
Gyermek- és családközpontú prevenciós
program indul Óbudán az Európai Unió
támogatásával.

Jelentõsen javulhat a villamosforgalom
minõsége, ha összekapcsolnák a dél-bu-
dai és az óbudai villamos vonalakat. 

„Változó tudás, változó kompetenciák”
címmel pedagógiai napokat rendeznek
március 2-tõl 26-ig a BKH-ban.9 15

Együtt a család! I. Óbudai Pedagógiai Napok 

12
Összekapcsolt villamoshálózat?

XV. évfolyam 5. szám   2009. március 3. 

Kulturál is  mel léklet  a  16-19.  o ldalon

A MAGYAR ONKOLÓGIA HELYE EURÓPÁBAN.
A San Marco Szabadegyetemen a fenti címmel tart
elõadást prof. Dr. Kásler Miklós március 9-én 18 óra-
kor az Óbudai Kulturális Központban. INTERJÚ A 8. OLDALON

A figyelem közép-
pontjába került a

békásmegyeri Hímzõ
és  Boglár utcában hat
épületet, összesen 1080
lakást kezelõ 1. számú
Lakásfenntartó Szövet-

kezet ügye annak kap-
csán, hogy tavaly õsszel
modern gázkazánok te-
lepítésével,  a fûtéshá-
lózat átalakításával  le-
váltak a házak a Fõtáv
Zrt. távhõszolgáltató

rendszerérõl.  A beruhá-
zás 600 millió forintba
került. Szolgáltatást
nem nyújt a társaság,
viszont az alapdíjról
szóló számlát a szétvá-
lás óta is küldi a lakók-
nak. 

BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Lapzártakor érkezett:
a Mátyás király út 24-
28. szám alatt új posta-
hivatal nyitotta meg
kapuit február 24-én. A
postát Bús Balázs pol-
gármester, Molnár
Csaba szakminiszter
és Szûts Ildikó, a Ma-
gyar Posta Zrt. vezér-
igazgatója adta át a la-
kosságnak.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Új postahivatal Csillaghegyen

Kormánydöntés szü-
letett arról, hogy

nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentõsé-
gû beruházás a Hajógyári-
sziget déli részére terve-
zett kaszinó-megaprojekt.
Ennek értelmében az

Álomsziget 2004 Ingat-
lanfejlesztõ Kft. a szoká-
sosnál egyszerûbben jut-
hat hozzá a komplexum
megvalósításához szüksé-
ges engedélyekhez.
RÉSZLETEK, POLGÁRMESTERI LEVÉL

A 2. OLDALON

Ó vatosság és az egyensúly megtartása jellemzi a 2009-es költségvetést. A fo-
lyamatosan változó gazdasági környezet hatására az elsõ félévben átmeneti

gazdálkodás lesz a jellemzõ és további szigorítások várhatók. TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Az óvatosság és egyensúly költségvetése

Fõtáv-trükkök 

Kiemelt beruházás:
szórakoztatóközpont
a Hajógyári-szigeten

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentõsé-
gû beruházásnak nyilvání-
totta a kormány a Hajó-
gyári-sziget déli részére
tervezett szórakoztatóköz-
pontot.

A kormánydöntés ré-
vén a beruházó

Álomsziget 2004 Ingat-
lanfejlesztõ Kft. egysze-
rûbben juthat hozzá a
mintegy 500 milliárd fo-
rint összköltségvetésû
komplexum megvalósí-
tásához szükséges enge-
délyekhez: az építés-
ügyi-hatósági ügyekben
érintett III. kerület pél-
dául kevesebb beleszó-
lási jogot kap, mint egy
átlagberuházás esetén.

A kaszinó mûködte-
téséhez szükséges kon-
cessziós szerzõdés ér-

telmében a komple-
xumnak legkésõbb
2012 júniusáig meg

kell nyit-
nia, ezért
különösen
fontos az
ügymenet
gyors í tá -
sa. A léte-

sítmény a tervek sze-
rint a kaszinón kívül
magában foglal majd
egy 3500 férõhelyes
konferencia-központot,
több luxusszállodát, és
kapcsolódik hozzá egy
háromszáz hajó foga-
dására alkalmas jacht-
kikötõ is.

Kiemelt beruházás: 
szórakoztatóközpont a Hajógyári-szigeten 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata közigazgatási terüle-
tén belül helyezkedik el az
Óbudai (volt Hajógyári) szi-
get. A területre képviselõ-testü-
letünk hosszú, igen alapos elõ-
készítés után 2006-ban olyan
kerületi szabályozási tervrõl
alkotott rendeletet, mely figye-
lembe veszi a hely sajátos épí-
tett környezeti értékeit, mûem-
léki, régészeti emlékeit, jelen-
tõs zöldterületi nagyságait.

Az Álomsziget 2004 Ingatlan-
fejlesztõ Kft. által ide tervezett
beruházás nem csak Óbuda-Bé-
kásmegyer és Budapest Fõvá-
ros, de talán az egész régió
szempontjából kiemelt fontossá-
gú beruházás. Ennek a zömmel a
turisztikára alapuló beruházás-
nak nem csak a megépülésre ke-
rülõ szállodák, apartmanok,
casino, konferencia terem lesz-
nek majd látható eredményei,
hanem olyan településrendezési
szerzõdésben rögzített járulékos
közlekedésfejlesztések is, melyek
az egész város, de kiváltképpen
Óbuda szempontjából fontosak.
Ezek csak a teljesség igénye nél-
kül, az Árpád híd-Árpád fejede-
lem útjának összekötése, a budai
rakpart és az Árpád fejedelem
útjának összekötése. Ahogy fent

említettem, ezen közérdekû köz-
lekedési és közterület fejleszté-
sek Budapest Fõváros, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata
és a fejlesztõk között létrejött há-
romoldalú településrendezési
szerzõdésben kerültek rögzítés-
re, 2006-os árszinten közel 14,0
milliárdos nagyságrendben. 

Információink szerint hama-
rosan kormánydöntés várható
a projekt nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõsé-
gû beruházásként történõ keze-
lésérõl. A beruházás ekként
történõ kezelését önkormány-
zatunk tudomásul fogja venni,
de kérjük, a döntéshozatal so-
rán legyenek tekintettel a meg-
lévõ, háromoldalú megállapo-
dásra, melyet levelemhez mel-
lékletként eljuttatok Önhöz.

Végezetül remélem, hogy bár a
volt Hajógyári területek eladása
során történtek megkérdõjelez-
hetõ események - lásd ÁSZ 0444
J/11021 2004 augusztusi jelenté-
sét -, ezek az esetlegesen kiemelt
jelentõségû beruházás során
nem fognak megismétlõdni.

Tájékoztatásul jelen levele-
met a parlamenti frakcióveze-
tõknek is elküldöm.

Budapest, 2009. február 5.
Bús Balázs

polgármester

Polgármesteri levél a miniszterelnökhöz

Ó buda-Békásmegyer

Önkormányzata levele-

zõlistát üzemeltet a ke-

rületben mûködõ civil

szervezetek számára.

Az önkormányzat által

végzett napi pályázatfi-

gyelés keretén belül fel-

ajánljuk, hogy részükre

folyamatos tájékozta-

tást nyújtunk elektroni-

kus levelezõrendsze-

rünkön keresztül a kü-

lönbözõ pályázati lehe-

tõségekrõl és a civil

szervezeteket érintõ

egyéb hasznos infor-

mációkról. Ha igénylik

az önkormányzat szol-

gáltatását, ezt jelezni

szíveskedjenek Tófejy

Éva csoportvezetõnek,

a tofejy.eva@obuda.hu

email címen.

Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata

Levelezõlista civil
szervezeteknek

obuda_05.qxd  2/27/2009  1:24 PM  Page 2



2009/5. szám Önkormányzat
3

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kulturális
és Turisztikai Bizottsága felhívást tesz közzé Óbuda
Kultúrájáért Díj 2009. évi adományozására.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat ala-
pított, melynek odaítélését és az átadását rendelet-
ben szabályozta:
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ
tevékenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak,
akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõ-
déséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életmû-
vükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a
képviselõ-testület rövid indoklást is tartalmazó mi-
nõsített többséggel elfogadott határozatában dönt,
melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett ja-
vaslatok alapján - a mindenkori kulturális bizottság
véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Dí-
jazásban évente csak egy személy, vagy egy cso-
port részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
• Seres János szobrászmûvész: „Oszlopok” cí-
mû kisplasztikája,
• díszoklevél és
• 600.000.-Ft összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysoro-
zaton adják át ünnepélyes keretek között.
A díj odaítélésére várják óbudai polgárok, civil szer-
vezetek, egyéb közösségek jelölési javaslatát, írás-
ban, rövid indoklással együtt zárt borítékban a pol-
gármesteri hivatal oktatási és kulturális fõosztályára
(1033 Budapest, Laktanya utca 4.), „Javaslat Óbu-
da Kultúrájáért Díj adományozására” megjelölés-
sel 2009. március 20-ig eljuttatni.

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására

Következõ számunk
március 17-én, kedden
jelenik meg! Újságunk ol-
vasható a www.obuda.hu
honlapon.

Lapunk megjelenése

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A postai szolgáltatás
olyan természetes mind-
annyiunk számára, mint
a levegõ. Hiánya csak
akkor tûnik fel, ha aka-
dozik, vagy megszûnik.
Molnár Csaba szakmi-
niszter úgy fogalmazott:
a Magyar Posta az el-
múlt években a fejlesz-
tések által felkészült a
néhány év múlva bekö-
vetkezõ postapiaci szol-
gáltatások liberalizáció-
jára, így egy erõs, nem-
zeti tulajdonban lévõ
szereplõként állhat a ki-
hívások elé.

Mintegy 77 millió fo-
rintba került a tavaly ok-
tóber végén elkezdett
pos tarekonst rukció .
Szûts Ildikó, a Magyar
Posta Zrt. vezérigazga-
tója jelezte: a 2009-es
évet a posta a Bizalom

Évének nyilvání-
totta, és ennek
szellemében ala-
kították ki a nyi-
tott pultos ügyfél-
teret, amelyben
k é n y e l m e s e b b
körülmények kö-
zött fogadhatják
az ügyfeleket. A
240 négyzetméte-
res teret a legkor-
szerûbb informa-
tikai és bizton-
s á g t e c h n i k a i
r e n d s z e r e k k e l
szerelték fel - tet-
te hozzá.

- A csillaghegyi
új postahivatal a
kerekesszékkel
közlekedõk szá-
mára is jól meg-
közelíthetõ -
mondta Bús Balázs pol-
gármester. - Az elérhe-
tõségrõl azonban nem

csak az akadálymentesí-
tés összefüggésében le-
het beszélni, hanem a

kiszolgálandó lakosok
lakhelyétõl mért távol-
ság szempontjából is. 

Ennek kapcsán
emlékeztetett ar-
ra, hogy a Keve
utcában tavaly
megszûnt a posta,
emiatt a helyben
élõknek egészen
a Pók utcáig kell
menniük, a leg-
közelebbi hivatal
ugyanis itt talál-
ható. - Mindany-
nyiunk számára
megnyugtató len-
ne, ha az idõs,
esetenként moz-
gásukban korlá-
tozott emberek
számolhatnának
azzal, hogy a pos-
ta a házukhoz
megy - fogalma-
zott Bús Balázs.

(Csillaghegy új
postája hétfõtõl-pénte-
kig, 8-tól 20 óráig fo-
gadja az ügyfeleket.)

Kerekesszékkel is jól megközelíthetõ • Nyitott pultos ügyféltér

Új postahivatal Csillaghegyen

Tisztelt Társasházi
Közös Képviselõk és
Lakásszövetkezeti El-
nökök!

Szeretettel várom
Önöket 2009. március
10-én 18 órára az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban (San Marco utca
81.) rendezendõ társas-
házi fórumra, melynek
célja a közös képviselõk
és lakásszövetkezeti el-
nökök szakmai tájékoz-
tatása, a III. kerület álta-
lános fejlõdési lehetõsé-
geinek és jelenlegi hely-
zetének megvitatása. 

A reményeim szerint
kéthavonta tartandó fó-

rum jó lehetõséget kínál
az önkormányzat és a
közös  képviselõk, la-
kásszövetkezeti elnö-
kök közötti információ-
áramlásra, illetve a
meghívott vendégek ál-
tal megadott témában
való tájékoztatásra, esz-
mecserére.

Meghívott 
vendégeink:

Puskás Péter alpol-
gármester (tájékoztató
az önkormányzat sze-
repvállalásáról az
ÖKOPlusz programban,
a panellakások távhõdíj
költségének csökkenté-
se érdekében).

Eiles Tibor, a Fõtáv
Zrt. ÖKOPlusz Program
igazgatója (az ÖKO-
Plusz programról és a
pályázatról).

Dr. Berényi Attila, az
Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelet
igazgatója (közbizton-
ság és közterület-fel-
ügyelet a kerületben).

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Bús Balázs 
polgármester

Társasházi fórum

Ügyfélfogadás
a hivatalban

A polgármesteri hiva-
tal ügyfélfogadási
rendje: hétfõn 14-tõl
18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-
tól 12 óráig. Kedden
és pénteken nincs
félfogadás.

Tisztelt Kerületi Vállalkozók!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-

lalkozók részére elektronikus levelezési listát mû-

ködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhetnek

az õket érintõ aktuális pályázatokról.

Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára, és ér-

tesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a kö-

vetkezõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu
Tel.: 437-8596.

Kereskedelmi és közellátási osztály

E-mailben aktuális pályázatokról

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Tudósítás az ülésterembõl

Lapzártakor érkezett: Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Képviselõ-testülete febru-
ár 25-én tartotta soron következõ ülését, ahol
több fontos kérdésben is döntés született. A
legnagyobb érdeklõdés és legtöbb hozzászó-
lás természetesen a költségvetés II. forduló-
jának tárgyalását és elfogadását kísérte.  Bús
Balázs polgármester a bevezetõben elmondta,
24 milliárd forint a költségvetési fõösszeg, és
a 600 millió forintos forráshiány mellett 570
millió forint tartalékot képeznek.

A központi költségvetésbõl és a forrás-
megosztások révén összesen 12,9

milliárd forint folyik be, a fennmaradó
összeg a helyi adókból és a privatizációs
bevételekbõl várható. A közel 700 millió
forintos állami elvonás nem könnyíti meg
az önkormányzat dolgát. Minden területen
megszorításokra kényszeríti a gazdálko-
dást, a civil szervezetek esetén is csak a
kötelezõ feladatokat ellátók találhatók
költségvetési soron, a többiek csak pályá-
zati úton juthatnak pénzhez. Ennek részle-
teirõl a következõ testületi ülésen tárgyal-
nak a képviselõk. A sport tevékenységet
folytató szervezetek közül csak kettõ men-
tesül a pályázás alól, mindkettõ olyan ma-
gas szintû utánpótlás-nevelést folytat, amit
a továbbiakban is támogat az önkormány-
zat. A bizottságok nem kapnak egyetlen
fillért sem, az egyházaktól is 50 százalék
elvonás lesz. A kisebbségi önkormányza-
tok esetén a harmadára csökken a támoga-
tás, az 550 ezer forint  kötelezõ állami tá-
mogatást megkapják, de az erre a célra el-
különített 10 millió forintról a következõ
testületi ülésen döntenek majd. A kisebb-
ségi vezetõk tudomásul vették a döntést.

Bús Balázs
arra is felhívta a
figyelmet, hogy
a jelenlegi ada-
tok és számok
korántsem vég-
sõk, a folyama-
tosan változó
gazdasági kör-
nyezetben to-
vábbi szigorítá-
sok várhatók év
közben, és való-
színûleg a sa-
rokszámokat is
újra kell majd tervezni. Példaként kiemel-
te, hogy valószínûleg az iparûzési adóbe-
vétel sem a megjelölt értéken fog teljesül-
ni. Az ingatlaneladások és az adók terüle-
tén is kevesebb bevételre számítanak, egy-
elõre kiszámíthatatlanok a gazdasági hatá-
sok ezeken a területeken is. A cél a továb-
bi tartalékok felhalmozása, mert jövõre
még nehezebb lesz a helyzet. A kerület
helyzetét jellemezve a polgármester sta-

tisztikai adatokkal zárta bevezetõjét. A for-
rásmegosztás alapján Óbuda-Békásmegyer
a lakosságának arányában, vagyis az egy
fõre jutó ráfordítás tekintetében a 23 kerü-
let rangsorában a 22. helyen áll, míg terü-
letarányosan csak a 19. Ebbõl azt a követ-
keztetést vonta le, hogy a forrásmegosztá-
si törvény igazságtalan, azt át kellene gon-
dolni.

Az ellenzéki képviselõcsoportok közül
elsõként Bihary Gábor (MSZP) mondta
el összefoglaló
v é l e m é n y é t ,
amit saját sza-
vaival „általá-
ban pozitív”-
nak nevezett.
Elismerte, hogy
a világ és az or-
szág gazdasági
helyzetére rend-
kívül jól vála-
szolt a kerület
vezetése. Az in-
tézmények és a
mûködési fel-
adatok finanszírozása mellett a kiadások
alapos átgondolása látható, a képviselõ-
csoport nevében elismerte a felelõs gon-

dolkodást. Mindemellett arra is felhívta a
figyelmet, hogy az általuk elképzelt költ-
ségvetésben sok mindent másképp csinál-
nának, ezért az MSZP-frakció a javaslat
egészét tekintve tartózkodott a szavazás-
nál.

Páll Attila
(SZDSZ) jónak
és az irányultsá-
gát tekintve el-
fogadhatónak
nevezte a költ-
ségvetést. Észre-
vételeiben meg-
említette a Mo-
csárosdûlõ kér-
dését, hogy az
arra szánt össze-
get csak akkor fi-
zesse ki a kerü-
let, ha a fõváros
is hozzáteszi a maga 10 millió forintját. Sem-
milyen körülmények között nem tudja azon-
ban támogatni a közterület fejlesztésre szánt
1 milliárd forintot, csak úgy, ha pályázati for-
rásokkal kiegé-
szítik, mert a hi-
telfelvétel miatt a
kiadások 10 szá-
zalék fölé nõné-
nek, és 2,7 milli-
árdra nõne az ön-
k o r m á n y z a t
adóssága. A költ-
ségvetés egészét
az SZDSZ-frak-
ció elfogadta.

Mihalik Zol-
tán (MSZDP)
frakcióvezetõ

Ellenszavazat nélkül fogadták el a költségvetést • Megszorítások minden területen 

Az óvatosság és egyensúly költségvetése

Humorral ugyan, de idõnként a hevességig
fokozódott a vita az önkormányzati helyi-
séghasznosítások ügyében. A Gombák ér-
tékesítésétõl a Galagonya utcán át, a Pet-
he Ferenc teret is emlegették a képviselõk.
A vita abból indult ki, hogy melyik szerveze-
tek milyen indokkal kapnak kedvezményt a
bérleti díjak megállapításában.Végül a tes-
tület az eredeti határozati javaslatot fogad-
ta el 24 igennel, 3 tartózkodás mellett.

Önkormányzati helyiséghasznosítás

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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szerint a 2 milliárdos hitelfelvétel elindulás
az eladósodás irányába. Nem támogatják,
mert feleslegesnek tartják hitelbõl megva-
lósítani az Óbudai Promenád-ot. Nem tart-
ják továbbá helyesnek azt sem, hogy nem
egyenlõ a mérce a sporttámogatásoknál,
bár azt elismerik, hogy a két legnagyobb
egyesületrõl van szó. A zöldterületek reha-
bilitációjával kapcsolatban pedig az a kéré-
se a frakciónak, hogy azt terjesszék ki a
játszóterekre és azok környékének parko-
sítására is. A frakcióvezetõ elmondta, azt a
véleményt erõsítenék meg, hogy a kerület
vezetése jól reagált a jelenlegi gazdasági
helyzet kiszámíthatatlan, még nem látható
hatásaira. Az MSZDP-frakció támogatta a
költségvetést, de néhány napirendi pontnál
külön szavazást
kért.

Puskás Pé-
ter, a Polgári-
frakció vezetõ-
je a 12-es napi-
rendi ponthoz
szólt hozzá, ki-
emelve, hogy
évrõl évre
csökken az ál-
lami hozzájáru-
lás mértéke a
járóbeteg-ellá-
tásban, ezért a
kerületnek sürgõsen ki kell dolgoznia egy
közép- és hosszú távú stratégiát a mûkö-
désre. A jó irány az lenne, ha az önkor-
mányzati támogatást évrõl évre csökken-
tenék és a nullához közelítenék. Az Öko-
plusz és a Panel-plusz programokkal kap-
csolatos kérdésekre elmondta, az Öko-
plusz program kisebb terhet ró a lakos-
ságra, mégis jelentõs költségcsökkenés
érhetõ el vele, míg a Panel-plusz program
hosszú távra jelentõsen eladósítja a lakó-

kat. A pályázati rendszert a következõ tes-
tületi ülésre készítik elõ.

A szavazásnál a képviselõk 29 igen, 4
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül
elfogadták a 2009-es költségvetést.

Cinege Mária

A békásmegyeri okmányirodába a 454-
7632-es telefonszámon lehet idõpon-

tot foglalni. A Harrer Pál utcai okmányiro-
da a 437-8777-es telefonszámon valamint
interneten a www.magyarorszag.hu illet-
ve a www.obuda.hu weboldalon
keresztül fogadja az ügyfelek be-
jelentkezését. Az interneten tör-
ténõ idõpontfoglalás csak a
Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgá-
lati iroda) és a Harrer Pál utca 9-
11. szám alatti irodába lehetsé-
ges. 

A Harrer Pál utca 9-11. szám
alatti irodában továbbra is mûkö-
dik a postahivatal az ügyfélfoga-
dási idõvel azonos nyitva tartás-
sal, valamint az irodában találha-
tó alkuszcég segítségével az
ügyfelek megköthetik gépjármû-
vük kötelezõ felelõsségbiztosítá-
sát is.

A békásmegyeri és a Harrer

Pál utca 9-11. szám alatti okmányirodá-
ban az ügyfelek személyesen is foglalhat-
nak idõpontot. 

Az okmányirodában a következõ ügyek
intézhetõk:

Békásmegyer (Medgyessy Ferenc utca
4.): személyazonosító igazolvány; lak-
címbejelentési ügyek; útlevél; vezetõi en-
gedély; ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-11.: személyazonosí-
tó igazolvány; lakcímbe-
jelentési ügyek; vezetõi
engedély; jármûigazga-
tási ügyek; egyéni vál-
lalkozói igazolvány;
ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2.
(ügyfélszolgálati iro-
da): útlevél; mozgáskor-
látozottak parkolási iga-
zolványa.

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

Kérdések
A Csillaghegy nyugati részén kialakult
szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés
ügyében intézett kérdést a polgármester-
hez Mihalik Zoltán (MSZDP). Mint elmond-
ta, 2004-ben 1,3 milliárd forintos állami és
fõvárosi beruházásban valósult meg a há-
lózat kiépítése, mégsem megoldott a prob-
léma esõ esetén. Ráadásul csak a szenny-
víz köthetõ rá a rendszerre. A képviselõ
azt kéri, hogy induljanak tárgyalások a
csatornázási mûvek képviselõjével a prob-
léma megoldására.

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Idõpontfoglalás, ügyintézés, nyitva tartás az okmányirodákban

K eressük azokat a bio termelõket,
egészséges, reform élelmiszereket

gyártó, illetve forgalmazó kerületi lakoso-
kat, óbudai illetõségû vállalkozókat, cége-
ket, akik/melyek kereskedelmi mennyisé-
gû bio, reform élelmiszer termékkel ren-
delkeznek, és szívesen kapcsolódnának a
városrész önkormányzati oktatási intézmé-
nyeiben a 2008/2009-es tanévben beveze-
tendõ Iskolabüfé programhoz. 

Az egészséges táplálkozásra való figye-
lem felhívásával, étkezési szokásaink
megváltozásával a táplálkozásból eredõ
felnõttkori betegségek megelõzésére is
hangsúlyt kívánunk fektetni, elsõdlegesen
a tanulók körében.

Jelentkezni Kovács Judit egészségügyi
fõtanácsosnál a: 437-8968-as, a 06-30-
326-9463-as telefonszámon, vagy
kovacs.judit@obuda.hu e-mail címen le-
het. A jelentkezés folyamatos.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Iskolabüfé program

Reform élelmiszerekkel
a diákok egészségéért

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Márciusban pályázatíró tanfolyam indul a
III. kerületben. A résztvevõk megtanulják,
hogyan kell egy pályázatot megírni, meg-
ismerkednek a technikákkal, eljárásokkal,
készségekkel, szabályokkal, illetve bete-
kintést nyernek a pályázatok megvalósí-
tásához szükséges „projekt- menedzs-
ment” ismeretekbe is.
A kiscsoportos tanfolyamon a hallgatók a
szükséges elméleti ismeretek megszer-
zése után gyakorlati feladatokat oldanak
meg, és így a tanfolyam elvégzése után
képessé válnak sikeres pályázatok önálló
megtervezésére és megírására. Ezzel
könnyebben találnak munkát a munka-
erõpiacon.
(Jelentkezés: szkrisztin@sisza.hu, tel.:
06-70-250-5840.)

Pályázatíró tanfolyam
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Beruházás

A békásmegyeri 1.
számú Lakásfenn-

tartó Szövetkezetnél is ez
történt. Az igazgatóság a
meggyõzõ fogyasztási
adatok alapján, a tulajdo-
nos közösség négyötödös
szavazattöbbségû határo-
zatával úgy döntött, hogy
az elõírt 30 napos fel-
mondási idõre figyelem-
mel, tavaly szeptember
26-ára felmondja a cég-
gel kötött közüzemi szer-
zõdéseket. A szövetkezet
ugyanis alapos gazdasá-
gossági és mûszaki szá-
mítások alapján úgy látta
jónak, ha a kezelésében
lévõ hat épületben önál-
ló, gázzal mûködõ ka-
zánházakat létesít és
mérhetõvé, szabályozha-
tóvá alakítja át az egy-
csöves fûtési hálózatot. 

Székely Péter, a békás-
megyeri 1. számú Lakás-
fenntartó Szövetkezet el-
nök-igazgatója kérdé-
sünkre elmondta: a hat
épület 1080 lakásában
közel 5000 ember lakik,
nagyobb részben csekély
jövedelembõl élõ, kis-
gyermekes családok,
nyugdíjasok, munkanél-
küliek, segélyre szoru-
lók. Törvényben biztosí-
tott jogukkal éltek, ami-
kor írásban foglalt hatá-
rozatukban úgy foglaltak
állást: váljanak le a Fõtáv
fûtési rendszerérõl, ala-
kítsanak ki önálló megol-
dást a lakások fûtését
szabályozhatóvá és mér-
hetõvé téve annak érde-
kében, hogy a méregdrá-

ga költségeket csökken-
teni lehessen. Nem utol-
sósorban mindenki any-
nyit fizessen, amennyit
ténylegesen fogyasztott.

Az alapdíjat
továbbra is
számlázzák

Öt éves futamidõre 600
millió forintot vett fel a
szövetkezet a legmoder-
nebb gázkazánok beszer-
zésére, beszerelésükre, a
fûtés-rendszer átalakítá-
sára. Számításuk szerint

az itteni legnagyobb alap-
területû, 66 négyzetméte-
res lakás esetében a meg-
takarítás a fûtés, az üze-
meltetés költségeit és a
hiteltörlesztést figyelem-
be véve 12.500 forint ha-
vonta - hangsúlyozta az
elnök-igazgató.

- A Fõtáv nem hajlan-
dó tudomásul venni a le-
válás tényét, tavaly októ-
ber óta nem nyújt szol-
gáltatást, azonban szám-
lázza az alapdíjról szóló
számlát. Azt ismételge-
tik, hogy károsanyag-ki-
bocsátás történik, és a
felmondó levélben nem a
jogszabályban megfogal-
mazott „tulajdoni hányad
szerinti szavazati arány”,
hanem csak szavazati
arány kifejezést használ-
tuk. Kérésünkre, hogy el-
lenõrizzék a szavazóla-
pokat, nem tették, csak a
megfogalmazás helyte-

lenségét kifogásolták -
mutatott rá Székely Pé-
ter, aki tájékoztatta Bús
Balázs polgármestert is a
tarthatatlan helyzetrõl.

Bús Balázs  tavaly de-
cemberben levélben ke-
reste meg Kovács Lajost,
a Fõtáv Zrt. vezérigazga-
tóját:

„Bár a III. kerületi Ön-
kormányzat a Fõtáv Zrt.
és a Lakásszövetkezet vi-
tájában közvetlenül nem
érintett, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestereként

mégis kötelességemnek
tartom, hogy hangot ad-
jak az Önök eljárása mi-
atti megdöbbenésemnek. 

Elfogadhatatlannak
tartom, hogy a Fõtáv Zrt.
olyan szolgáltatásért
számít fel díjat, amit va-
lójában nem teljesít.
Tisztességtelennek tar-
tom ezt a piaci magatar-
tást még akkor is, ha a je-
lenlegi jogszabályi felté-
teleknek meg is felel ez a
gyakorlat.

Megértem, hogy nehéz
helyzetben van a távhõ-
szolgáltató cég, hiszen a
társaság - minden kétsé-
get kizáróan környezet-
barát - szolgáltatása a
lakosság egyre nagyobb
hányada által válik meg-
fizethetetlenné. Mindazo-
náltal nem tartom követ-
hetõ üzletpolitikai gya-
korlatnak, hogy egy fõvá-
rosi közmûvállalat így vi-

szonyul a budapesti la-
kosság egy részének dön-
téséhez, s visszaélve a
monopolhelyzetével,
megsarcolja a szolgálta-
tásait korábban igénybe
vevõ polgárokat.

Tisztességtelennek tar-
tom ezt a hozzáállást
azért is, mert a korábbi
társasházi leválások al-
kalmával a társaság nem
élt ilyen durva módon
vissza az erõfölényével.

Pillanatnyilag a távfû-
tés valóban költséghát-

ránnyal mûködik a többi
fûtési móddal szemben.
Ennek árát azonban nem
a lakossággal kell megfi-
zettetni. Önöknek az erõ-
feszítéseiket a saját szol-
gáltatásuk hatékonysá-
gának javítására, vala-
mint a kormányzat és a
fõváros illetékeseinek
meggyõzésére kell fordí-
taniuk, hogy olyan hely-
zet alakuljon ki Magyar-
országon, s elsõsorban a
fõvárosban, aminek ered-
ményeként piaci szem-
pontok alapján is megér-
je a lakosságnak a távfû-
tést választani.”

Nem befolyásolhatja
a leválás menetét 
az önkormányzat
A polgármesteri hiva-

tal építési-hatósági osztá-
lya a beadott kérelem és
tervek alapján engedé-
lyezte a „lakóépületek

földszinti helyiségeinek
kazánházzá történõ ren-
deltetési mód változá-
sát”, mivel mindent
rendben találtak a szak-
emberek. A helyi önkor-
mányzatnak csupán
ennyi a szerepe a törté-
netben, abban nem kell
állást foglalnia, hogy a
leválás mellett milyen
körülmények hatására
döntöttek a tulajdonosok. 

Mint megtudtuk: a Fõ-
táv Zrt. és a békásme-
gyeri 1. számú Lakás-
fenntartó Szövetkezet
között kialakult helyzet a
Fõvárosi Önkormányzat,
mint fenntartó illetékes-
ségébe tartozik. A III. ke-
rületi Önkormányzat
közvetlenül nem érintett
az ügyben, ezért intézke-
dési lehetõségei is korlá-
tozottak. Az építési-ható-
ság által kiadott enge-
dély a lakásszövetkezet
leválásának jogszerûsé-
gére nem terjedt és nem
is terjedhetett ki, mert ez
egyértelmûen a Fõtáv
Zrt. és a Lakásszövetke-
zet közötti szerzõdéses
jogviszony függvénye.
Az engedélyek kizárólag
a kazánházak kialakítá-
sára vonatkoztak, a Fõ-
táv rendszerérõl történõ
leválásra nem.

Az engedélyezési el-
járás során az önkor-
mányzat megkereste az
érintett szakhatóságokat
is, a Fõvárosi ÁNTSZ
III. kerületi Intézetét, a
Fõvárosi Tûzoltópa-
rancsnokság Budai Tûz-
megelõzési Régióját, a
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Ha-
tóságát, valamint a
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõséget. A
szakhatóságok a kérel-
mezett átalakításokhoz
és rendeltetési mód vál-
tozásokhoz - különbözõ
kikötésekkel - hozzájá-
rultak. Klug Miklós

Visszaél monopolhelyzetével a Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.

Fõtáv-trükkök a leválás ellen
Nyomásgyakorlással aka-
dályozná meg fogyasztói
elvesztését a Budapesti
Távhõszolgáltató (Fõtáv)
Zrt., mivel az elmúlt idõ-
szakban a már-már kifizet-
hetetlen árú távhõ miatt
kisebbfajta leválási hul-
lám indult el a fõvárosban
a cég szolgáltató rendsze-
rérõl. A gázfûtéses átala-
kítás megéri, hiszen né-
hány éven belül behozza az
árát. A legkülönbözõbb
trükkökkel igyekszik jobb
belátásra bírni a Fõtáv
azokat a fogyasztóit, akik
búcsút intenének a cég-
nek az aránytalanul drága
távfûtés miatt - derül ki a
lakossági jelzésekbõl.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A békásmegyeri Lakásszövetkezet elnök-igazgatója az egyik gázkazán mûködését ellenõrzi
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Új lehajtót, négy hajóállo-
mást, parkolóhelyeket is
építenek a budai alsó rak-
part lezárt szakaszán. A
Margit hídtól északra a
budai fõgyûjtõcsatorna
építéséhez kapcsolódnak
a munkálatok, melyek - ha
nem lesz komolyabb árvíz
- októberben befejezõd-
nek. A rakpartot kiszélesí-
tik és megemelik, így a jö-
võben sokkal ritkábban
önti el a Duna a rakpartot.

Látványos
munkálatok
Az érvényben lévõ

ütemterv szerint októ-
berben adják át a forga-
lomnak a budai alsó rak-
part Margit híd és Moza-
ik utcai szakaszát. Ez az
utolsó olyan rakpartsza-
kasz, melyet a budai fõ-
gyûjtõcsatorna építése
miatt tartósan le kell
zárni. A Margit híd és az
Erzsébet híd, illetve az
Erzsébet híd és a Petõfi
híd közötti szakaszokat
már korábban átadták.

Ezen a szakaszon zaj-
lanak a leglátványosabb
munkák, itt ugyanis
nemcsak a csatornát épí-
tik, hanem a rakpartot is
szélesítik, megemelik,
új közlekedési csomó-
pontot alakítanak ki, a
fõgyûjtõcsatornát össze-

kötik a kerület mellék-
csatornáival, gázvezeté-
keket újítanak fel és víz-
vezeték-nyomócsövet
fektetnek le.

Tóth István, a beruhá-
zást lebonyolító Enviro-
duna Kft. projektmene-
dzsere lapunknak el-
mondta: a rakpart kiszé-
lesítését és magasítását
a Bem tér és a Zsig-
mond tér közötti, körül-
belül 1200 méteres sza-
kaszon végzik. Erre
azért van szükség, mert
a csatorna szerkezete
„kilógna” az útpályából.

Új csomópont
a Margit hídtól

északra
A rakpart megemelé-

sétõl a szakemberek azt
várják, hogy az árvízi el-
öntések száma a koráb-
biak töredékére csökken
majd, a Duna áradásakor
eddig ezt a szakaszt kel-
lett elõször lezárni.
Egyébként éppen az ár-
víz az, mely a beruházás

ütemét befolyásolhatja,
egy jelentõsebb áradás
idején értelemszerûen le
kell állítani a munkát. 

Az alsó rakpart útpá-
lyáját 6-6,5 méterrel
szélesítik ki, és szabály-
talan vonalban átlago-
san 1,7 méterrel emelik

meg. A szélesítés ellené-
re a rakpart kétszer egy-
sávos marad, viszont
parkolóhelyeket, sõt
buszparkolót is kialakí-
tanak rajta, és kiépítik a
közvilágítást.

A beruházás során új
keresztezõdést alakíta-
nak ki a Margit hídtól
északra, ott, ahol a Mar-
git hídról Óbuda irá-
nyába lehajtó forgalom

leér az Árpád fejedelem
útjára. A gyalogos köz-
lekedésre is alkalmas,
akadálymentes lehajtó a
HÉV-vágányok fölött
vezet majd. A lehajtó
várhatóan kedvezõ ha-
tással lesz a környék
forgalmára, a Margit

hídnál ugyanis eddig a
felsõ rakpartról az alsó-
ra csak déli irányba le-
hetett lehajtani. 

Hajóállomások,
parkolóhelyek

A környéken járók
már láthatják, hogy a
hídtól északra magas
betonfal épül. Az új
partfal egyharmada lesz
függõleges, kétharmada
pedig a régihez hasonló-
an rézsûs (lejtõs). A füg-
gõleges szakasznál négy
új, pontonos hajóállo-
mást létesítenek, ez in-
dokolja a parkolóhelyek
kialakítását. 

A mintegy hét kilomé-
ter hosszú budai fõgyûj-
tõcsatorna építése a cse-
peli Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep
kivitelezésével párhuza-
mosan zajlik. A beruhá-
zás eredményeképpen a
Budapesten keletkezõ
szennyvíz 95 százalékát
tudják biológiailag tisz-
títani, a jelenlegi körül-
belül 50 százalékkal
szemben.

A teljes Élõ Duna pro-
jekt 428,7 millió euróba
kerül, melynek 65 szá-
zalékát az Európai
Unió, 20 százalékát az
állam, 15 százalékát pe-
dig a fõváros fizeti. 

Szélesítik és megemelik 
a budai alsó rakpartot 1200 méteren

Két új körforgalom épül
Tavaly szeptemberben döntött a képviselõ-testület

arról, hogy a Vihar utca - Raktár utca útkeresztezõ-

dést, illetve a közlekedési táblával védett Szõlõ ut-

ca - Kiscelli utca keresztezõdését körforgalmú cso-

móponttá építteti át. A beruházás - mely idén készül

el - azért szükséges, mert mindkét csomópont bale-

setveszélyes. A tervek már elkészültek, a kivitelezé-

si munkálatokra az önkormányzat nyílt közbeszer-

zési eljárást írt ki.

3400 kátyút javítanak ki idén
Közeledik a tavasz, a kátyúk betömésének ideje. Az

önkormányzat listáján 3400 úthiba szerepel, melye-

ket kijavíttatnak a helyhatóság által megbízott vál-

lalkozással. A munkálatokat az idõjárásra való te-

kintettel február végén-március elején kezdi meg a

közbeszerzés útján kiválasztott kivitelezõ.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Cukorbetegek
klubja a Margitban
Az Óbudai Cukorbete-
gek Klubja kéthavonta,
az adott hónap második
keddjén tartja összejö-
vetelét a Margit kórház-
ban. A cukorbetegség
legújabb felosztása és
ennek korszerû kezelé-
se lesz a téma március
10-én 16 órai kezdettel.
(Cím: Bécsi út 132.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Elõzetes: minden hónap
utolsó keddjén, 18 órától
Bástyai Frigyes termé-
szetgyógyász tart fórumot
az Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (BKH). „A
módosult tudatállapot, a
hipnózis” címû elõadásra
március 24-én várja az ér-
deklõdõket. (A belépés in-
gyenes. Cím: Csobánka
tér 5.) 

1% az 
emberiség ereje
Kérjük, adóbevallásakor is
gondoljon a hazai rászoru-
lókra, és személyi jövede-
lemadójának 1 százaléká-
val legyen része humani-
tárius tevékenységünk-
nek. Köszönettel: Magyar
Vöröskereszt. (Adó-
szám: 19002093-2-41.)

1% 1% 1%
A Rómaifürdõi Karitász
Alapítvány köszönetet
mond az 1 százalékos fel-
ajánlásokért. 2008-ban a
befolyt 695 ezer 299 forin-
tot a rászoruló idõsek, be-
tegek és családosok meg-
segítésére, valamint a ré-
szükre szervezett progra-
mokra fordították. (Adó-
szám: 18070053-1-41.)

Tavaly közel 7 millió em-
ber vesztette életét daga-
natos betegségben - Ma-
gyarországon 32 ezren. Az
újonnan diagnosztizáltak
száma ennek duplája. Elsõ
helyen az emlõ- illetve a
tüdõrák áll. A korai diag-
nosztizálással ma már
nem feltétlenül halálos a
betegség, sõt az életminõ-
séget rontó kezelések,
mûtétek is elkerülhetõk. 

- Ön elnyerte a ma-
gyar szellemi élet kivá-
lóságainak létrehozott
Prima Primissima-díjat
a magyar tudomány ka-
tegóriájában, melyet
úgy tudom, jótékony cél-
ra ajánlott fel. Mi az a
jótékony cél, melyet ér-
demesnek tartott erre?

- Az ifjú tehetséges
magyar onkológusokat
szeretném támogatni. A
díj kétévente esedékes
kamatait a Magyar On-
kológusok Társasága
kongresszusán nyújta-
nák át egy 35 év alatti,
az onkológiai tudomá-
nyokban sikereket elért
fiatal orvosnak.

- Az általunk ismert
statisztika szerint a ma-
gyar ember hajlamos a
struccpolitikára, keve-
sen vesznek részt a szû-
rõvizsgálatokon. Azért,

hogy még hatékonyabb
legyen az egészségügyi
propaganda, mit java-
solna?

- Ez társadalmi fel-
adat, de mindenkinek
megvan benne
a szerepe. Már
az iskolákban,
az egészségórá-
kon a tanulók
kapjanak infor-
mációkat a da-
ganatos beteg-
ségek tünetei-
rõl, panaszai-
ról, általában a szûrés-
rõl, a szûrésen való rész-
vétel fontosságáról.
Rendkívül lényegesnek
tartom, hogy a televíziós
csatornák foglalkozza-
nak ezzel a kérdéssel, és
az újságok is. Mutassa-
nak példát híres embe-
rek, mûvészek, politiku-
sok, akik részt vesznek a
szûrésen is, majd a mé-
dián keresztül el lehet
juttatni ezt az üzenetet
az emberekhez.

- A televízióból, újsá-
gokból, a megjelenõ hí-
rekbõl az tûnik ki, hogy
az egészségügy egyre
jobban üzleti alapokra
helyezõdik, mely ellen-
tétes a sokat idézett
mondással, hogy „a be-
tegek jóléte a legfõbb
törvény”. Intézetét
mennyire érinti a szem-
léletváltozás?

- Az intézet a klasszi-
kus orvosi szemlélet
alapján áll,  a hippokra-
tészi eskü szelleméhez
tartja magát. Mi gyó-
gyítjuk a beteget, és
nem egészségügyi szol-
gáltatásokat nyújtunk. A
legkorszerûbb kezelés
mellett foglalkozunk a
betegek lelkével, az em-
beri szervezet egységét,
a testet és a lelket együt-
tesen kezeljük.

- Az eddigi kutatások
szerint egyre több fiatal
lesz daganatos beteg.
Mi ennek az oka?

- A daganatok kiala-
kulásában fizikai, kémi-

ai, biológiai té-
nyezõk játsza-
nak szerepet. A
táplálkozásnak
van rendkívül
nagy szerepe. A
túlsúlynak, a fi-
zikai aktivitás
hiányának, a
dohányzásnak,

az alkoholfogyasztás-
nak. Sok tényezõ együt-
tes hatásáról van szó,
ami a technikailag fej-
lett, iparosodott orszá-
gokban a környezetká-

rosítással, az élelmiszer-
bizonytalansággal és
egyéb tényezõkkel
együtt járul hozzá a da-
ganatok kialakulásához.
Az életmódon kívül az
egészség további fontos
meghatározója az or-
szág gazdasági fejlettsé-
ge, teljesítõképessége és
a társadalmon belüli
egyenlõtlenség 

- Hogyan ítéli meg a
rákkutatás helyzetét ma
Magyarországon?

- A hazai rákkutatás
mindig is az európai él-
mezõnyhöz tartozott. Ez
jelen pillanatban is így
van. Egyik példája,
hogy nagy nemzetközi
társaságoknak magyar
elnökei voltak. Vezetõ
tisztségviselõink vannak
az európai onkológiai
mozgalmakban. Nagy

elismerés volt az is,
hogy az Országos On-
kológiai Intézet az elsõk
között szerezte meg az
európai akkreditációt.
Olyan egyesüléseknek a
tagja, melyek az európai
vezetõ rákintézetekbõl
jöttek létre.

- Ahhoz, hogy egy na-
gyon korszerû gyógy-
szer egy adott beteg ese-
tében hatásos vagy sem,
milyen vizsgálatokat
kell elvégezni?

- Elsõsorban a nagyon
korszerû molekulárpa-
tológia vizsgálatairól
van szó, immunhisz-
tokémiai vizsgálatokról,
melyek a terápiás érzé-
kenységet jelzik. Itt sejt-

alatti struktúráknak a
vizsgálatáról beszélünk,
a gének vizsgálatáról,
melyek a rák kialakulá-
sában játszhatnak szere-
pet. Ezek a vizsgálatok
információt adnak arra
vonatkozóan, hogy az a
sejtalatti struktúrában
lévõ hiba, ami a rákos
daganat kialakulásában
szerepet játszik, egy
adott gyógyszerrel befo-
lyásolható-e vagy sem.

- A terápia összeállí-
tásában nagy szerepe le-
het a centrumképzésnek.
Erre a szakmapolitika
megfelelõ fejlesztési
alapokat hoz létre?

- Rendkívül erõteljes
az európai törekvés a
nagy comprehenzív rák-
centrumok hálózatának
a kialakítására, ez bizto-

Adefibrillátor haszná-
latáról és az újra-

élesztéssel kapcsolatos
hasznos tudnivalókról tart
elõadást dr. Mártai István,
az Országos Mentõszol-
gálat Közép-Magyaror-
szági Mentõk igazgatója,
március 6-án 16.30 óra-
kor a Csillaghegy Egész-
ségházban (cím: Vasút sor

1., a HÉV-megállónál).
(Az esemény támogatója
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata.)

* * * 
A Csillaghegy Bete-

geiért Alapítvány szíve-
sen fogadja a személyi
jövedelemadó 1 százalé-
kának felajánlását. Adó-
szám: 18127887-1-41. 

Újraélesztés elméletben
és gyakorlatban

A magyar onkológia helye Európában
- Beszélgetés prof. Dr. Kásler Miklóssal, az Országos Onkológiai Intézet fõigazgatójával - 

„A magyar onkológia helye Európában” címmel
prof. Dr. Kásler Miklós tanszékvezetõ egyetemi ta-
nár, az Országos Onkológiai Intézet fõigazgatója
tart elõadást március 9-én 18 órától a San Marco
Szabadegyetem programsorozatában, az Óbudai
Kulturális Központban. (Cím: San Marco utca 81.)

San Marco Szabadegyetem

FOLYTATÁS A 9.OLDALON
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A március 1-jén induló
szakmai programok

közül a gyermekeknek
szervezett kiscsoportos
kommunikációs és konflik-
tuskezelési tréningre, vala-
mint az indulat és agresz-
sziókezelési csoportfoglal-
kozásra azokat a kama-
szokat várják, akik az is-
kolában a felnõttekkel, pe-
dagógusokkal és gyer-
mektársaikkal rendszere-
sen konfliktusba kerülnek,
a családjukban bekövetke-
zõ változásokat nem tole-
rálják, azokhoz nehezen
alkalmazkodnak, a nem
megfelelõ kommunikáci-
ós és konfliktuskezelési
technikák hiányában ag-

resszív, deviáns viselke-
dést produkálnak.

Atréningeken részt vevõ
gyermekeknek nyáron ter-
mészetjáró, az egészséges
életre nevelõ, közösségépí-
tõ „öko tábort” is szervez-
nek a Dunakanyarba.

A családi ünnepek (hús-
vét, gyermeknap, kará-
csony) köré szervezett
családi napokra a gyer-
mekeket már családjukkal
együtt várják. A zenés, já-
tékos versenyekkel telített
programokon minél több
családot szeretnének ven-
dégül látni.

A családi délután
programjain ennél is to-
vább akarnak lépni. A
családi kapcsolatok erõ-
sítését és a családi struk-
túrák újraépítését célul
tûzõ programokba keve-
sebb családot, de annál
sûrûbben szeretnének be-
vonni. A programokon a
szülõk és gyermekük kö-
zösen fognak játszani, fát
ültetni, vagy kézmûve-
sedni.

(A programról bõvebb
információ Mester Szilvia
szakmai vezetõtõl kérhetõ
a 06-20-576-9601-es tele-
fonszámon, vagy a
cstan.info@kszki.obuda.hu
e-mail címen.)

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

sítaná a daganatos bete-
gek korszerû ellátását,
hiszen itt vannak együtt
azok a diagnosztikai és
terápiás monolitások,
amelyek ahhoz szüksé-
gesek, hogy a beteget
eredményesen lehessen
kivizsgálni és gyógyke-
zelni. Egész Európában
folyik a centrumképzés.
Magyarországon is a kö-
zeljövõben, ismereteim
szerint, megjelenik az
onkológia fejlesztése,
ami a centrumképzésnek
bizonyos fokú anyagi
hátteret biztosít.

- 2013-ban a megbe-
tegedések száma 26 mil-
lió, a halálozások száma
17 millió lehet. A civili-
záció okozta környezet-
károsítás ebben fontos
szerepet játszik. Milyen
módszerekkel lehetne
ezen változtatni?

- A primer prevenció
lenne a leglényegesebb,
ami a daganatkeltõ té-
nyezõk kiiktatását jelen-
ti az életünkbõl. A pri-
mer prevenció lehetõsé-

gei: a dohányzás ellenes
küzdelem, a helyes táp-
lálkozás, a fizikai aktivi-
tás, a túlsúly és a
stresszhelyzetek elkerü-
lése, a megfelelõ élet-
mód valamint annak a
több mint kétezer kémi-
ai anyagnak az eliminá-
lása, melyek szerepet
játszhatnak a rák kiala-
kulásában. Védelem az
ionizáló sugárzástól. A
biológiai tényezõk kö-
zött a humán papiloma
vírus, amelyre már van
védõoltás, illetve a He-
patitis B, C, vírus, me-
lyekre csak várható a
vakcináció. 

- Annyi mûvész volt
eredetileg orvos, Illés
Endrétõl, Németh Lász-
lón át Csehovig. Mi a vé-
leménye az orvoslás és a
mûvészet kapcsolatáról?

- Rendkívül szorosnak
érzem. Az orvoslás, a
fogalom klasszikus ér-
telmében, nem kizárólag
a test gyógykezelése
megadott módszerek
szerint, hanem az egész
ember kezelésérõl van

szó. Hozzátartozik a lé-
lek, az orvos-beteg kap-
csolat, az empátia. Az az
orvos, aki kulturált, mû-
velt, nyilvánvalóan sok-
kal szélesebb alapokon
tud a betegével meghitt
viszonyba kerülni, mint
az, aki nem.

- Látszik az arcán a
nyugalom és a hivatásá-
ba vetett hit. Honnan
merít erõt mindehhez?

- Azt hiszem onnan,
hogy nyugodt a lelkiis-
meretem abban az érte-
lemben, hogy mindent
megtettem a betegekért,
ami rajtam múlott. Úgy
gondolom, egy orvos-
nak figyelni kell Cse-
hovra, aki azt mondta:
„Nem azért születtünk a
világra, hogy boldogok
legyünk, hanem hogy
teljesítsük a kötelessé-
günket”. Én még hozzá-
tenném, ha az ember tel-
jesíti kötelességét, akkor
egyúttal boldog is.

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

FOLYTATÁS A 8.OLDALRÓL

Új programok a  Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban

Együtt a család!
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
2009 márciusától az Új Magyarország Fejlesztési Terv ke-
retében, „Együtt a család!” munkacímmel új gyermek- és
családközpontú prevenciós programot indít, mely választ
kínál a hátrányos helyzetû, veszélyeztetett gyermekek ma-
gatartási és teljesítmény zavaraira, beilleszkedési, társa-
dalmi integrációs, családi és életviteli problémáira.

A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szerve-
zete márciusban az alábbi
idõpontokban és helyszí-
neken szervez nyilvános
véradásokat. 

M árcius 12-én 14-
tõl 17 óráig:

Szent Margit kórház (Bé-
csi út 132. Véradó kami-
onnál).

Március 20-án 14.30-tól
18 óráig: Auchan Aquin-
cum (Szentendrei út 115.).

Március 22-én 8.30-
tól 12.30 óráig: Óbudai
Szalézi Rendház (Bécsi
út 173.).

A véradás ideje alatt in-
gyenes látásvizsgálat is
lesz. Ha ön egészséges,
elmúlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a 60.
életévét és úgy érzi, hogy
segíteni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön el a vér-
adásra! Személyi igazol-
vány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

Önkormányzati dolgozók adtak vért január 29-én a kép-
viselõ-testületi irodában

Tájékoztatjuk olvasó-
inkat, hogy kerüle-

tünkben a 284/1997.
(XII. 23.) kormányren-
delet „Térítési díj ellené-
ben igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatá-
sok térítési díjáról” 2008
szeptemberi módosítása
értelmében, „Az a mell-
kas-szûrõvizsgálat (tüdõ-
szûrés), melynek igénybe-
vételére nem az egészség-
ügyi hatóság által külön
jogszabály szerint kötele-
zõen elrendelt szûrõvizs-
gálat keretében, vagy nem
a külön jogszabály szerin-
ti korhoz kötött szûrõvizs-

gálat keretében kerül sor”
térítésköteles.

1. A III. kerületben élõ
30 év feletti lakosok szá-
mára évente 1 alkalommal
a kötelezõ tüdõszûrés in-
gyenes.

2. Érvényes taj-kártyá-
val rendelkezõ, nem köte-
lezõ tüdõszûrésre jelent-
kezõ kerületi és minden
esetben a nem kerületi la-
kosok számára a finanszí-
rozási szabályok alapján a
térítési díj: 800 forint.

3. Biztosítással nem ren-
delkezõk részére a tüdõ-
szûrés a lelet kiadásának a
térítési díja: 6000 forint.

Mikor térítésköteles, 
mikor nem a tüdõszûrés?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban nagymérték-
ben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 száza-
lékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil
szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!
A szervezet neve: Adószáma:
„A rák ellen, az emberért, a holnapért!” 19009557-2-43
Társadalmi Alapítvány Támaszadó Szolgálata
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Alapítvány a Fodros utcai Iskoláért 18034271-1-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdõ 18106228-1-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány 19676906-1-41
Bóbita Alapítvány 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
Braunhaxler Énekkar Egyesület 18121991-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41 
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 18103225-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány 18096040-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyezõ Alapítvány 18113633-1-41
Erdõalja Alapítvány 19020305-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Flóra Alapítvány 18002928-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-2-41
Gézengúz Alapítvány, a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány 18047015-1-41
Gyermekeinkért’91 Alapítvány 19700478-2-41
Harrer Pál utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
Iskolánkért Alapítvány (Krúdy Gyula Általános Iskola) 19703653-1-41
Jó Munkát ! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41
Jövõbarát Alapítvány 18110453-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 18231148-1-43 
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
„Legyen a betû jó barát” Alapítvány 19666608-1-42
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért 18121977-1-41
Óbuda-Békásmegyer Egyesület
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Kolping Szövetség 19639680-2-41
Magyar Vöröskereszt 19002093-2-41
Mókuskaland Egyesület 18097735-1-41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 19002732-2-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Napsugár Alapítvány 19664008-1-41
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány 18536845-2-41
Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
OBSITOS Sport Egyesület 18116447-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbuda-Békásmegyer Mentõalapítvány 18081864-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Futókör SE 18096569-1-41
Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18002894-1-41
Óbudai Kálvin János Közhasznú Alapítvány 18061495-1-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
„Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány 18063112-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 18119488-1-41
Pais Dezsõ DSE     19025537-1-41
Penúél Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
POZITÍV Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhetõ gyerekek megsegítésére 18074260-1-41 
Rászorultak Megsegítése Alapítvány 19652533-1-41
Reménysugár az Idõsekért Alapítvány 18122370-2-41
Rómaifürdõ SE 18040551-1-41
Textilmúzeum Alapítvány 18042096-2-41
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vízililiom Egyesület 18119323-1-41
Zöld Almák Óvodai Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata tájékoztatja a
lakosságot, hogy az Ételt
az Életért Alapítvány in-
gyenes ebédosztása 2009
márciusától új helyszínen
és idõpontban történik.

A z Ételt az Életért
Alapítvány évek óta

ingyenes étkeztetési lehe-
tõséget nyújt a rászoru-
lóknak, közterületen tör-
ténõ ebédosztás formájá-
ban. A III. kerületben
2009 januárjától vehetõ
igénybe ez a szolgáltatás,
melynek lebonyolítását
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata szervezi. Az
ingyenes ebédet a szociá-

lis, illetve gyermekjóléti
ellátásban részesülõ, rá-
szorult családok vehetik
igénybe, akiket errõl a le-
hetõségrõl az önkor-
mányzat elõzetesen írás-
ban tájékoztat(ott).

Új helyszín: az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Köz-
pont Szentendrei út 85.
szám alatti telephelye.

Idõpont: 2009. márci-
us 7-tõl, szombati na-
pokon 12-13 óra között.

Az ételosztás helyszí-
nére kérik, hogy minden
arra jogosult igénybeve-
võ hozzon magával az
étel elvitelére alkalmas
tárolóedényt.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT AZ IZOMBETEG GYEREKEKÉRT.
Hatodik alkalommal tartott jótékonysági hangversenyt az
Óbudai Társaskörben február 13-án a Gyógyító Jószándék
Alapítvány az izombeteg gyermekekért. Az est bevételét
nyári táboroztatásukra fordítja a civil szervezet

Ingyenes ebédosztás
új helyszínen

Elõzetes: a Magyar
Vöröskereszt III. kerüle-
ti Szervezete szociális
akcióján kedvezményes
áron juthatnak ruhákhoz,
liszthez a rászorulók
március 25-én, 26-án és
27-én 8-tól 17 óráig.

Helyszín: Ladik utca
2-6., a Celer Épületfenn-

tartó és Szolgáltató Kft.
területe. (Megközelíthe-
tõ a 206-os, 86-os autó-
busz Bogdáni úti végál-
lomásától, gyalog körül-
belül 200 méter a HÉV
Filatori-gáti megállójá-
tól. Érdeklõdni lehet a
388-8530-as telefonszá-
mon.) 

Szociális akció

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Közlekedés

Komoly tervek vannak a
dél-budai és az óbudai
villamoshálózat össze-
kapcsolására. A mostani
árakon 6,56 milliárd fo-
rintos beruházással je-
lentõs mértékben javulna
a budai villamosforgalom
minõsége - erõsítette
meg lapunk érdeklõdésé-
re a BKV Zrt. 

A jelenlegi 17-es vil-
lamos vonalát há-

rom helyen kapcsolnák
össze a már meglévõk-
kel, így kevesebb átszál-
lással utazhatunk majd,
és több helyen a metró-
állomásokat is elérhet-
jük. Mivel az új vágá-
nyok lefektetése a II. ke-
rületben történik, ezért
az ottani önkormányzat
segítõ szándékára is
szükség van. 

A Vidra utcából a vá-
gányok a mostani, de
részben elbontott for-

duló vonalában halad-
nak majd a Margit híd
aluljárójának nyugati
fala mellé. Itt a két vá-

gány a rendelkezésre
álló szûk hely miatt
összefonódik, majd a
túloldalon ismét szét-

válva egy új jelzõlám-
pás keresztezõdésnél
átmegy a Bem rakpart
Duna felé esõ oldalára,
és úgy halad tovább a
Batthyány térig. A jár-
da és a fasor a helyén
marad, a vágányok a
mostani parkolók ten-
gelyében húzódnak
majd. A Batthyány té-
ren a villamosok to-
vább mennek a dél-bu-
dai úti céljukig.

Óbudáról a Moszkva
tér felé a Török utcá-
ban, míg fordítva a
Margit körútról a
Frankel Leó utcába ka-
nyarodik majd az új ös-
szekötõvágány. Az erre
haladó villamosokról a
körútiakra a Mechwart
téren lesz a legkedve-
zõbb átszállási kapcso-
lat. Természetesen az
óbudai szerelvények a
Moszkva tér felé a Tö-
rök utca torkolatában,
míg fordított irányban a
Frankel Leó utca elején
is megállnak. A Duna-
parti járatok a Vidra ut-
cában és szintén a
Frankel Leó utca elején
állnak majd meg, ahová
gyalogátkelõn jutha-
tunk el a körúti villa-
mosoktól.

A terveket elfogadta a
bíráló bizottság, a pro-
jekt költségigényét va-
lamint mûszaki tartal-
mát is jóváhagyták,
melyre a kormány for-
rást különített el. A be-
ruházás 2010 decembe-
rére valósulhat meg, de
a Bem rakparti szakaszt
már 2010 augusztusá-
ban átadhatják.     

A jelenleg használa-
ton kívüli villamos-for-
duló parkosított részébe
beépített pavilon - mely-
re a XII. kerület adta ki
az építési-hatósági en-
gedélyt - nem lóg bele a
leendõ útvonalba, de a
jármûvek meglehetõsen
közel fognak elmenni
mellette, illetve baleset-
veszélyes is lehet ez a
helyzet, hacsak addig le
nem bontják az épít-
ményt.

Jelenleg még nincs
végleges vonalhálózat,
illetve menetrend, de a
BKV Zrt. nem zárta ki,
hogy megvalósítható az
alábbi járatstruktúra. 

19-es: Kelenföldi pá-
lyaudvar - Batthyány tér
- Margit híd budai hídfõ
- Óbuda, Bécsi út (15
percenként).

41-es: Kamaraerdõ -
Batthyány tér - Margit
híd budai hídfõ - Óbuda,
Bécsi út (15 percen-
ként).

61-es: Móricz Zsig-
mond körtér - Alkotás
utca - Moszkva tér -
Frankel Leó utca/Török
utca - Óbuda, Bécsi út
(7-8 és 15 percenként).

Lapunkban már több-
ször írtunk arról, hogy
igazából akkor vehetik
át a térségben villamo-
sok a forgalom döntõ ré-
szét, ha Óbudán a város-
központ felé is vissza-
építik a vágányokat, a
Pacsirtamezõ utca - Fló-
rián tér - Szentendrei út
tengelyében, illetve új-
ból létesítenek a körút
felé leforduló közvetlen
járatokat.

Kertész István

Dél-budai - óbudai vonalak

Összekapcsolt villamoshálózat?

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

közhírré teszi, hogy a
megbízásából eljáró Vilati
Signalbau Huber Forga-
lomtechnikai Kft. kérel-
mére Budapest Fõváros
Önkormányzata Fõpol-
gármesteri Hivatal Közle-
kedési Ügyosztály Közle-
kedési Hatósági Alosztá-
lyán (Budapest, V. ker.
Városház utca 9-11.) a

közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény
29.§ alapján 

a Bp., III. ker. Vihar
u.-Raktár u.-Váradi u.
körforgalmú csomópont
és a Bp., III. ker. Kiscelli
u.-Szõlõ u. körforgalmú
csomópont kiépítésének
engedélyezésére útügyi
hatósági eljárás indult.

(Ügyintézõ: Smauder
József. Tel./fax: a 327-
1550-es számon lehet
érdeklõdni az engedé-
lyezéssel kapcsolatosan.
Levelezési cím: 1364
Budapest, Pf. 1.)

Az iratbetekintés,
nyilatkozattétel lehetõ-
ségét az elõadóval tör-
ténõ elõzetes egyezte-
tést követõen tudják
biztosítani.

Útügyi eljárás a körforgalmakra

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_05.qxd  2/27/2009  1:24 PM  Page 12



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

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

LÓ A SÁRBAN A Solymárvöl-
gyi utcában egy ló elsüllyedt a
sárban január 24-én. Önerõbõl
nem tudott kijönni a „mocsár-
ból”. A tûzoltók létra, kötél,
csörlõ, heveder segítségével ki-
mentették az állatot, majd átad-
ták gondozójának.
OLTOTT A LAKÓ Egy Kazal ut-
cai lakás szobájában szõnyegek,
parketta és asztalterítõ égett janu-
ár 28-án. A tüzet a lakó eloltotta.
PÁRAELSZÍVÓ ÉGETT A Füst
Milán utcában egy négyszintes
lakóépület I. emeleti lakása kony-
hájában páraelszívó fogott lán-
got február 4-én. A tûzoltók kiér-
kezése elõtt a szomszédok por-
ral oltóval megfékezték a tüzet.

ELEKTROMOS KÁBEL KA-
POTT LÁNGRA A Bécsi úton

egy V. emeleti lakás elõszobájá-

ban elektromos kábel égett. A

tüzet a tulajdonos a lakás áram-

talanítása után eloltotta.

A tûzoltók eseménynaplójából

Hókotró lapátja alá szaladt egy személygépkocsi február 21-én a Pa-
csirtamezõ utcában, a Tímár utcánál. A balesetben egy személy sérült
meg, õt a mentõk kórházba szállították

A Zsigmond Király Fõiskola
köszöni mindazoknak, akik
segítettek tetten érni és el-
fogni a kerületben garáz-
dálkodó bûnözõi csoportot. 

N éhány fiatalember
a fõiskola nevével

visszaélve férkõzött töb-
bek bizalmába azzal,
hogy könyveket gyûjte-
nek az intézmény biblio-
tékája részére. Tájékoz-
tatni kívánjuk a lakossá-
got, hogy a
f õ i s k o l a
ilyen kez-
deménye-
zést nem
tett és nem
is fog ten-
ni, tehát ha

bárki a fõiskolára hivat-
kozással jelentkezik, ne
higgyenek neki. 

Több kerületi lakos
gyanút fogva felhívta
intézményünket, és ezen
a nyomon járva, a kerü-
leti rendõrkapitányság
munkatársai tetten érték
a tolvajokat. Külön kö-
szönet illeti Feró Attila
rendõr alezredest, kapi-
tányságvezetõ-helyet-
test, aki azonnali intéz-

kedésével rács mögé
juttatta a bûnözõket. 

Dr. Juhászné
Belatiny Katalin

elnök
Zsigmond Károly

Fõiskola 

A Zsigmond Károly Fõiskola nevében gyûjtöttek könyveket

Lakat alatt a tolvajok

B É K Á S M E G Y E R I
RENDÕRÕRS. A Med-
gyessy Ferenc utca 4.
szám alatti békásmegy-
eri rendõrõrs telefon-
száma: 243-2511.

Elfogott két körözött férfit
a Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság akcióosztálya
egy óbudai autómosónál,
a Bécsi út és a Vörösvári
út keresztezõdésében feb-
ruár 9-én.

A két férfit az autómo-
só egyik

helyiségébõl
hívták ki a
rendõrök. Iga-
zoltatásukkor
bebizonyoso-
dott, hogy meg-
találták a kere-
sett személye-
ket. B. Tamást
két rablás mi-
att, míg társát,
C. Sándort rab-

lás és garázdaság miatt
körözte a Fõvárosi Bíró-
ság büntetés-végrehajtási
csoportja, az utóbbi férfit
lopás miatt a II. és III. ke-
rületi Bíróság is kereste.
Mindkettõjüket elõállítot-
ták a III. kerületi Rendõr-
kapitányságon. 

Autómosónál csaptak le
a körözött bûnözõkre

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Manó-tanoda 
a Mustármagban
Az iskola-elõkészítõ fog-
lalkozások április 15-ig
tartanak a Mustármag-
ban. Szerdánként 16.30-
tól 17.30 óráig várják az
érdeklõdõ gyermekeket
szüleikkel együtt a Mus-
tármag Keresztény Óvo-
da, Általános Iskola és
Gimnázium Templom ut-
ca 5. szám alatti épületé-
be. A részvétel ingyenes.
(Elérhetõségek: telefon
és fax: 338-8130, e-mail:
mail@mustarmag.sulinet
.hu honlap: www.mustar-
mag.communio.hu) 

Mini bölcsi-ovi
A KIMA, Keresztyén Ifjú-
sági Missziós Alapítvány
Bárka Keresztyén Családi
Napközije 7 fõs mini böl-
csit-ovit indít 2-5 éves
gyermekeknek augusztus
1-jén Csillaghegyen. (Ér-
deklõdni, jelentkezni lehet
Tarcali Zoltánnénál a 06-
70-329-0153-es telefon-
számon, vagy www. kima.
hu/csalad.html)

Állások
Közoktatási intézmény
gazdasági csoportjába ke-
res közép- vagy felsõfokú
munkaügyi végzettséggel
rendelkezõ munkaügyi
elõadót és államháztartási
szakon képesített fõkönyvi
könyvelõt. (Jelentkezés a
gazdasági igazgatóhelyet-
tesnél. Telefonszám: 336-
1494; e-mail: mateffi@
freemail.hu)

1 % 1 % 1 %
A Dózsa György utcai
Általános Iskola Támo-
gató Alapítványának
adószáma az 1 százalé-
kos felajánlásokhoz:
19636979-1-41.

A z elmúlt évek ha-
g y o m á n y a i n a k

megfelelõen, március
elsõ keddjén, március
3-án nyitva áll az Ár-
pád Gimnázium kapu-
ja minden volt árpádos
elõtt. Akik ezen a na-
pon 18-tól 20 óráig el-
látogatnak egykori is-
kolájukba, az Árpádba,
bízvást találkozhatnak
egykori diáktársaikkal,
tanáraikkal egy kis be-

szélgetésre, múltidé-
zésre.

A vendégeket 18 óra-
kor rövid mûsorral vár-
juk, ezután ki-ki megta-
lálhatja régen látott is-
kolatársait, tanárait.

(Az érdeklõdõk kérdé-
seire szívesen adunk vá-
laszt a kovacsne.kesz-
leri.erzsebet@arpad.suli
net.hu címen, vagy tele-
fonon: 388-7120.)

Árpád Gimnázium

Öregdiák-találkozó
• Fergeteges, vidám

farsangi mulatságon vet-
tek részt február 3-án a le-
endõ elsõs gyerekek. Az
alsós tanítókkal különféle
álarcokat, farsangi kellé-
keket készítettek. A far-
sang kihagyhatatlan étele
a fánk, amit az óvodások
megkóstoltak. A gyere-
kek nagy meglepetésére
egy bohóc is érkezett, és a
bál zárásaként a pici lá-
bak táncra perdültek.

• Továbbra is várjuk a
foglalkozásokra az óvo-
dásokat, keddenként 17
órakor. A bemutató órák
március 11-én 9 órakor
kezdõdnek. (A részletes
program honlapunkon
m e g t e k i n t h e t õ :
www.keve-kiserdo.hu)

80 éves 
a Keve Iskola
Ebben az évben ünnepli

iskolánk fennállásának 80.
évfordulóját. Minden ked-
ves volt diákunk és kollé-
gánk jelentkezését várjuk
ezen az e-mail címen:
keve-a@kszki.obuda.hu

(Bõvebb információt
iskolánkkal kapcsolat-
ban megtudhatnak a
368-9220-as telefonszá-
mon.)

Keve-Kiserdei 
Általános Iskola

H agyományos far-
sangi báljukon az

Óbudai Harrer Pál Álta-
lános Iskolában nagy si-
kert arattak az osztály-
produkciók, melyek

idén a retro jegyében
születtek az 1970-80-as
évek zenéit és táncait
idézve fel. A negyedike-
sek (képünkön) és a
nyolcadikasok keringõ-

jével nyitották meg a
bált. Színesítette a prog-
ramot a rock & roll ver-
seny és a karaoke bemu-
tató is. Az estét disco és
társasjáték-kuckó zárta.

Farsang a retro jegyében

„Kevés”-hírek

Farsangi klubdélutánon,
január 29-én ismét talál-
kozhattak az óvodások a

leendõ elsõs tanító
nénikkel a Ziper-
nowsky Károly Álta-
lános Iskolában. 

A kicsik és szü-
leik színes

programokon ve-
hettek részt. A kéz-
mûves sarokban
mókás álarcok és
farsangi sipkák ké-
szültek. Az iskola
folyosóit ezen a
délutánon pókem-
berek, katicák és
különbözõ mesebe-

li lények lepték el, mert
az álarckészítés mellett
arcfestés is várta a kicsi-
ket. 

A szülõknek és a gye-
rekeknek az Elveszett
Állatok Alapítványának
képviselõi tartottak ér-
dekes elõadást.  Nem
üres kézzel érkeztek, az
iskola egyik terme át-
változott kisállat simo-
gatóvá, ahol a gyerme-
kek kutyát, cicát simo-
gathattak. 

Farsangi mulatságun-
kat az aprók tánca és fi-
nom szalagos fánk kós-
toló zárta. (További ké-
pek és információk ol-

vashatók az iskola hon-
lapján: www.ziper.ras-
net.hu) Pártényi Judit

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják
az általános és középiskolai tanulókat matematikából,
fizikából, kémiából, magyarból és történelembõl.
Lehetõség van mindennapos korrepetálásra, az
érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból,
nyelvtanból, történelembõl.
Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév vé-
géig, pótvizsga, évismétlés helyett. Felkészítés osz-
tályozóvizsgára, érettségire, kisérettségire, tanév
végi záródolgozatokra. Tétel- és feladatsorok kidol-
gozása. Pótvizsga elõkészítés minden tantárgyból.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs
kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton, a gye-
rekek által kért napokon és idõpontban. (A jelentkezõk a
06-20-946-2027-es számot hívhatják.)       Thalész-Kör

Korrepetálás, érettségi és pótvizsga elõkészítõk

I skolanapot tartottak feb-
ruár 4-én a Bárczi Géza

Általános Iskolában. A tanu-
lók nagy lelkesedéssel vettek
részt a három blokkra bon-
tott foglalkozásokon. Eze-
ken belül 8-9 féle lehetõsége
volt a diákoknak pontjaik
gyarapítására. Délben volt a
táncverseny, majd a tombo-
lasorsoláson reménykedhet-
tek a fiatalok a szerencsében.
Ezt követõen rendezték a ta-
nárok és diákok közötti mér-
kõzéseket asztaliteniszben,
kosárlabdában és fociban. A
nap az alsó tagozaton farsan-
gi mulatsággal, felsõ tagoza-
ton discoval zárult.

Iskolanap 
a Bárcziban

Tánc és szalagos fánk a Ziperben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Nyílt napok 
a Kerékben

Az iskolaválasztás elõtt
álló gyerekek szüleit vár-
ják bemutatkozó beszél-
getésre március 3-án
16.30 órakor, majd márci-
us 12-én és 19-én (csü-
törtöki napokon) 7.45
órakor tanítási órákat
nézhetnek meg a nyílt
napokon a leendõ elsõ-
sök és szüleik. Az órákat
a jövõ évben elsõsöket
tanítók tartják. (Cím: Ke-
rék utca 18-20. Bõvebb
felvilágosítás Kovács Éva
igazgatóhelyettestõl kér-
hetõ a 250-0831-es tele-
fonszámon. Honlap:
www.kerek-u.sulinet.hu)

Iskolacsalogató 
a Bárcziban

Nagycsoportos óvodá-
soknak iskolacsalogató
foglalkozásokat tarta-
nak a Bárczi Géza Álta-
lános Iskola játszóhá-
zaiban (kézmûveske-
dés, képességfejlesz-
tés, mozgás) március 6-
án 16.30-tól 18 óráig.
Ajánlják azoknak a gye-
rekeknek, akik már na-
gyon várják az iskolát,
akik egyáltalán nem
várják az iskolát, akik
szívesen játszanak, te-
vékenykednek, mozog-
nak, akiknek kedve,
vagy szüksége van ké-
pességfejlesztõ játé-
kokban részt venni.
(Cím: Bárczi Géza utca
2. Tel.: 243-1509.)

Tavaszvárás 
a Krúdyban

Családi délelõttre invitál-
ják március 7-én 10-tõl
12 óráig az érdeklõdõket
a Krúdy Gyula Általános
Iskolába. (Cím: Gyógy-
szergyár utca 22-24.)

„Változó tudás, változó
kompetenciák” címmel
március 2-tõl 26-ig rendezi
az I. Óbudai Pedagógiai Na-
pokat a Pedagógiai Szolgál-
tató Intézet (PSZI). Az ese-
ményt Bús Balázs polgár-
mester nyitja meg március
2-án 14 órakor a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. 

A vendégeket Áderné
Tavaszi Edit, a

PSZI megbízott igazga-
tója köszönti. Brassói

Sándor, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium
fõosztályvezetõ-helyet-
tese „A kompetenciaala-
pú oktatás jelene és jövõ-
je” címmel tart eladást. 

A megnyitót követõen
a Veres Péter Gimnázi-
um tanulói lépnek fel. A
meghívott tankönyvki-
adók vásárlással egybe-
kötött bemutatót tarta-
nak. A rendezvénysoro-
zaton kívül 33 program-
mal várják a pedagógus

kollegákat, melynek té-
mái a játék, szövegértési
és matematikai, szociá-
lis kompetenciák köré
csoportosíthatók. A
programoknak a Peda-
gógiai Szolgáltató Inté-
zet, a kerület óvodái és
iskolái adnak a hely-
színt. Így a Hétszínvirág
Óvoda, a Pitypang Mû-
vészeti Óvoda, a Szín-
Kör Játék Óvoda, a Vac-
kor Óvoda. Az iskolák
közül az Aquincum Ál-
talános Iskola, a Bárczi
Géza Általános Iskola,
az Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskola, az Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézet, a

Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskola, a Keve-
Kiserdei Általános Isko-
la, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, a Fod-
ros Általános Iskola, az
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola, a Ziper-
nowsky Károly Általá-
nos és Sportiskola és az
Óbudai Harrer Pál Álta-
lános Iskola. 

A rendezõk szándéka,
hogy az óvodák és isko-
lák közösen találjanak
olyan területeket, me-
lyekben az egymásra
épülõ oktatási intézmé-
nyek az egymástól való
tanulás lehetõségét is
biztosítják. 

Változó tudás, változó kompetenciák

I. Óbudai Pedagógiai Napok 

A rendezvényt Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Oktatási és Kulturális Fõosztálya, a Fõvá-
rosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány, az Apá-
czai Kiadó, a Mozaik Kiadó, a Mûszaki Könyvkiadó,
a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Sodexo támogatja.

A Veres Péter Gimnázium-
ban a február 3-ai nap az
iskolai könyvtárakról
szólt. 

S zlávikné Cséfalvay
Krisztina, a gimná-

zium tanára elmondta,
délelõtt az  országos
Bod Péter Könyvtár-
használati Verseny bu-
dapesti szóbeli forduló-
ját, délután az iskolai
könyvtárosok szakmai
konferenciáját tartották
az intézményben. A bu-
dapesti szóbeli forduló-
ra 600 versenyzõ közül,
korosztályonként 8-8
könyvtárhasználati ver-
senyzõ jutott be. 

Idén a fõváros legjobb
16 diákja közé három
III. kerületi versenyzõ
került: Bartos Adrienn,
Gém Janka és Vámossy
Domonkos, a Veres Pé-
ter Gimnázium tanulói.

A márciusi országos
versenyen a Bárdos La-
jos Általános Iskola és
Gimnázium egyik tanu-
lója mellett Vámossy
Domonkos képviselheti
a fõvárosi diákokat.

„Párbeszéd a múlttal,
a jelenben, a jövõért”

címmel rendezett szak-
mai napon Papp György
igazgató köszöntötte az
érdeklõdõket, majd
Gérnyi Ferencné könyv-
táros tanár beszélt élet-
útjáról, kiemelve a szün-
telen képzés, az élet-
hossziglan való tanulás
szükségességét.  

Tamás Ilona, a polgár-
mesteri hivatal oktatási
és kulturális fõosztályá-
nak vezetõje a kerület
iskoláinak könyvtári
helyzetét fenntartói
szemszögbõl vizsgálta.

Hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat erejéhez
mérten támogatja az is-
kolai könyvtárak fej-
lesztését, melyre jó pél-
da a Veres Péter Gimná-
zium bibliotékájában el-
kezdett modernizálás,
valamint az Árpád Gim-
náziumban  átadott új
könyvtár (képünkön).
A fõosztályvezetõ ki-
emelte a kerület könyv-
tárainak összefogását.

A szakmai nap szerve-
zõje, Hock Zsuzsanna a
pályázatokon való rész-

vételre sarkallta az isko-
lai könyvtárakat, hiszen
fontosnak tartja az isko-
lai könyvtári rendszer
kultúraközvetítõ szere-
pét, az olvasást és a
könyv szeretetét. 

Kardos András infor-
matikus bemutatta a
Könyvtári Intézet
támogatásával ja-
nuártól mûködõ
Könyvtárportált,
mely segítséget
nyújt a könyvtá-
rosok mindennapi
munkájához.

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny

Párbeszéd a múlttal, a jelenben, a jövõért

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537
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Válogatott versek
„Két kavics” címmel válo-
gatott verseket jelentetett
meg Kanizsa József tollá-
ból a Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör. A szerzõ a kötetet
50 éves irodalmi pályája
alkalmából családjának
ajánlja. A verseket Tényi
Katalin grafikus-festõmû-
vész grafikái színesítik.
Kanizsa József a Magyar
Kultúra Lovagja, 23 éve a
Krúdy Kör titkára.

Ír est
Beszélgetés Írországról
hazánkban élõ ír szárma-
zású emberek vezetésé-
vel, március 8-án 18 órától
a Táborhegyi Népházban.
Az esten ír zenekar muzsi-
kál és lesz ír táncház is.
(Cím:Toronya utca 33.)

Bábelõadás
Elõzetes: Benedek
névnapján, március 21-
én 10 órai kezdettel Be-
nedek Elek: Égig érõ fa
címû meséjét bábozzák
el a Márkus Színház
mûvészei a Táborhegyi
Népházban a 3-10 év
közti gyerekeknek.
(Cím: Toronya utca 33.) 

Kézmûves munkák
„Tervezõasztaltól a
dekupázsig” címmel
Sólyom Gabriella kéz-
mûves munkáiból látha-
tó kiállítás a Táborhegyi
Népházban. (Cím: Toro-
nya utca 33.)

SANZONEST. Pregitzer Fruzsina sanzonestjét hallhatta a közönség „Kérem, én még
nem játszottam” címmel, február 21-én az Óbudai Kulturális Központ színpadán

José Cura vezényli az Óbu-
dai Danubia Zenekar márci-
usi bérletes koncertjét a Ze-
neakadémia nagytermében.

A március 7-ei est
mûsora a latin zene

jegyében született. Az
elsõ részben Rimszkij-
Korszakov, Bizet és Ra-

vel spanyol témájú és
ihletettségû darabjai
hallhatók, míg a máso-
dik részben argentin ze-
nébõl kap ízelítõt a kö-
zönség Buchardo, Piaz-
zolla és Ginastera mûve-
in keresztül. (Akadémia
Bérlet/3.)

José Cura életútja
José Cura a világ ze-

nei élvonalába tartozó
argentin születésû ope-
raénekes, komponista és
karmester. Zenei tanul-
mányait, melynek során
zeneszerzést, zongorajá-
tékot és karmesterséget
tanult, hazájában végez-
te. Különleges hangi
adottságaira a Mûvésze-
ti Egyetem kórusának
asszisztensi feladatai so-
rán derült fény, ekkor
kezdte énekesi tanulmá-
nyait, melyet már Euró-
pában fejezett be. 

Elsõ sikereit is az öreg
kontinensen aratta, majd
a Placido Domingo által
jegyzett Operalia Nem-
zetközi Énekverseny
megnyerésével 1994-
ben indult karrierje:
nincs a világnak olyan
rangos operaháza, ahol
ne énekelte volna el az

operairodalom népszerû
és kevéssé ismert tenor
fõszerepeit. Nem mon-
dott le azonban a másik
tanult hivatásáról, a kar-
mesterségrõl, egyre
többször vállal dirigensi
feladatokat mind a kon-
certpódiumon, mind a
zenekari árokban.

José Curát a hazai kö-
zönség elõször énekes-
ként ismerte meg, de a
neve karmesterként sem
ismeretlen Magyaror-
szágon. Legutóbb épp
az Óbudai Danubia Ze-
nekart vezényelte egy
jótékonysági koncerten,
melyen Verdi: Requiem-
je hangzott el. A felké-
szülés során kialakult jó
munkakapcsolat veze-
tett José Cura karmeste-
ri minõségben történõ
meghívásához, aki szí-
vesen elfogadta a felké-
rést.

Az Óbudai Danubia
Zenekar latin estje

Bálint napján, február 14-
én az Óbudai Kulturális Köz-
pontban az irodalom kedve-
lõi adtak egymásnak rande-
vút, hogy tovább árnyalhas-
sák azt a Németh Lászlóról
kialakult képet, mely tanul-
mányaik, olvasmányaik
alapján bennük élt.

A bõ két órás rendez-
vényen megszólalt

Pécsi Györgyi kritikus,
Ekler Andrea irodalom-
történész és dr. Németh
Ágnes, az író lánya. Az
apropót az író életérõl
megjelent DVD, vala-
mint Ekler Andrea ta-
nulmánykötetei szolgál-
tatták.

A pár perces ízelítõ a
filmbõl megadta az iro-
dalmi délután alaphan-
gulatát, majd Ekler And-
rea segített a résztve-
võknek felidézni az író
alakját, és világirodalmi
tárgyú írásait méltatva
vezette végig a résztve-
võket e páratlanul gaz-
dag, mély érzelmektõl,
elkötelezettségektõl ve-
zérelt életúton. Míg õ
inkább a szakmaiság ol-
daláról taglalta Németh
László életét és munkás-
ságát, lánya, dr. Németh
Ágnes a gyermek rajon-
gásával, szeretetével fû-
szerezett történeteivel
lebbentette fel a fátylat

az író mindennapjairól.
Általa ízelítõt kaphat-
tunk abból, hogyan élt,
kikkel barátkozott, mi-
lyen gondok, igazságta-
lanságok gyötörték az
írót, és olykor a család-
tagokat is. 

Sok kedves történetet
osztott meg arról, mit is
jelentett számára, hogy
édesapját barátság fûzte
Gulyás Pálhoz, Veres Pé-
terhez, Móriczhoz, Illyés
Gyulához, Szabó Lõrinc-
hez, Tamási Áronhoz,
Babitshoz. Miként segí-
tették édesapjukat - fõleg
Judit, és Magda - a kéz-
iratok gépelésével, és
mennyire fontos szá-
mukra, hogy átvéve
édesanyjuktól a staféta-
botot folyamatosan mun-
kálkodjanak azon, hogy
édesapjuk emléke fenn-
maradjon, és valós mó-
don ítéljék meg tetteit,
törekvéseit. 

Végül egy újabb film-
részlet zárta az irodalmi
délutánt, de csak a hiva-
talos részt, mert a részt-
vevõk, még hosszan de-
dikáltatták a magukkal
hozott vagy helyben vá-
sárolt köteteket, és a Né-
meth lányok, Ágnes,
Magda és Judit fáradha-
tatlanul állták az ostro-
mot, mindenkihez volt
egy kedves szavuk.

Családi körben
Németh Lászlóról

Elõzetes: a költészet napjához kapcsolódóan, a

Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli Vendéglõ Krúdy

Szalonjában április 9-én 16 órától irodalmi estet

tart. A Nagykanizsán élõ Fa Ede költõ

„Eszmélet(len)” címû kötetét Király Lajos elnök

mutatja be. Közremûködik: Kanizsa József, Kardos

Ferenc és Riersch Zoltán. A versfelolvasások 17

órakor kezdõdnek. (Cím: Mókus utca 22.)

Eszmélet(len)
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A költõ szerint: barátsá-
gos meleg szobában. En-
nek a kritériumnak bõsé-
gesen megfelel a Csillag-
hegyi Közösségi Ház udva-
rán a Kézmûvesház. Nem
véletlen, hogy sokakat
vonz hívogató fényeivel a
barátságtalan, havas,
esõs idõben.

A belépõ nem csalat-
kozik. A sarokban

kövér kemence ontja
melegét, és a ház beren-
dezése lélekmelengetõ-

en idézi gyermekkorun-
kat: a szülõi, nagyszülõi
ház hangulatát, illatait.
A pattogó tûz, a régi bú-
torok, használati tárgyak
között kicsit megáll az
idõ. A mindennapok haj-
szolt hangulata tovatû-
nik, és helyébe békés
nyugalom száll az érke-
zõre. 

Sáringer Zsóka büsz-
kén sorolja hol lelt a bú-
torokra, használati eszkö-
zökre, és miként vált az
egykor omladozó épület-
bõl a nyugalom szigetévé
az aprócska ház. Ma is
hálás érte a sorsnak, hogy
Jánosi János Architec-
tura-díjas építészben tá-
mogatóra akadt a ház

megmentésében. Sokan
próbálták lebeszélni a ta-
tarozásról, mondván, cél-
szerûbb lebontani a meg-
fáradt épületet, újat fel-
húzni helyette. 

Az eredmény magáért
beszél. Tágas, világos,
otthonos. A régi paraszt
bútorok megidézik a
múltat, lehetõséget ad-
nak arra, hogy megele-
venedjenek a mesék,
családi legendáriumok.
Óvodásoktól a legidõ-
sebbekig minden gene-

ráció megfordul a ház-
ban. A kicsik itt látnak
elõször dagasztó teknõt,
rokkát, szövõszéket, és
a kemence mellet olva-
sott meséknek is külö-
nös varázsa van. Az idõ-
sebbek pedig kedvtelve
hódolhatnak egykori
szenvedélyüknek. Min-
dig kerül az asztalra po-
gácsa, gõzölgõ tea,
mintha csak látogatóban
lennénk a nagyszülõk-
nél, vidéki rokonoknál.
A tanfolyamok résztve-
võit nem csak a kosárfo-
nás, szövés, nemezelés,
festés, vagy könyvköté-
szet vonzza, hanem a
közösségteremtõ hangu-
lat is. Míg formálódnak

az egyedi alkotások,
csattog a szövõszék,
hajlik a fûz, barátságok,
ismeretségek szövõd-
nek, társaságra találnak
fiatalok, és magányos
idõsek.

Az elkészült mûvek
egy része az alkotók ott-
honát díszíti, a nagyob-
bik fele pedig ajándék
lesz a családnak, bará-
toknak. Rövidesen bein-
dul a fõzõcske is. Titkos
családi receptek lesznek
közkincsé, fiatalok is-

merkedhetnek bevált
konyhai technikákkal,
sütési trükkökkel. A ter-
jengõ illatok végleg má-
sodik otthonná avatják a
helyet, melyet megálmo-
dója, Zsóka és a CSIP-
KE-Mûhely tagjai már jó
ideje annak tekintenek.

Vincze Mara

Kézmûvesház Csillaghegyen

Hol a boldogság mostanában?

AJTÓ A MINDENSÉGRE. Kalmár János szobrász-
mûvész installációi a fenti címmel április 4-ig tekinthe-
tõk meg a békásmegyeri evangélikus templomban. A
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség a kiállításra
mindazokat várja, akik elkötelezettek a kortárs magyar
mûvészet iránt. (Cím: Mezõ utca 12., tel.: 368-6118.)

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör
vendége volt a közelmúltban
Okányi Kiss Ferenc, a Ma-
gyar Köztársaság Érdemke-
reszt Arany fokozatával,
Krúdy Gyula születésének
130. évfordulóján Krúdy
bronz emlékéremmel kitün-
tetett író, költõ. Az esten
Tárkányi Imre író, költõ fag-
gatta a meghívottat, aki nagy
kultúra-szervezõ múlttal ren-
delkezik. 

Még a ‘60-as évek ele-
jén a Fiatal Mûvé-

szek Klubjában kezdte pá-
lyáját, mint igazgató, aho-
vá akkor is nagy mûvész
egyéniségek jártak pihen-
ni, szórakozni. Majd más-
fél évtizedig a XIII. kerüle-
ti József Attila Mûvelõdési
Házat igazgatta, ahol szin-
tén jelentõs változásokat
vitt véghez. Majdnem
ugyanennyi ideig vezette a
XVIII. kerület Rózsa Mû-
velõdési Házat. Ez idõszak
alatt tizenhat kötete jelent
meg, õ alapította a „Koszo-

rú” címû irodalmi folyóira-
tot. Mindig saját ötleteit
valósította meg, de tudott
kompromisszumot is kötni
a jó ügy érdekében. Na-
gyon gazdag életúttal ren-
delkezik, most is aktívan
részt vesz a kulturális és
irodalmi életben, írásai, kö-
tetei jelennek meg. Elsõ-
sorban az URÁNUSZ Ki-
adónál látnak napvilágot
versei, prózái. 

Az esten elhangzott
Enyedi Béla daltulajdonos
megzenésítésében „Ez va-
gyon” címû verse is. Kani-
zsa József és Stancsics Er-
zsébet az életrajzi bemutat-
kozás, beszélgetés közben
több versét olvasta fel. A
nagy élettapasztalattal ren-
delkezõ írótól érdekes élet-
helyzeteket, szituációkat
tudhattak meg az est részt-
vevõi, akár a szerelemrõl,
szülõfalujáról, a kultúrházi
életrõl, arról, hogy a kitartó
munkának eredménye az
állami elismerés is, melyet
a közelmúltban vehetett át. 

Állami-díjjal kitüntetett
író a Krúdy Körben

Okányi Kiss Ferenc és Kanizsa József az irodalmi esten

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása
35 éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet  1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 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 
� VILLANYFÛTÉS javítás, lakásban,
templomban, iskolában, bojlervillamosság,
biztosítótábla, lakásvillany, rejtett hibák do-
kumentálása. Tel.: 06-70-259-00-89, 337-
03-38
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� KÁRPÍTOZOTT BÚTOROK ÁTHÚ-
ZÁSA, JAVÍTÁSA. Ingyenes felmérés.
Nagy szövetválaszték. Tel.: 06/30-261-6524
� VÍZ-GÁZ fûtésszerelõ mester vállal la-
káskorszerûsítést, vízóraszerelést, javítást
komplett ügyintézéssel. Tel.: 314-11-11, 06-
30-343-33-90

� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Házépítés-lakásfelújítás! Csempeburko-
lás, kõmûvesmunkák, szobafestés, parkettá-
zás, hõszigetelés, villanyszerelés, vízszerelés,
kertépítés! Anyagbeszerzéssel-garanciával!
Telefon: 06-30-960-4525
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Hívjon, mi segítünk! Non-stop szolgálat!
Ügyintézés, bevásárlás, takarítás, vasalás.
Vízszerelés, villanyszerelés - lakásszerviz!
Fotózás, sofõrszolgálat! A megoldhatót meg-
oldjuk! Telefon: 06-30-960-4525
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását (bukóról nyílóra), szigetelését,
zárak cseréjét vállalom garanciával. Felmé-
rés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� 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
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
parkettacsiszolást, parkettajavítást, VÍZ-
GÁZ-GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST vállal kisiparos. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30-
948-2206

� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Lakatosmunkák gyorsszolgálat! Zársze-
relés, biztonsági rácsok, ajtó és ajtófélfa-meg-
erõsítés, kapuk, kerítések, készítése, javítási
munkák. Tel.: 06(70)210-3539
� Ruhajavítás, átalakítás gyorsan garanciá-
val. Érdeklõdni hétköznap 16-18 óra között.
Tel.: 06(30)259-2870
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-
vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György Tel.: 256-8285; 06(20)433-6289;
www.Riederkarpitos.hu
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak javítást, zár-
szerelést, szigetelést, küszöb készítést, bútor
javítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Gázszerviz garanciával! Több évtizedes
gyakorlattal, megbízhatóság Horti-Dávid Var-
sa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; (242-3286)
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Asztalos munkák, konyhaszekrény,
garderobe, egyéb kisbútorok, nyílászárók ké-
szítése, javítása. Egyedi faborítások, (WC)
boltív, lambéria. Tel.: 06(70)943-1294
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhá-
rítás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Kertészeti munkákat vállalok: gyümölcs-
fák, szõlõ metszése, permetezés,   ásás, faki-
vágás, bozótírtás. Tel.: 06(30)602-6925
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Redõny,-reluxa,-harmonikaajtó,-,roletta-
,szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298,  szo-v: 06(30)318-5217
� Könyvelés, gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók részére. Személyi jövedelemadó
bevallás készítése. Tel.: 06(30)243-5432;
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-

sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Akciós radiátorcsere panellakásokban áp-
rilisi elõjegyzéssel 7.000 Ft-os darabáron. To-
vábbá vállalunk vízszerelést és burkolást.
Tel.: 06(20)323-4471

� BÕRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI
magánrendelés. Jó és rosszindulatú bõrdaga-
natok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Álta-
lános-, és gyermekbõrgyógyászat. Bejelent-
kezés: 466-83-28 Dr. Bánfalvi

� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565."
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Belgyógyászat, allergológia  holisztikus
szemlélettel. Homeopátiás tanácsadás.
Fülakupunktúra.Klinikai háttér biztosított.
III. ker. Tavasz u. 7.  Bejelentkezés:
06(20)481-4646; www.bormarta.hu
� Fogyasztó alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Csillagfény Stúdió Négy napos Igazi Nõ
tanfolyam indul folyamatosan Csillaghegyen.
Ugyanott Bach-virág terápia a test és lélek
komplex gyógyítására. 06(20)800-9122,
www.csillagfeny-studio.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
� Esély a tüdõrákra: beltéri magas radon
koncertráció. A radon jelen van, nem mind-
egy mennyi. Méresse meg! www.radon-
meres.hu Tel.: 06(30)360-3787
� Pszichológiai magánrendelés. Segítség
gyermeknek, megoldás felnõttnek, csoport-
foglalkozások. 06(20)454-9682 www.pszi-
chofeszek.hu

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III., Bé-
csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõor-
vos. Bejelentkezés: 317-0631

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

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

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

Egészség

� Társasházkezelés - valódi érdekképvi-
selet, 2007-es árak. Negyedévenként pénz-
ügyi beszámoló. Tel.:. 240-4209; 06(20)
920-7166; 06(30)462-2830

� Villanyszerelés, falfúrás, betonfúrás,
bútor összeszerelés, személy szállítás
mikrobusszal. Tel.: 06(20)344-5431

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

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

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

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

� 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 átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� ÓBUDAI GYORSSZERViZ VÍZ-
GÁZ VILLANYszerelés, javítás, tel-
jeskörû kiépítés, gépi dugulás elhárítás.
NON-STOP 0-24 Garanciával Tel.: 06-1-
321-31-74, 06-20-342-55-56

� 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

� 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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� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
�Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens képzés. Kasza Szakképzés. Tel.:
276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Toron-
tói Egyetem képesítésével és gyakorló tol-
mácsként, a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig
bármilyen igény szerint, az Árpád hídi metró-
megállóhoz közel. Tel.: 06 (20)482-2270,
320-1825

� Matematika-fizika oktatás, felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Általános iskolásokat minden tantárgyból,
gyakorlattal, korrepetál leinformálható meg-
bízható diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  precíz tanárnõtõl a Vihar utcában. Ha-
gyományosan és hatékonyan, egész nap . Tel.:
06(30)952-3691
� Francia magánórák a Rómain, felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután. Nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(70)342-2538
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Zongoraoktatás kezdõknek, haladóknak,
diplomás, tapasztalt tanárnõnél a Bécsi úton.
Tel.: 06(70)253-0858
� Olasz órák gyakorlott diplomás nyelvta-
nártól . Tel.: 06(30)487-8764
� Kémia, biológiatanítás gyakorlott közép-
iskolai tanánál. Tel.: 06(30)264-5648
� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOK-
TATÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-fel-
készítés minden szinten. Délelõtt is. Tel.:
367-0256
� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
miatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553

�� Bérleti jog átadó: 15 éve nyereségesen
üzemelõ, élelmiszer jellegû vegyesbolt bérle-
ti joga átadó (teljes berendezéssel) a Kolosy
térnél. Vételár: 7.99 MFt. Alapterület: 84 m2.
Tel.: 06(20)257-2210

�� Tulajdonostól eladó 51 nm-es, 2 szobás,
világos, konyhás, egyedi mérõs, 8. em.-i pa-
nellakás a Solymár utcában. Érd: 06(20)770-
4148
�� Telket, lakást vagy házrészt keresünk! Mi-
nimális készpénzt, házépítést, teljes körû
lakásfelújítási munkát ajánlunk cserébe. Ma-
gánszemély! Telefon: 06-30-960-4525
�� III. Árpád fejedelem útján 38 nm-es, 4.
emeleti, egyszobás lakás eladó a Görzenálnál.
Dunai panoráma, 3 éve felújítva,. Tel.: 06(20)
9555-951, 316-9408
�� III. Pünkösdfürdõn 2000-ben épült tár-
sasház II. em-i (tetõtér, nincs lift), bruttó 54,
nettó 45 nm-es lakása, nappali+2 félszoba,
garázzsal eladó.Ára: 28 MFt Tel: 316-9408
�� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
�� Garzonlakás téglaházban tulajdonostól
eladó. 35 nm, I. emelet. Tel.: 06(30)407-
2864; e-mail: jaromis@pr.hu
�� III. Római-parton eladó igényes kivitele-
zésû, 10 éves, 310 nm-es, 2 nappali, 5 háló-
szoba ikerházrész, 500 nm-es intim kerttel,
garázzsal. Irányár: 89,5 MFt., tel.: 316-9408,
06(20)935-0018   www.startingatlan.hu
�� III. Nánási úton 2007-ben épült lakóparki,
fszt-i, 47 nm-es, bútorozott lakás, nappali+
hálószoba, kertkapcsolatos terasszal kiadó.
Bérleti díj 80 Eft/hó. Tel.: 06(20)935-0018,
316-9408
�� Óbudán, kitûnõ állapotú, 30 m2-es önkor-
mányzati téglalakásomat öröklakásra cserél-
ném, értékegyeztetéssel. Tel.: 06(20)515-
2919
�� A HIRDET-LAK Ingatlaniroda eladó
vagy kiadó lakó és iroda ingatlanokat keres-
kínál, hitelügyintézéssel az Óbuda, Kórház u.
19/5. irodájában. www.ingatlan.com/hirdet-
lak, tel.: 240-2547, 06(70)/539-2668,
06(30)550-5953, hirdet-lak@freemail.hu.

� Nánási úton különlejáratú összkomfortos
szuterén, 50 nm kiadó (raktározás, iroda,
ideig.lakás). Tel.: 06(30)416-7917
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904

� Ingatlanértékesítõ: Duna House csillag-
hegyi és szentendrei irodájába keres értékesí-
tõi tapasztalattal rendelkezõ, vállalkozó
szemléletû értékesítõket. Tel.: 06(30)619-
5650; banati.adras@dh.hu
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.:243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918

� Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19-
ben szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát,
szépülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20)450-1977
� Banki hitelek (lakásvásárlási, építési, sza-
bad-felhasználású) közvetítése díjmentesen,
banki hátérrel. Tel.: 06(30)692-8210

� Kárpótlási jegy végsõ vásárlása legmaga-
sabb áron most. Tel.: 06(70)248-4524. Hívjon
bizalommal.
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� III. ZÁPOR U. 80-ban eladó, 48 nm-es,
62 nm-es lakás. Tel.: 06-30-34-33-269

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

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� JAKAB IZABELLA SZAKBECSÛS
legmagasabb áron, készpénz-fizetéssel vásá-
rol koloniál-, és antik bútorokat, festményt,
órát, porcelánokat, zongorát, könyveket, dísz-
tárgyakat, hagyatékot. Díjtalan-kiszállással.
Tel.: 06-20-566-20-25
� Régiség felvásárlás a Déli Pu.-nál. Azon-
nali készpénzfizetés. Díjtalan kiszállás. Üzlet:
XII. ker. Alkotás út 7/a. Tel.: 202-5584
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Arany és ezüst felvásárlás! II. ker. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is,
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember, és
lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123

� Bejáratott biobolt üres üzletrésze kiadó,
90 m2 terület. Közös bejárat, leválasztás meg-
oldható. Nagyszombat u. 3., az Amfiteátrum-
mal szemben. Érd.: 06(30)491-9389

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)651-19-10

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

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

Egyéb

�Szeretne pénzt keresni? Karriert építeni?
Akkor itt a helye! Legyen AVON koordiná-
tor vagy tanácsadó. 35 -25-15 %  kedvez-
mény, regisztráció ingyenes.Hölgyek és
Urak jelentkezését várom. Tel.: 06(20)388-
2034, E-mail: ulbertne@gmail.com

Állás

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

�Nánási úti lakóparkban, Dunára nézõ,
I. emeleti, 60 nm-es, két és fél szobás, jó
beosztású, teljesen berendezett lakás,
teremgarázs használattal kiadó. Ár: 150
eFt+rezsi. Érdeklõdni a 267-0525-ös szá-
mon lehet munkaidõben, 8-tól 16 óráig

Kiadó

� Kizárólag kerületi családi házak, ház-
részek, társasházi lakások, építési telkek
adásvételével foglalkozom. Tel.:
06(70)949-9612

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó,  luxus házaka. Start In-
gatlan Kft. T.: 316-9408

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

�� Fektessen ingatlanba! Ürömhegy tete-
jén, természetvédelmi területtel határos,
2120 nm-es csöndes, belterületi, építési te-
lek 37.000.000 forint. 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

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

Oktatás

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

A Megbékélés Háza Templomban gyermekfoglalkozást március 6-
án 16.30 órától tartanak. Program: állatsimogatás; kézmûves foglal-
kozás; bábozás. A foglalkozást Granasztói Szilvia mûvésztanárnõ
és segítõi vezetik. A gyermekprogramon részt vesznek a Szilágyi
Erzsébet Gyermekotthon lakói is. * Beszél(get)õ sarok március 13-
án 18.30 órától.Téma: a speciális nevelést igénylõ gyermekek prob-
lematikája. Beszélgetés Rudolf Ottóval és feleségével. (Helyszín:
Békásmegyer, Újmegyeri tér, bejárat az iskola felõli oldalon. Informá-
ció: www.metegyhaz.hu Tel.: 577-0515, munkaidõben.)

BIBLIAI ÉLETUTAK. Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK)
„Bibliai találkozások, tanulságok, segítségek a ma emberének”
címmel folytatódik a közkedvelt sorozat. Az érdeklõdõket kedden-
ként várják az ÓKK-ba. „Marie Durand és a constance-i torony; 38
év hûség Istenhez a legkegyetlenebb börtönben” címmel március
3-án, „Jákób és Ézsaú; Miért nem jó, ha mi szervezzük az életün-
ket?” címmel március 10-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Holló
Péter, Kecskeméti János, Kulcsár Attila és Filep György. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõjegy: 100 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Beszél(get)õ sarok és gyermekfoglalkozás

obuda_05.qxd  2/27/2009  1:25 PM  Page 23



2009/5. szám24
Hirdetés

Most a legolcsóbb…
Egyre többfelõl hallani, hogy drágulni fognak az autók a közeljövõben.
Schiller Gábor, a Schiller Autóház Kft. tulajdonosa osztja ezt a véleményt,
sõt hangsúlyozza: ha valamikor, hát most érdemes kocsit venni.
Hogy miért?
Azért, mert most csaknem minden márka 15-30 százalékos kedvezménnyel kínálja egyes modelljeit, hogy
apassza a korábban, még a 250-260 forintos euró árfolyamon vásárolt készletét. Így például az Opel és a
Chevrolet 30 százalékos árkedvezményt ad. Ám - emeli ki Schiller Gábor -, amint a készlet elfogy, a mai
300 forint körüli euró árfolyamon érkezik be az új szállítmány, és az új árak már nemcsak a mostani ked-
vezményes, hanem a tavaly õszi szintnél is jelentõsen magasabbak lesznek. Arra pedig nem szabad várni,
hogy még tovább esnek az árak, hiszen a forint erõsödésére rövid távon nem lehet számítani, és belátható
idõn belül arra sem, hogy a kormány támogassa a tíz évesnél idõsebb gépkocsik cseréjét. És arra sem, hogy
az Európa-szerte gyönge forgalmat látva a gyárak engednek az árból, hiszen jelentõsen csökkentették az
idei termelési terveket, tehát a kisebb mennyiségben beszerzett részegységekhez, alkatrészekhez is drágáb-
ban jutnak. A gyári árak emelkedése azonban még így is elérheti a 2-6 százalékot. A „hol vegyünk autót”
kérdésre az öt telephelyén új Opel, Toyota, Skoda és Chevrolet autók, valamint használt kocsik forgalma-
zásával, szervizelésével foglalkozó csoport vezetõje azt mondja: olyan kereskedõnél, ahol megfelelõ szer-
vizháttér áll rendelkezésre. A használt autókat vásárlók pedig különösen ügyeljenek arra, hogy garanciával
vegyék meg a kocsit.

Nem véletlenül keresik ugyanis a fogyasztók a garanciával kínált használt autókat. A Schiller-garancia, va-
lamint a Porsche Hungaria Weltauto programján keresztül a garanciális használtautó-értékesítésben is erõs
cég azt tapasztalja, hogy egyre többen veszítik el bizalmukat a külterületi „piacokon”, vagy kétes megbíz-
hatóságú hirdetésekben kínált kocsik iránt. Az is látható, hogy a használt autók árai a piaci viszonyokhoz
igazodtak, így azokat is jobb feltételekkel lehet megvenni, mint fél évvel ezelõtt.

A Schiller Autó Család kínálata és szolgáltatásai megtekinthetõ 
a www.schiller.hu-n.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület
Környezetvédelmi Alapjának terhére - zöldfelület-
gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ tár-
sasházak, az önkormányzat által többlakásos, osz-
tatlan közös tulajdonként értékesített lakóépüle-
tek, lakásszövetkezetek részére.

Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek
nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat

felé nincs tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakás-
szövetkezet korábban bármilyen önkormányzati tá-
mogatásban részesült és a megállapodást nem az ab-
ban foglaltak szerint teljesítette, nem kaphat támoga-
tást.

Pályázható tevékenységek: a pályázat útján el-
nyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen
környezetében lévõ, a társasház/lakásszövetkezet tu-
lajdonában lévõ, közterülettel határos, vagy közterü-
leten fekvõ zöldterületek gondozására, rendbetételé-
re, kialakítására és megtisztítására, ezen belül nö-
vényültetésre, növénygondozásra, talaj-javításra (in-
dokolt esetben talaj-cserére), valamint parképítési
feladatok elvégzésére fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: olyan
szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csök-
kenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, bal-
esetveszélyt okozó mûtárgyak, vagy kertépítészeti
elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térí-
tendõ.

A támogatás mértéke: a pályázónként megítél-
hetõ legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása,
amely lehet az elvégzendõ munka értéke is. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. ápri-
lis 3. 12 óra.

Apályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest, Harrer
Pál utca 2.)

Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodájában (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) kapható pá-
lyázati nyomtatványon lehet, illetve a pályázati adat-
lap letölthetõ a www.obuda.hu oldalról a pályáza-
tok menüpont alatt.

Apályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: a
lakóépület és környezete rövid bemutatását (szükség
esetén vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve); az elvé-
gezni kívánt munka leírását (szükség esetén tervrajz-
zal kiegészítve); tételes költségbecslést, melyben kü-
lön oszlopban vannak feltüntetve azok a tételek, me-
lyekre támogatást igényel a pályázó, és külön osz-
lopban azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszö-
vetkezet önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi
munkaként” elvégez; társasház esetében a pályázat
benyújtására vonatkozó közgyûlési határozatot, la-
kásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot;

hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentes-
ségrõl.

A benyújtott pályázatokat a városfejlesztési, kör-
nyezetvédelmi és közbiztonsági bizottság bírálja el.
Döntésérõl a pályázókat 15 napon belül értesíti. A
pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést kö-
vetõ 30 napon belül megállapodást köt. Az önkor-
mányzat a pályázaton való indulást, és a pályázatban
vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásánál
elõnyként figyelembe veszi.

Bírálati szempontok: 1. Városképi hatás; 2.
Kertépítészeti, kertészeti érték; 3. Környezetvédelmi
hatás; 4. Pénzügyi megvalósíthatóság.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: na-
gyobb önrész vállalása; a nagyobb terület rendbeté-
telének illetve gondozásának vállalása; a pályázat
tartalmi és esztétikai színvonala. 

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támoga-
tási szerzõdést köt, melyben részletesen szabályozza
a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. 

Felhívják a pályázók figyelmét arra, hogy a pályá-
zatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépí-
tési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben
figyelembe kell venni, különös tekintettel a 29.§ (12)
pontjára, mely szerint a kerület közigazgatási terüle-
tén nem telepíthetõk a következõ fafajok: nyárfa
(semmilyen fajtája); bálványfa (Ailanthus); eperfa
(Morus).

(A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékozta-
tást ad Liebmann Katalin pályázati referens a 43-78-
658-as vagy a 06-20-388-4803-as telefonszámon.)

Zöldfelület-gondozási pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2009.
március 16-án 16 óráig lehet benyúj-
tani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási
Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyi-
latkoznia kell a megajánlott bérle-
ti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell ad-
nia a helyiségben folytatni kívánt
tevékenység pontos megnevezé-
sét, és a tevékenységre való jogo-
sultságát - a pályázat melléklete-
ként benyújtott - vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal
és aláírási címpéldánnyal kell iga-
zolnia.
Ahelyiségek esetében csak a pályáza-
ti kiírásban meghirdetett funkcióval
lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magán-
személy és cég, akinek - amelynek - az
állandó lakása, illetve székhelye sze-

rinti önkormányzattal szemben adó-
tartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályá-
zónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bér-
leti jog megszerzésének ellenértéke-
ként elõírt - megszerzési díj - önkor-
mányzat felé történõ megfizetését. A
megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi össze-
ge.
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óva-
dék megfizetését bérbeadó részére. A
nyertes által befizetett bánatpénz ösz-
szegét az óvadékba beszámítják.
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bér-
leti szerzõdés megkötését.
• szükség szerint a helyiségbe
önálló elektromos- és mellékvíz-
mérõk 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 tör-
ténik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázat be-
nyújtásának határidejéig a bérleti
jog biztosítására a bánatpénzt befi-
zetik. A bánatpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Bp., Szentlélek
tér 7. félemelet) készpénzben kell
letétbe helyezni. A bánatpénzt he-
lyiségenként 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 ér-
vényesen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi és közbe-
szerzési bizottsága 2009. március
31-ig elbírálja, és annak eredményé-
rõl a pályázókat írásban értesíti. A

pályázat kiírója fenntartja a jogát,
hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a
tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget an-
nak, akinek az önkormányzattal szem-
ben adó vagy adók módjára behajtha-
tó köztartozása van.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs
kérhetõ a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft Helyiséghasznosítá-
si Csoportjánál (Bp., III. Szentlélek
tér 7. fszt.12. Telefon: 430-3468 és
430-3469), félfogadási idõben: hét-
fõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csü-
törtökön 8-tól 12 óráig.
Apályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a fenti tele-
fonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

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

(m2) (Ft/m2hó)
Bp., III. Apát utca 8. raktár 18910/98/A/101 40 víz, villany 600 14 000 Ft
Bp., III. Attila utca 92. üzlet 60805/0/A/10 60 víz, villany 900 43 000 Ft

raktár 60805/0/A/7 46 villany 400
Bp., III. Juhász Gyula utca 10. iroda 65552/1/A/101 159 víz, villany, távfûtés 1 150 110 000 Ft
Bp., III. Kabar utca 11. iroda 64057/2/A/122 34 víz, villany, távfûtés 900 20 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 100 103 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/100 167 víz, villany, távfûtés 1 000 100 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 7. iroda 18910/105/A/102 115 víz, villany, távfûtés 900 62 000 Ft
Bp., III. Kenyeres utca 11. üzlet 17348/0A/10 30 víz, villany 900 16 000 Ft
Bp., III. Szentendrei út 329. mûhely 62423/0/A/1 211 víz, villany, gáz 800 100 000 Ft
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
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- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rö-
vid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet

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

Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyál-
talán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után ne-
kiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ
lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még job-
ban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak
bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelv-
tani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos
módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálá-
tása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mond-
hat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl iga-
zán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

- Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem
találkoztam ennyire logikus szerkezetû tan-
anyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma
ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újra-
kezdõk számára, illetve akik rendszerezni vagy
felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul

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

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

Gaál Ottó nagy sikerû tankönyvének bemutatója
a III. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

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

az Óbudai Társaskörben, (Kiskorona u. 7.)
2009. március 9-én és 16-án, hétfõn 17-19 óráig,

a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.), 
2009. március 12-én, csütörtökön 17 és 18.30 óra között.
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Elnöki ötlet
Rejtvényünkben John F. Kenedy, egykori amerikai
elnök mondását olvashatja. Beküldendõ a vízszintes
1. és a függõleges 24. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. A mondás eleje (zárt betûk: Á. L. N.
G.). 13. Cséve. 14. Másra vált. 15. Például Dugovics Ti-
tusz is ez volt. 16. Kifelé jelez a kezével. 18. Névelõs
kerek szám. 19. Csalétek része! 20. Gyógy- és fûszernö-
vény. 22. Modern köszönés fordítva. 24. Pest megyei
helység fordítottja. 25. I. S. G. A. 28. Lesne. 30. Spa-
nyol, magyar és svéd autók jele. 31. Vajon beavat. 33. A
nátrium valamint az osztrák és olasz autók jele. 34. Roc-
kos igen. 35. Eszmerendszer. 37. Gida egynemû betûi.
38. Dobó István védte. 30. Ír város. 41. L. Y. N. 42. Ke-
leties sült hús. 44. Máltai, kambodzsai, luxemburgi és
magyar autók jele. 45. Nagyrészt ecetes! 46. Nõi név.
48. Valaki számára megfelelõ legyek. 50. Pataky Attila
zenekara. 52. Fordított tizenéves. 55. Alant. 56. Idegen
zóna. 57. Finom innivalót. 59. Perui, kambodzsai és spa-
nyol autók jele.
FÜGGÕLEGES: 1. Hízelgésféle. 2. Szekszárdi domb. 3.
Kellemes kinézésû. 4. Kellemetlen helyzet fordítva. 5.
Fordított kettõs betû. 6. Sas betûim keverve. 7. Csillagá-
szati fogalom. 8. Becézett Erika. 9. Férfinév. 10. Tova. 11.
Tibet fõvárosa. 12. Részben beöltözik! 17. Némán tûz! 19.
Állati takarmány. 21. Nem hall. 23. Izomkötõ szövet. 24. A mondás
második része (zárt betûk: Y. D. G. V.). 26. Idegen vihar. 27. Ten-
geri képzõdmény. 29. Zala megyei hegy. 31. Római négyszázkilenc-
venkilenc. 32. Konkoly … Miklós, utcanévadó a XII. kerületben,
fordítva. 35. Hivatali helyiség. 36. Olasz és spanyol autók jele. 39.
Fakadna. 41. Néznek. 43. Téli sport. 45. …rágó, így nevezték régen
a színészeket. 47. … Gobbi, olasz operaénekes. 49. Tova. 51. Szé-
kesegyház. 53. N. O. L. 54. Esetleg. 57. Régi fegyver. 58. Személyes
névmás. 60. Földönkívüli filmes szerep.                    Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon 2009. március 10-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A február 17-én megjelent, „Szellemesen” címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „Komolynak tettetheti magát az ember, de szellemesnek
nem”. Könyvet nyertek: Czérna Imre 1039 Budapest, Boglár utca 6.
V/28.; Mihalovics Zoltán 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 11.;
Kapi-Horváth Ferenc 1039 Budapest, Bocskai utca 8.

obuda_05.qxd  2/27/2009  1:25 PM  Page 27



2009/5. szám28
Sport

H AMMER Judo
Kupa február 14-

én a Sasaki Óbuda
Dojo Szabadidõ Sport-
centrumban.

Elsõ helyezettek: Láda-
hartyáni Dóra, Szalay Le-
vente, Szelid Benjamin,
Laczkó Dóra, Barczikai
Ákos, Tasnádi Gábor,
Csaszkó Doma, Lux Do-

monkos, Rehák Márk,
Valu András, Bárány Sza-
bolcs, Karászi Vitéz, Ba-
logh Eszter, Csorba Bo-
tond, Adler Szilveszter,
Szedunka Annamária, Ka-
tona Krisztián, Csollán
Márk, Markó Gergely,
Katona Mihály, Lakatos
Rita, Kocsis Norbert,
Kövesi Dávid, Lendvai

Szilvia, Püspöki Ádám.
Óbudai Diákolimpia

február 18-án a Ka-
szás Sportcsarnokban
164 indulóval.

2003-2004-ben szüle-
tettek. I helyezettek: Zol-
tán Tírea, Laczkó Katica,
Barczikai Ákos, Deák
Bálint. * 2002-ben szüle-
tettek. I. helyezettek:

Gyulai Koppány, Karászi
Vitéz, Godzán Réka. *
2001-ben születettek. I.
helyezettek: Zabó Domi-
nik, Simon Norbert, Kar-
ászi Vitéz, Laczkó Bálint,
Fehér Ditrich Artúr, Mol-
nár Márk. * 2000-ben
születettek. I. helyezettek:
Laza Alexander, Kóczián
Norbert, Csorba Botond,
Budai Szebasztián, Ger-
gelyi Márton, Molnár Be-
áta Tünde, Semsei Dáni-
el, Stampf Richárd. *
1999-ben születettek. I.
helyezettek: Schmausz

Krisztián, Lux Domon-
kos, Horváth József, Sze-
dunka Annamária, Laka-
tos Krisztina. * 1998-ban
születettek. I. helyezettek:
Mózer Vivien, Buják Atti-
la, Jeles Sándor, Tündik
Ádám, Vári Henri. *
1997-ben születettek. I.
helyezettek: Navradi Mi-
hály, Kolozsvári Zoltán,
Kalocsa Zsombor. *
1996-ban születettek. I.
helyezettek: Lászik Gá-
bor, Hajdú Fanni, Beviz
Barnabás, Juhász Bálint.
* 1995-1993-ban szüle-
tettek. I. helyezettek:
Holup Marcell, Kövesi
Dávid.

Az iskolák közötti
versenyt a Zápor utcai
általános iskola nyerte.

Ifjúsági Országos Baj-
nokság február 21-én.

III. helyezett: Lendvai
Szilvia.

Kupa, diákolimpia, országos bajnokság

Dzsúdó sikerek

Az iskolákból és óvodákból busszal szállítjuk edzé-
seinkre a jelentkezõket. Várjuk a dzsudózni vágyó
gyermekek jelentkezését a 06-30-209-8182-es tele-
fonszámon. (Cím: Sasaki Óbuda Dojo Szabadidõ
Sportcentrum 1037 Budapest, Farkastorki út 21.)

Busszal edzésre
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A 16 éves Kolczonay Anna bravú-
ros gyõzelmet aratott a 20 évesek
világbajnoki válogatóversenyén,
Miskolcon. 

Jó kezdet ez a két hét múlva
kezdõdõ kadet Európa-baj-

nokságra, és az azt követõ belfas-
ti világbajnokságra. Anna ezzel a
gyõzelmével esélyessé vált a ju-
nior világbajnokságon való indu-
lásra is. A Kulcsár Gyõzõ által út-

jára indított nagy sikerû  Olimpici
versenysorozat harkányi állomá-
sán párbajtõrben a klub verseny-
zõje, Hudek Dávid nyert.

(A víváshoz kedvet érzõ gyere-
keket és felnõtteket várják hétfõ-
tõl-csütörtökig 16 órától a Fod-
ros Iskola kis tornatermében. Ér-
deklõdni lehet a helyszínen Nagy
Mártonnál, vagy a 06-20-338-
3333-as telefonszámon. Az iskola
címe: Fodros utca 38-40.)

Arattak az óbudai Fless
Vívóiskola versenyzõi
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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

A Fidesz Magyar Pol-
gári Szövetség III.

kerületi Szervezete meg-
emlékezést tartott febru-
ár 25-én a kommunista
diktatúra áldozatainak
emléknapja alkalmából a
Lékai bíboros téri Bol-
dog Özséb Plébánián.
Beszédet mondott Men-

czer Gusztáv, a Szovjet-
unióban volt Magyar Po-
litikai Rabok és Kény-
szermunkások Szerveze-
tének elnöke. Képün-
kön: Szepessy Tamás
polgármester-helyettes
és Bús Balázs polgár-
mester helyezi el az em-
lékezés koszorúját.

A kommunista diktatúra
áldozataira emlékeztek

A z ELTE új lágymá-
nyosi épületében

február 21-én tartották a
Budai Egyházközségek
családjainak X. Budai
Bálját. A díszvendégek
felvidéki magyar fiata-
lok és tanáraik voltak.

A mintegy 2000 ven-
déget számláló, nagy-
szabású esten Buda pol-

gármesterei - köztük Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere -
is tiszteletüket tették. A
báli nyitótáncot megelõ-
zõen rövid, összefoglaló
beszédet tartott Jánosa
Domokos, a bál egyházi
szervezõje és dr. Boldvai
József, a bál egyik világi
szervezõje. 

S oron következõ, min-
dig nagy sikerû ren-

dezvényét március 5-én
18 órától tartja a Polgári
Klub. Vendégnek dr. Töl-
gyessy Péter jogászt, poli-

tikai elemzõt hívták meg.
Az est háziasszonya:
Menczer Erzsébet képvi-
selõ asszony. (Helyszín: a
Rozmaring vendéglõ kü-
lönterme, a Tímár utcai
HÉV-megállónál, közvet-
lenül a Duna-parton.)

Polgári Klub

X. Budai Bál az ELTÉ-n

Megalakult a III. kerületi
polgárõrség február 24-én
az Aquincum Általános
Iskolában

Donáth László, a 4.
számú választókerület
(Békásmegyer-Csillag-
hegy) országgyûlési
képviselõje, minden hó-
nap elsõ szerdáján, 17-
tõl 19 óráig várja foga-
dóórájára a lakosokat a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házba (Csobánka
tér 5.).
Dr. Orosz Sándor, az
óbudaiak országgyûlési
képviselõje, az ország-
gyûlés ülésezésének
idõszakában, minden
héten csütörtökön, 17-
tõl 19 óráig fogadóórát
tart. Helyszín: Magyar
Szocialista Párt III. ke-
rületi irodája, a Mókus
utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-
as parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján
(legközelebb március 4-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb március 18-án) adó-
tanácsadás 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 március 5-én, majd március 19-én
18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos beje-
lentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (most kivételesen egy héttel koráb-
ban: március 12-én lesz) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szüksé-
ges. (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.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
március 5-én), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus ut-
ca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• 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

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Grafika Press Zrt. 1106 Bp., Jászberényi út 55. Felelõs vezetõ: Gampel István

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..

ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE
III. Lajos utca 142.

Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

10 ÉVESEK LETTÜNK, ezért ÁPRILIS 4-ig 
a következõ KEDVEZMÉNNYEL ÜNNEPELÜNK ÖNÖKKEL!

- porcelán korona 24.990 Ft/db

MEDINET legmagasabb szintû egészségügyi ellátást is
megengedheti magának vagy hozzátartozójának. Hely-
színi hitelbírálat!
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus

fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-

celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel

SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H

Medicina, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária,

Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-

Vita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu

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

Minden szombaton ügyelet: 9-15 h-ig!Minden szombaton ügyelet: 9-15 h-ig!

INGYEN SZEMÜVEGKERET
A LILA OPTIKÁBAN
Az akció részleteirõl 

érdeklõdjön üzleteinkben.
III. kerület Vörösvári út 23.

Tel.: 388-10-13
Békásmegyer, III. Csobánka tér 2.

Tel: 243-44-62

NARANCS SZÉPSÉG-LIGET
Kozmetika, arc- és testmasszázs

bõrfiatalítás, sminkelés,
szempillafestés, gyantázás,

wellnesskezelés,
bõrápolási tanácsadás.

1039 Budapest, Királyok útja 141-143.
DUNA HOTEL - Parkolás az udvarban!

Bejelentkezés: 20/358-2961, 30/971-8211

ABLAK-AJTÓ!
HA MINÕSÉGET SZERETNE JÓ

ÁRON, CSERÉLJE MOST
NYÍLÁSZÁRÓIT!

KIVÁLÓ NÉMET ALAPANYAG,
FOKOZOTT HÕSZIGETELÉS!

HA MOST RENDEL, 
AJÁNDÉKOT IS ADUNK!

MÛANYAG, FA EGY HELYEN
KOMPLETT BEÉPÍTÉS, 

IGÉNY SZERINT
REDÕNNYEL, ROVARHÁLÓVAL
LÉCZFALVI PÁL TEL.: 20-421-42-27

LÉCZFALVI PIROSKA
TEL.: 20-222-44-12

BÉCSI ÚT 199. 
(PRAKTIKERREL SZEMBEN)

TEL.: 06-1-950-07-22
E-MAIL: ajtoablak2004@t-online.hu

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 
éttermünkben, ahol hangulatos környe-
zetben széleskörû étel választékunk,
valamint ínyenc kávé és ital ajánlatunkból
válogatva, kellemesen tölthetik el idejüket.

Szolgáltatásaink:
• Napi menü ajánlatok 690 forintért (H-P)
• Kedvezményes Diák menü ajánlatok
• Internet sarok
• Folyamatos sport közvetítések
• Céges és családi rendezvények lebonyolítása

LEGYEN EGY KIS SZÜ@NET ITT FELFRISSÜLHET!
Cím: Budapest 1032 Zápor utca 74.

Telefonszám: 06-30-605-61-76

Zsögödi Nagy Imrérõl készített filmet Dékány István, Egy „isme-
retlen” erdélyi festõ, Zsögödi Nagy Imre címmel. Az alkotást az
Óbuda Baráti Kör programjában vetítik március 16-án 16.30 órai
kezdettel az Óbudai Társaskörben. (Cím: Kiskorona utca 7.)

Film egy „ismeretlen” erdélyi festõrõl
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Márciusban is várják a ha-
zai õstermelõk friss ma-
gyar áruval Óbuda-Békás-
megyer lakosságát.

Március 7-én (szom-
baton) 7-tõl 13 órá-

ig a békásmegyeri lakóte-
lepen, a Csobánka téri
szakorvosi rendelõ par-
kolójában. * Március 14-
én (szombaton) 7-tõl 13
óráig a Pók utcai lakóte-
lepen, az Aquincum Álta-
lános Iskola parkolójában
(Arató Emil tér). * Márci-
us 21-én (szombaton) 7-
tõl 13 óráig Belsõ-Óbu-
dán, a Raktár utcai parko-

lóban (CBA mögött). Tél-
álló magyar almák 75 fo-
rinttól. Többféle: jonatán,
idared, starking, mucsu. *
Télálló magyar burgonya
32 kg/zsák 2100 forint. *
Télálló makói hagyma
900 forint/zsák (10 kg).

Vecsési savanyúsá-
gok, õstermelõi méz és
mézkészítmények.

Mindenféle zöldség,
sárga- és fehérrépa, tök,
babok.

(Az árukat elõre lehet
rendelni a proniferi
@gmail.com címen . In-
formáció 06-20-462-
7945.)

Lapunk korábbi számaiban
már többször olvashattak
az emlékévhez kapcsolódó
önkormányzati felhívás-
ról, most az eredményhir-
detésrõl adunk hírt. 

Az oktatási és kulturá-
lis fõosztály az Óbu-

dai Múzeum és Könyvtár
Platán Könyvtárával kö-
zösen nem véletlenül szer-
vezte a kulturális és turisz-
tikai bizottság által kiírt
novellaíró pályázat ered-
ményhirdetését február
21-re, hiszen ez a nap, az
anyanyelvek nemzetközi
napja. Nyelvünk szépsé-
gérõl nem szabad elfelejt-
kezni, az idegen nyelvek
tanulásával párhuzamo-
san anyanyelvünkre is oda
kell figyelni, hiszen a
nyelv fejlõdõképessége a
társadalom fejlõdõképes-
ségének mércéje.

„Mesebeli árva gyer-
mek a magyar nyelv. Még
az ág is húzza. Pedig gyö-
nyörû tartományai van-
nak” - idézte köszöntõjé-
ben Kemény Krisztina, a
kulturális és turisztikai

bizottság elnöke a pályá-
zat mottójául választott
Krúdy sorokat. 

Vámos Miklós, a zsûri
elnöke arra intette a novel-
lák fiatal szerzõit, hogy írás
közben ne siessenek; a
helyzeteket, szereplõik jel-
lemét aprólékosan dolgoz-
zák ki. Az író arra is biztat-
ta a pályázókat, hogy - az
egyes szám elsõ személy-
ben történõ írással felhagy-
va - bátran lépjenek ki saját
magukból: a lányok írja-
nak fiú-, a fiúk pedig lány-
novellákat. Ezt követõen a
jelenlévõk Gáspár András

színmûvész felolvasásá-
ban - a novellák közti szü-
netekben Molnár Balázs
fuvolajátékát hallgatva - is-
merhették meg az elsõ há-
rom helyezett novelláját.

Nyertesek
I. helyezett: Takács

Márton: Balkán, balkon;
II. helyezett: Petõ Zoltán:
A Toronyõr; III. helyezett:
Kenesei Zsanett: A város
este (kerületi lakos). Kü-
löndíjas: Bérces Csanád
Gyula: Hív a Nap (kerüle-
ti lakos). A nyertes novel-
lát újságunk következõ
számában olvashatják.

Kazinczy Ferenc Emlékév 2009

Díjazott fiatal novellaírók

Vámos Miklós író, a zsûri elnöke és Kemény Krisztina, a
kulturális és turisztikai bizottság elnöke adta át Takács
Mártonnak a legjobb novelláért járó díjat

Alaposan rácáfolt az idõjárás a Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület február 22-ei téltemetõ farsangi mulatságára, mivel a
rendezvényt követõ napokon nagy havazással itt maradt a tél. 

A mulatságra ellátogatók azonban jól szórakoztak, igazán vál-
tozatos programokat állítottak össze részükre a szervezõk. Az ese-
mény kolbászkészítõ versennyel kezdõdött. A legízletesebb kol-

bászhúst Venczel Ottó töltötte bélbe. Nagy sikere volt az ezt köve-
tõ kolbászsütésnek és kóstolásnak.

A CSIPKE Mûhely kézmûves foglalkozásán álarcok, fejdíszek
kerültek ki az ügyes kezek közül, majd bemutatták a jelmezeket.
Nem maradt el a kisze bábu égetés sem. A Mátyás király úton ren-
dezték a farsangi felvonulást lovasokkal, betyárokkal. 

Temették a telet Csillaghegyen

Képes-levelezõlap tervet várnak
Az Óbudai Múzeum és Könyvtár Platán Könyvtára 
pályázatot hirdet „Üdvözlet Óbudáról!” címmel ké-
pes-levelezõlap tervének készítésére.
Olyan terveket várnak, melyen a kerület sajátos,
egyedi látásmódban jelenik meg. Technikája lehet:
rajz, fotó, montázs, egyéb kreatív megoldás. Mére-
te: 1 db A/4-es oldal (paszpartuzva). Leadási határ-
idõ: 2009. április 20. A beadott munkákhoz kérik
csatolja nevét, korát, elérhetõségét. A terveket a kö-
vetkezõ címre várják: Óbudai Múzeum és Könyvtár
Platán Könyvtára 1031 Bp., Arató tér 1.
A beérkezett képeslaptervekbõl 2009. május 3-án,
Óbuda Napján nyílik kiállítás a Platán Könyvtárban.
A legjobb pályamûveket díjazzák.

Üdvözlet Óbudáról!

Õstermelõktõl friss áru

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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