoklész:
Antigoné november 6-án és 7-
én 19 órai kezdettel. * Samuel
Beckett: Godot-ra várva novem-
ber 10-én és 11-én 18 órakor. *
Weöres Sándor: A holdbeli csó-

nakos november 13-án és 14-én
15 órától. * Moliére: Tartuffe no-
vember 17-én 18 órakor. (A je-
gyek ára 1800 forint, gyerekelõ-
adásokra 800 forint. Jegyrende-
lés: Zanotta Veronikánál a 226-
2918-as vagy a 06-30-327-
8791-es számon, valamint ter-
szinhaz@mail.datanet.hu)

Térszínház 
(1033 Budapest, Fõ tér 1. Tel./fax.: 388-4310. Honlap: www.terszinhaz.hu)

„SOK KICSI…”. Laczó Tamás festõ-mûvésztanár alkotásai „Sok
kicsi…” címmel nézhetõ meg a Fodros Galériában. (A kiállítás no-
vember 14-ig, hétköznapokon 16-tól 20 óráig látható a Fodros ut-
ca 38-40. szám alatt.)
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Halottak napja
Rejtvényünkben Bertók László „Halottak napja”
címû versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. a
függõleges 25. és a vízszintes 37. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: N. E.
D.). 14. Idõintervallum. 15. Népámító. 16. Visszaírva!
17. Északi és déli is van ebbõl az országból. 19. Baba-
…, az Egy kiállítás képeibõl. 20. Fordított gyökér! 22.
Tíz angolul. 24. S. Y. L. 25. Korábbi motorkerékpár
márka. 26. Sérülést követ. 28. Fejben van a helye. 30.
Baba hangja. 31. Billegeti magát. 34. Egyfajta tartó-
szerkezet. 36. Norvég, olasz és spanyol autók jele. 37.
A harmadik fõsor. 39. Lokomotív eleje! 40. Heves
megyei helység. 42. Lejegyzendõ. 44. És angolul. 45.
Köbcenti része! 47. Fejben van. 48. Brit hosszmérték.
50. Orosz fiúnév. 52. Egyik bantu törzs. 54. Rosszat
tesz. 55. Neves írónk volt, László. 57. London része!
58. A négyes osztályzat jelentése. 59. Aldo …, olasz
politikus volt. 60. Távoli tésztaféle. 62. Gépkocsi.
FÜGGÕLEGES: 1. … Carrere, sorozathõsnõ. 2. Vajon
köszönti? 3. Az egyik römikártya lapot. 4. Nagyon régi.
5. Némán ráz! 6. Nagy probléma. 7. Golyós játék, fordít-
va. 8. Paradicsom. 9. A buddhizmus ága. 10. Fordított
görög betû. 11. N. A. J. 12. Kálium, gallium és kén vegy-
jele. 13. A Forma-1 táján van. 18. … Ryan, amerikai szí-
nésznõ. 21. Vigyáz rád. 23. A fej tetején van ez a pont. 25. Az idézet
második része (zárt betûk: N. A. F. B. Y. K.). 26. Szintén nem. 27.
Mr. …, Rowan Atkinson alakítja. 28. Eljutni. 29. Zambiai és vatikáni
autók jele. 32. Pl. kromofág tette. 33. Togo egynemû betûi. 34. Orosz
repülõgéptípus. 35. Végigfekszik. 38. Toyota egyik fajtája. 41. J. N. D.
43. Megkevert gaz! 45. Egymás utáni õrökbõl áll. 46. Kishíján, csu-
pán! 49. Fordított nõi név. 50. Baranyai helység. 51. Még egy fordított
nõi név. 53. Arculatjel. 55. Nagyrészt pohos! 56. A hát betûi keverve.
59. Mese fele! 61. Orosz repülõgép betûjele. Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon november 11-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között Óbuda Újság, A tiszta forrás feliratú bögrét sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A október 15-én
megjelent, „Õsz” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Mentem,
magányos utcák vártak és hervadt fák egy régi téren”. Bögrét
nyertek: Suskó Zsuzsa 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 11.;
Baloghné Nádori Ilonka 1033 Budapest, Folyamõr utca 4. II/9.;
Halasi Lászlóné 1035 Budapest, Szél utca 17. IV/19.
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Golf klubbal gazdagodik a
kerület. Az ünnepélyes
alapkõletételt október 19-
én tartották, melyen részt
vett Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere. 

A z Academy Golf
Club Budapest

2009 második felében
nyitja meg a fõváros leg-
újabb golflétesítményét
a Bécsi út-Kiscelli
Múzeum-Remetehegyi
út-Perényi út által hatá-
rolt lankás területen,
ahonnét gyönyörû kilá-
tás nyílik a budai he-
gyekre és a fõvárosra.

A tervezett Golf Aka-
démia Center & Club

fejlesztési koncepciója
az amerikai típusú city
golf clubok fejlesztési
koncepcióját követi. En-
nek része a többszintes,

40 elütõhelyet magában
foglaló, megvilágított,
így késõ esti golfozásra
is alkalmas gyakorlópá-
lya, a 9 lyukú executive
golfpálya és a 2.000
négyzetméter területen
elhelyezkedõ, a legfon-
tosabb ütésformák gya-
korlását elõsegítõ „Short
Game Practice Area”. 

A golfozókat és klub-
tagokat kétszintes, 500
négyzetméter területû
klubházban szolgálja

majd ki. Az Academy
Golf Club Budapest ki-
emelt célként jelölte
meg, hogy olyan golf-
központ épüljön, mely
lehetõséget nyújt a gol-
fozás iránt érdeklõdõ fi-
atalok számára és a már
golfozó tehetségek ré-
szére is szakmai mûhe-
lyén keresztül. 

Ennek elõsegítése ér-
dekében Golf Akadémia
olyan ismert közéleti
személyeket kért fel
„golf nagykövetnek”,

akik eddigi életpályájuk-
kal példaként szolgálnak
a fiatalok elõtt és figyel-
müket ezzel is a golfo-
zás irányába fordítják.

„Golf nagykövetek”
lettek: Csapó Gábor,
Csiszár Jenõ, Csomor
Csilla, Dammak Jázmin,
Erõs Antónia, Eszter-
házy Márton, Fábián
László, Geszti Péter,
Gyulay Zsolt, Héder
Barna, Illés Béla, Ko-
vács „Koko” István,
Oroszlán Szonja, Ördög
Nóra, Palik László,
Szalay Balázs és Szujó
Zoltán.

Golf klub nyílik Óbuda szívében

Az Óbudai Kulturális Központ-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban mûködõ sakk klubba csütörtökön-
ként 16-tól 20 óráig várják a szellemi játék elkötele-
zettjeit. * Az Óbudai Horgász Klub tagjai szerdán-
ként 16-tól 18 óráig tartják összejövetelüket. * A ga-
lambászok minden hónap elsõ keddjén 16 órakor
találkoznak. (Cím: Csobánka tér 5.)

Sakk, horgász és galambász klub

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A ki ismeri Márky Je-
nõnek a tenisz nép-

szerûsítése terén és általá-
ban a kerület sportéletében
nyújtott kiemelkedõ tevé-
kenységét, tudja hogy
mindig szívügye volt a fia-
talok megszólítása, a kerü-
letben élõk „megmozgatá-
sa”. Most ismét új ötlettel,
a kedvezményes árú hét-
végi családi nappal igyek-
szik mind több embert
sportolásra bírni. 

A Teniszakadémia pá-
ratlan adottságai, korszerû,
modern uszodája, tenisz,
tollas és fallabda pályái a
kikapcsolódás legmaga-
sabb fokát teszik lehetõvé.
Mindazok, akik gyerek-
kel, gyerekekkel érkeznek,

féláron vehetik igénybe az
uszodát, és a fent említett
pályákat. Emellett, a nebu-
lóknak ingyen biztosítják
a felszerelést a sportolás
idejére. A fallabda eseté-
ben csoportos kedvez-
mény is jár. Tudni kell
még, hogy a sportcent-
rumban a legjobb kezekbe
kerülnek a mozogni vá-
gyók, hiszen az oktatás
színvonala is átlagon felü-
li. A Római Teniszakadé-
mia a fõváros, és az ország
kiemelkedõ sportlétesít-
ménye. 

- Egyebek közt az ön-
kormányzat eszmei támo-
gatásának köszönhetõen -
teszi hozzá Márky Jenõ.
Megtudtuk, hogy a közel-

jövõben ismét páratlan fej-
lesztéseket tervez a komp-
lexumban. Különleges
programokat, például
hangversenyek, koncertek
rendezését is tervbe vették.
Köztudott: idén nyáron
készült el a több ezer em-
ber befogadását lehetõvé
tevõ teniszstadion, de
szinte minden évben törté-
nik valami páratlan mérté-
kû elõrelépés a sportélet

nívójának emelése érdeké-
ben. Nem mehetünk el szó
nélkül amellett sem, hogy
a Római Teniszakadémia
az egyetlen sportcentrum
Magyarországon, mely
hosszú távra elnyerte a
WTA Tour Budapest
Grand Prix rendezési jo-
gát. Idén 18 ország televí-
ziós társasága, heti 40 órá-
ban közvetített a mérkõzé-
sekrõl. 

Jövõ nyáron ismét a III.
kerületre szegezõdik „a vi-
lág szeme”, amikor a te-
niszcsillagok itt ütik a lab-
dát a 220 ezer dollár össz-
díjazású versenyen. Sz. Cs.

(A Római Teniszakadé-
mia címe: Kossuth Lajos
üdülõpart, a Mátyás király
út és a Királyok útja talál-
kozásánál. Telefonszám:
240-3898; 240-8616.
www.rta.hu ; rta@rta.hu)

Óriási kedvezmények a Római Teniszakadémia családi hétvégéin
Nemcsak a nemzetközi versenyek öregbítik immár a Ró-
mai Teniszakadémia hírnevét. Márky Jenõ, a sportcent-
rum ügyvezetõ-igazgatója szeretné elérni, hogy a kerü-
letben élõ polgárok közül mind többen mozogjanak,
használják ki a sportkomplexumban kínálkozó páratlan
lehetõségeket a szabadidõ hasznos és egészséges eltöl-
tésére. Éppen ezért kedvezményes árú belépõjegyekkel
invitálják a gyerekekkel érkezõket, családokat a kor-
szerû uszodába, tenisz, tollaslabda és fallabda pályáira. 

A válogatottban szereplõ óbudai autóversenyzõ, Bánkuti Gábor a lengyel
Európa-bajnoki futamon ismét döntõbe jutott. Sajnos a motor meghibá-
sodása miatt itt már nem tudott rajthoz állni, így a futamsorozatban egy
helyet visszaesve, a 82 versenyzõbõl a még mindig elõkelõ 16. helyen áll

Folyamatosan jelentkezhetnek az 1996/1997-ben született fiúk
és lányok a Gázmûvek Focisulijába. Kerülj be Te is a csapatba! A
korosztályos együttesekben azok játszhatnak, akik korábban már
fociztak egyesületi vagy iskolai szinten, és szeretnének bajnok-
ságban szerepelni. Az edzéseket heti három alkalommal a Gáz-
mûvek pályáján tartják. (Jelentkezés a 06-30-387-9579-es tele-
fonszámon, vagy asr96@citromail.hu Cím: Sújtás utca 1-3., az
aquincumi romok mögött, az Auchan áruháztól északra. Kiemelt
támogató a RokonSport www.rokonsport.hu)

Focisuli a Gázmûvek pályáján

KOLLÁR SPORTFOTÓ
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-
as parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdá-
ján (legközelebb november 5-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz ke-
rületi irodájában. Minden hónap harmadik szerdáján (november 19-én) adóta-
nácsadás van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7., tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom november 6-án, majd november
20-án 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos
bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
november 6-án), 17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes beje-
lentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb november 20-án) in-
gyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Bejelentkezés 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, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-
egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás  minden páros hét csütörtö-
kén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám
alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Polgári Klub
Soron következõ, mindig
nagy sikerû rendezvényét
november 20-án 18 órától
tartja a Polgári Klub. Ven-
dégnek Stumpf István po-
litológust hívták meg. Az
est háziasszonya: Men-
czer Erzsébet képviselõ
asszony. (Helyszín: a
Rozmaring vendéglõ sát-
ra, a Tímár utcai HÉV-
megállónál, közvetlenül a
Duna-parton.)

Békásmegyeri
Polgári Esték
A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban a Békás-
megyeri Polgári Esték
rendezvénysorozat kö-
vetkezõ vendége Széles
Gábor lesz november
19-én 18 órától. (Cím:
Csobánka tér 5.)

Széchenyi, 
az államférfi
Az Óbudai Széchenyi
Kör vendége, Kocsis Ist-
ván, József Attila-díjas
drámaíró és történész
lesz november 19-én 18
órától a Szalézi Rend-
ház kultúrtermében (Bé-
csi út 175.). Az érdeklõ-
dõk „Széchenyi, az ál-
lamférfi” címmel hallhat-
nak elõadást. A szerzõ a
hozott és a helyszínen
vásárolható mûveit dedi-
kálja.

R adványi Kata-
lin: Gyermek-

korom Óbudája cí-
mû könyvét mutatja
be Méhes Mária
Viktória november
6-án 17 órától a
Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti Fidesz
irodában. A történet
mesélõje Prokop
Imre.

Gyermekkorom
Óbudája

A z Európai Unió so-
ros elnöke 2011-ben

hazánk lesz, a politikus-
politológust beválasztot-
ták az elõkészítõ bizott-

s á g b a .
Itthon a
nagykö-
zönség számára inkább
úgy ismert, mint több tucat

angol és magyar nyelvû
történelmi és politológiai

könyv szerzõje.
A vendéget Lõrincz

Edina, az Óbudai Kul-
turális Központ igazga-
tója köszöntötte. A kép-
viselõ a PKI hallgatói-
nak az Európai Unió
szervezeti felépítésérõl
és mûködésérõl beszélt,
továbbá arról, mit ka-

matoztathatnánk mi, ma-
gyarok az EU tagságunk-
ból. Emellett a hallgatók
képet kaptak a magyar pár-
tok közötti küzdelmekrõl,
az elõttünk álló reformok-
ról és a polgári oldal jövõ-
jérõl is. 

A PKI hallgatói három
órán keresztül élvezhették
a professzor elõadását, szé-
leskörû tárgyi tudását, ma-
gas szintû szakmai felké-
szültségét, kifinomult vita-
kultúráját, mely sokakban
méltán idézte nagyapja em-
lékét, a most 100 éves
Nyugatot alapító Schöpflin
Aladár szellemiségét is.
Szabó Krisztina Mária,

a PKI igazgatója  

Schöpflin György volt a „PKI-szombat” vendége

Mit kamatoztathatnánk
EU-s tagságunkból?

KÖZGAZDÁSZ PROFESSZOR A POLGÁRI KLUBBAN. Bogár
László, közgazdász professzor tartott elõadást a Polgári
Klub rendezvényén, a Rozmaring vendéglõ sátrában ok-
tóber 15-én. Az est háziasszonya Menczer Erzsébet ön-
kormányzati képviselõ volt

Az Óbudai Kulturális Központban Schöpflin György pro-
fesszor, európai parlamenti (EP) képviselõ tartott elõadást
október 18-án. A Londoni Egyetem emeri-
tus professzora és a Bolognai Egyetem
Politikatudományi Tanszékének tanára az
õsszel indított nagy sikerû Politikus- és
Közéleti Szakemberképzõ Iskola (PKI)
vendégelõadója volt. 

Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásme-
gyer-Csillaghegy) országgyûlési képviselõje, minden
hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja fogadóórá-
jára 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

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Amfiteátrum Kupát rendez-
nek immár 15. alkalommal
az Árpád Gimnáziumban
november 14-én 12 órától.

Anevezõ iskolák két
ötödikes és két ha-

todikos tanulóból álló
csapatot indíthatnak. A
diákok egyénileg írják
meg a feladatlapot, az el-
ért pontszám összege lesz
az iskola eredménye.

Újdonság, hogy a szer-
vezõbizottság az ünnepi
évforduló alkalmából a
korábbi 250 tanuló he-
lyett, mintegy 400 fiatal-
nak biztosítja a versenyen
való részvételt. 

Az általános iskolás
diákok egyénileg is je-
lentkezhetnek. A je-
lentkezési lap és egyéb
információk megtalál-
hatók az Árpád Gim-
názium honlapján:
www.arpad.sulinet.hu,
illetve érdeklõdni az
amfikupa@arpad.sulinet.
hu címen lehet.

A verseny után külön-
bözõ izgalmas, látványos
és kreatív programok vár-
ják a gyerekeket az ered-
ményhirdetésig.

XV. Amfiteátrum
Kupa az Árpádban
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1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

Bank Center

HITELÜGYINTÉZÉS!
Jelzálogkölcsönök

- Szabad felhasználásra

- Lakásvásárlásra

- Lakásfelújításra

- Hitelkiváltásra

Személyi kölcsönök

Autóhitelek
Akár jövedelemigazolás nélkül is!

Akár az ingatlan értékének 100%-áig!

KHR (BAR) lista nem akadály!

Tel.: 06-30-644-4883

A CSILLAGHEGYI 
CSIGAHÁZ ALAPÍTVÁNY

(adószám: 18106730-1-41) ezúton
mond köszönetet azoknak, akik a
2006. évi adójuk 1%-át 211.660 Ft-ot
az alapítványunk részére ajánlották
fel. A fenti összeg tartalékolásra ke-
rült, késõbbi felhasználás céljából.

Hitelproblémája Hitelproblémája 
van?van?

Megoldjuk! 

Hitelkiváltás, 

felmondott hitelek, 

új lakásvásárlás, 

személyi hitelek. 

Érdeklõdni: 

06-70-776-8344

Dr. Tószegi Attila
Reumatológus szakorvos
FÁJDALOMORVOS 

REUMASPECIALISTA
Fájdalma csökkenését már az elsõ

kezelésnél érezni fogja! 
Derékfájdalom Porckopás
Vállfájdalom Idegbecsípõdés
Csípõfájdalom      Inhüvelygyulladás 
Térdfájdalom Rándulások

Gerinc-Izom-Izületi fájdalmak
Egyedi, speciális eljárásommal

BIZTOSRA MEGYEK !
1023 Budapest, II. ker. Török u. 5.

Bejelentkezés: 06/30/267-04-04
www.fajdalomspecialista.hu

www.reumaspecialista.hu

Alfa Art Hotel***superior 
Akvarell Étterem
Fergeteges Sziveszteri party, svédasztalos gála vacsorával.
Akvarell étteremben: élõzene, 
Salsa bemutató tánctanítással bruttó 19.900 Ft.
Csontváry teremben: Disco karaokeeval, 
hastáncbemutató bruttó 17.900 Ft.

Tombola, éjfélkor 1 pohár pezsgõ,
lencsefõzelék és virsli.
Elõfoglalási kedvezmény: 
15% december 1-ig.
III. ker. Királyok útja 205. 
06-1-453-0060, 06-1-453-0062
sales@alfaarthotel.hu,
www.alfaarthotel.hu

Hogyan csökkenthetõ a távhõszámla?
„A megtakarítható fûtési energia, az elérhetõ kisebb távhõszámla” cím-
mel tapasztalatátadó tanácskozást, beszélgetést rendez a Lakóközössé-
gek Életminõsége Javításáért Óbuda-Békásmegyer Egyesület (LÉJÓBE)
november 10-én 18 órától minden távfûtéses lakásban élõ lakástulaj-
donos és lakásbérlõ részére a Békásmegyeri Közösségi Házban. Ta-
pasztalataikról beszámolót tartanak a III.kerületben már sikeresen elvég-
zett épület-felújításban és fûtéskorszerûsítésben részt vett lakóközössé-
gek képviselõi.Az épület-felújítással kapcsolatos szakmai kérdésekrõl
meghívott vendégelõadó ad tájékoztatást: Ujj Atilla elnök, Lakásszövet-
kezetek és Társasházak Érdekvédelmi Szövetsége. A tanácskozás
helyszíne: Békásmegyeri Közösségi Ház (Csobánka tér 5.).

Fórum Békásmegyeren
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Szerkesztõségünk 
a Szentendrei úton 
Az Óbuda Újság munka-
társait - a szerkesztõség
helyiségeinek felújítása
alatt - olvasóink, hirdetõink
a Fõ téri képviselõ-testüle-
ti irodában kereshették fel.
Múlt hónap elsõ hetében
visszaköltöztünk régi-új
helyünkre, a Szentendrei
út 32. szám alatti épület-
be. (Telefonszámunk: 430-
1250. E-mail:
obudaujsag@ecom.hu)

Áldozati gödrök
Békásmegyer észak-ke-
leti részén három áldo-
zati gödörre bukkantak a
mapokban a régészek.
Emellett 4 ezer éves ke-
rámiadarabokat is talál-
tak, melyek a bronzkor-
ból maradtak ránk.

Lezuhant vitorlázó
repülõgép
A Hármashatár-hegyi
repülõtéren október 28-
án lezuhant egy moto-
ros vitorlázó repülõgép.
Egy ember, a repülõ ve-
zetõje tartózkodott a lé-
gi jármûvön, aki életét
vesztette a balesetben.

Hastáncverseny 
A II. Országos Egyéni
Minõsítõ Hastáncver-
seny november 8-án 10
órakor kezdõdik az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban, a Szeráj Has-
tánciskola szervezésé-
ben. (Bõvebb információ
a 06-70-206-3300-as
telefonszámon. A belé-
põjegy ára: 1500 forint).

Képek az Óbudai
Idõsek Klubjában
Barlai László festõmûvész
tanítványainak munkáiból
nyílt kiállítás az Óbudai
Idõsek Klubjában október
17-én.A Kelenvölgyi „Fes-
tõiskola” Képzõmûvészeti
Egyesület által rendezett
tárlat november 14-ig lát-
ható. (Cím:Kiskorona utca
3. A klub hétfõtõl péntekig
8-tól 16 óráig tart nyitva.) 

G yakran van rá példa,
hogy a hastánc

órákra együtt érkezik
anyuka, nagymama és
unoka. A kísérõk aztán
gyorsan kedvet kapnak,
beállnak a csoportba, és
többnyire „beleszeretnek”
az „úri mulatságba”. Az is
vonzó mindebbe, hogy a
passzió itt megfizethetõ.
Ráadásul egy tagsági iga-
zolvány megváltásával
kedvük szerint eljárhat-
nak karate órákra is, sõt
családi kedvezményeket

vehetnek igénybe a bérlet
vásárlásakor. 

Látva a résztvevõk jó
kedélyét, ahogy kibonta-
koztathatják nõiségüket a
bájos, aranyos közösség-
ben, a legtöbb hölgy álta-
lában már az elsõ órán ar-
ra az elhatározásra jut,
hogy szeretne táncolni -
teszi hozzá Szolnok And-
rea, az egyesület tanára. -
Aztán sokan rendszere-
sen járnak már az órára,
itt ragadnak. És hogy az
elõbb említettek mellett

még miért? Már nagyon
rövid idõ alatt olyan önbi-
zalmat ad a nõknek ez a
típusú mozgás, melyet
más tevékenységgel alig-
ha érhetnek el ily rövid
idõ alatt. Erõsödik testtu-
datuk, nõiesebbé válik já-
rásuk, kiteljesedik egész
lényük, saját nemi jelle-
gük. Minden addiginál
jobban kezdenek adni
magukra, és ezt párjuk is
észreveszi, megérzi a po-
zitív változást. Ezáltal õk
is valódi férfiként állhat-
nak mellettük. 

- Egyesületünket Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata soron támogat-
ja a helyi költségvetésbõl,
ezáltal lehetõség nyílik ar-
ra, hogy az egyébként
igen költséges hastánc
tanfolyamon szinte fél
áron vehessenek részt a
városrészben élõ hölgyek
- mondja végszóként
Zsigmond Mária. 

(A Szeráj hastánciskola
az Óbudai Kulturális
Központ-Csillaghegyi
Közösségi Házban, a Má-
tyás király út 13-15.
számban  tartja óráit ked-
den és csütörtökön 19-tõl
20 óráig. Bõvebb infor-
máció 10-tõl 15 óráig a
06-70-206-3300-as tele-
fonszámon.) 

Sz. Cs.

Varázslatos átalakulás a Szeráj hastánciskolában
Erõs nõi harmónia, melyet mindenki megteremthet magá-
nak. Az önkifejezés egyik tökéletes eszköze, a csábítás mû-
vészete. Cinkos szövetség a nõk között - ilyen és ehhez ha-
sonló jelzõkkel, mondatokkal találkozhatunk az interneten a
hastánccal kapcsolatban. Zsigmond Mária, az Aquincum
Sportegyesület elnöke 11 éve foglalkozik e nõies mozgás ok-
tatásával. Mindemellett karate edzéseket tart. Utóbbival
már jóval régebb óta foglalkozik. Az „edzõt” arról kérdeztük:
miért ajánlható ez a mozgásforma a hölgyek figyelmébe?

Amagyar õstermelõk
rendkívüli õsterme-

lõi zöldség-gyümölcs ak-
ciót tartanak november
8-án 8-tól 15 óráig a bé-
kásmegyeri lakótelepen,
a Csobánka téri járóbeteg
szakrendelõ és Veres Pé-
ter Gimnázium közötti
parkolóban. * November
15-én 8-tól 15 óráig Óbu-
dán, a Raktár utca-Vihar
utca közötti parkolóban.

Az akció mindenki
számára nyitott. Árak a
piaci árak alatt, kizárólag

magyar, jó minõségû
áruk lesznek.

Tájékoztató árak : tél-
álló magyar burgonya
(desiree, rózsa) 32 kg
/zsák 1750 Ft (55Ft/kg);
kimérve 59 Ft /kg. * Tél-
álló makói hagyma 600
Ft /zsák (60 Ft /kg); ki-
mérve 63 Ft /kg. * Télál-
ló magyar alma többféle
60 Ft-tól, jonatán, idered,
jonagold, jonicca, mu-
csu. * Vajkörte, saszla
szõlõ, õstermelõi méz és
mézkészítmények. *

Mindenféle egyéb mezõ-
gazdasági termékek. 

Az árukat magyar õs-
termelõk biztosítják, nem
génkezelt termékek, min-
den termékük jóízû, ol-
csó hazai termék.
(proniferi@gmail.com
e-mail címen az árukat
elõre meg lehet rendelni.
Az elõrendelt árut 11
óráig tartjuk vissza.

Az akció fõszervezõje
Proniewicz Ferenc. In-
formáció: 06-20-462-
7945.) 

Segítség a magyar õstermelõktõl, vásároljunk hazai terméket!

Zöldség és gyümölcs vásár

Ingyenes családi délelõtt-
re várja az érdeklõdõket
november 16-án 10-13 órá-
ig a Csillaghegyi Közössé-
gi Házba a Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület.

P rogram: 10 órakor
ünnepélyes megnyi-

tó, majd „Mici, az enge-
detlen kiscica” címmel
bábelõadás. 11 órától a
Bokorugró gyermek-
tánccsoport bemutatója.
11.30 órától az „Üdvöz-
let Csillaghegyrõl” címû
rajzverseny eredmény-
hirdetése, ezt követõen
kézmûves foglalkozás,
agyagozás felnõtteknek,
gyerekeknek. (Cím: Má-
tyás király út 13-15.)

Családi délelõtt
Csillaghegyen

L egendás blues-rock
együttesek (Ani-

mals, Spencer Davies
Group, Yardbirds), elõ-
adók (Eric Clapton, John
Mayall, Gary Moore,
Jimi Hendrix) dalaiból
játszik az Ice Cream
Blues Band november
14-én 20.30 órától az
Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban.

Az együttes tagjai:
Felkai Miklós szólógitár,
Fodor Dávid dob,
Gébert Attila zongora,
Kalmus József ének, sza-
xofon, Oltvai Dávid
szájharmonika, Török
Péter bassgitár és Végh
Benedek gitár.

(Jegyek elõvételben
1000, az elõadás napján
1200 forintért válthatók.
Cím: Csobánka tér 5.)    

Ice Cream koncert 

TÁRSASJÁTÉK HATÁ-
ROK NÉLKÜL. Az Ár-
pád Gimnázium aulájá-
ban november 8-án táb-
lák, kártyák, korongok
között tehetik próbára
taktikai és stratégiai ké-
pességeiket a fiatalok.
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