
Európai Parlamenti választást tartanak
június 7-én hazánkban. 22 listás helyre
szavazhatnak a polgárok.

A lakosok 30-50 százalékkal olcsóbban tud-
ják megvásárolni az alapvetõ élelmiszereket
a hamarosan nyíló szociális boltokban. 

Az önkormányzat novellaíró pályázatát
Takács Márton egyetemi hallgató, „Bal-
kán, balkon” címû írásával nyerte meg.5 20

EP-választás júniusban Díjnyertes novella

9
Két szociális bolt nyílik 

XV. évfolyam 6. szám                 Megjelenik kéthetente               2009. március 17. 

A közlekedésbiztonsági gondokat is megoldhatja az Óbuda-újlaki terület fejlesztése, melyhez elengedhetetlen a Fõvárosi Önkormányzat együtt-
mûködése.                                                                                                                                        INTERJÚ BÚS BALÁZS POLGÁRMESTERREL A 2-3. OLDALON

Megszorításokkal egyensúlyban 
tartható Óbuda költségvetése

R ablások, betörések,
valamint a gépjár-

mûvekkel kapcsolatos
bûncselekmények után
öt, a fõvároson belül ke-

rülethatárokat „nem is-
merõ”, speciális egység
nyomoz március 1-jétõl. 

FOLYTATÁS A 13. OLDALON

„Változás tudás, vál-
tozó kompetenciák”
címmel Óbudai Pedagó-
giai Napokat tartanak

március 26-ig bemutató
foglalkozásokkal kerü-
leti iskolákban, óvodák-
ban. Az eseménysoroza-

tot március 2-án nyitot-
ták meg a Békásmegye-
ri Közösségi Házban. 

BÕVEBBEN A 15. OLDALON

Bûnügyi régiók Budapesten

Kulturál is  mel léklet  a  16-19.  o ldalon

„Meg kell tanítani a diákokat tanulni!”

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Hagyomány Óbudán a konszenzusos vá-
rosvezetés. Sikerül fenntartani a képviselõ-
testületben ezt a fajta együttmûködést? 

- Hasonlóan a korábbi idõszakhoz, mint
ahogy említette, nagy többséggel, ellensza-
vazat nélkül, négy tartózkodással fogadta el a
képviselõ-testület az idei költségvetési ren-
deletet. Ez azt is jelenti, hogy folyamatos
egyeztetést kellett folytatni a pártok helyi
frakcióival. Kezdetektõl fogva arra töreked-
tünk, hogy olyan költségvetést állítsunk ösz-
sze, és lehetõség szerint olyan döntéseket
hozzunk a testületben, amelyek konszenzu-
son alapulnak. Azt gondolom, a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan, most is sikerült ezt
az együttmûködést megvalósítanunk. 

Negatív hatások
- Az egész Európát elért gazdasági válság

hogyan érinti az önkormányzat költségvetését?
- Ahogyan mindenki, úgy önkormányzatunk

is megérezte a gazdasági válság negatív hatá-
sait. Az állami normatívából 600 millió forint-
tal kevesebbet kaptunk kötelezõ feladataink el-
látására, emiatt kiadásainkat más területeken
csökkentenünk kell. Szigorú megszorításokat
léptetünk életbe. Ez érzékenyen érinti többek
közt a civil szervezetek mûködésének segíté-
sét. A nem kötelezõ feladatok ki-
adásait szinte lenulláztuk. A bizott-
ságoknak most nincs támogatásra
felhasználható költség-keretük, és
az intézményeknél is megszorítá-
sokat kellett eszközölnünk. 

A 2009. évi költségvetés 24 mil-
liárdos fõösszeg mellett, 600 milli-
ós forráshiányt tartalmaz, 500 mil-
lió forint tartalékba helyezéssel.
Azt azonban nem tudhatjuk elõre,
hogy év közben milyen változások
várhatók. Látható, hogy napról
napra változik az állami költségve-
tés, így ez meglehetõsen kiszámít-
hatatlanná teszi a helyi kiadások és
bevételek tervezését. Elõre gya-
korlatilag megjósolhatatlan, hogy
ebben az évben az ingatlaneladá-
sokból mennyi bevétele szárma-
zik majd az önkormányzatnak.
Emellett valószínûsíthetõ, hogy
az iparûzési adóból is kevesebb

pénz folyik be, és minden bizonnyal az adó
befizetési morál romlásával is számolnunk
kell. Ezek a tényezõk együtt, mindenfélekép-
pen rontják a költségvetés tarthatóságát. Adott
esetben elõfordulhat, hogy év közben rákény-
szerülünk egy újabb, megszorításokat tartal-
mazó költségvetés életbeléptetésére. Ezt
amellett kell megtennünk, hogy az emberek is
egyre nehezebb körülmények között élnek, és
emiatt egyre több dologban várják el, hogy az
önkormányzat segítséget nyújtson. Duplájára
kívánjuk emelni a közmunkát végzõk létszá-
mát. Reményeim szerint a közmunkások
olyan területen dolgoznak majd, ami a kerüle-
ti polgárok számára is közvetlen módon látha-
tó lesz. Itt elsõsorban a közterületek karbantar-
tására, takarítására, rendezésére gondolok. 

Kiegészítõ támogatás?
- Az oktatási rendszert hogyan érintik a meg-

szorítások?

- Arra törekedtünk, hogy ne veszé-
lyeztessük az oktatási-nevelési, a szo-
ciális, sem pedig a többi, kötelezõ fel-
adatot ellátó intézmény alapvetõ mû-
ködését. A színvonal megõrzését is na-
gyon fontosnak tartjuk. Úgy vélem,
nem történtek olyan megszorítások,
melyek veszélyeztetnék a helyi iskola-
rendszer mûködését. Arra törekszünk,
hogy a fõváros és az agglomerációs te-
lepülések illetékeseivel tárgyalóasztal-
hoz üljünk, és olyan megállapodásokat
tudjunk megkötni, melyek nyomán ja-
víthatunk költségvetési pozíciónkon,
azaz megkapjuk a fõvárostól azt a ki-
egészítõ támogatást, amelyet a közép-
iskolásoknak más kerületben a fõváros
biztosít. Azt szeretnénk, ha a Pest me-
gyébõl ingázó diákok után a Pest me-
gyei Önkormányzat támogatást fizet-

ne, mivel a városrész környékérõl bejárók az
óbudai intézményrendszert használják. 

Faluház felújítás
- Kétmilliárd forintos hitel felvételérõl

döntöttek. A pénzbõl milyen kiemelt fej-
lesztések valósulhatnak meg? 

- Több olyan projektet szeretnénk elindítani,
melyeket már régóta fontosnak tartunk, mert
szükség van megvalósításukra. A múlt évben
már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, akkor
kötvénykibocsátással gondoltuk kivitelezésü-
ket megvalósítani, mintegy 4 milliárd forint ér-
tékben. Azóta ezeket a projekteket a megválto-
zott gazdasági körülményekhez kellett igazíta-
ni. Újragondoltuk, hogy mit tartunk fontosabb-
nak az elképzelések közül. Ilyen például a köz-
területek fejlesztése. Az egyik részterület az
Óbudai Promenád-sétány elnevezésû fejleszté-
si terv. Ezen belül két kiemelt lehetõség van,
Óbuda-Újlak, illetve a Fõ tér és környékének

fejlesztése. Mi azt szeretnénk, ha
Újlakhoz tudnánk hozzákezdeni,
de ehhez szükség van a fõváros
partneri együttmûködésére. En-
nek érdekében költségvetési mó-
dosítást nyújtunk be a Fõvárosi
Önkormányzathoz. A Szépvölgyi
úttól északra esõ terület rehabilitá-
cióját kezdeményezzük, mivel a
városrész határa ezen a vonalon
húzódik, az út túloldala már a II.
kerület hatáskörébe tartozik. 

Ugyanakkor rendbe szeretnénk
tenni az összes közterületi játszó-
teret, parkot a kerületben. Erre
mintegy 300 millió forintot szava-
zott meg a képviselõ-testület. Na-
gyon bízom abban, hogy két éven
belül ez utóbbi elképzelésünk
megvalósul, hiszen ezzel kapcso-
latban nagyon sok panasz érkezik
a kerületi lakosoktól. 

Megszorításokkal egyensúlyban 
tartható Óbuda költségvetése

Hazánkat és az egész térséget sújtó gazdasági
válság az önkormányzat költségvetésében is
érezteti hatását. Tervezését éppen ezért az óva-
tosság és az egyensúly megtartása jellemezte.
A képviselõ-testület február 25-ei ülésén ellen-
szavazat nélkül, négy tartózkodással fogadta el
az idei büdzsét. Az önkormányzatban folyó kon-
szenzusos munkáról, a költségvetési megszorí-
tásokról, a tervezett fejlesztésekrõl, a Fõváro-
si Önkormányzattal való együttmûködés lehetõ-
ségeirõl beszélt Bús Balázs polgármester la-
punknak adott interjújában.

A Staccato-Faluház programban az épületben kicserélik az összes külsõ
nyílászárót, hõszigetelik a teljes homlokzatot, és a használati melegvizet
biztosító napkollektor rendszert is telepítenek. Az Öko-plusz és a Panel-
plusz pályázatokhoz 50 millió forintos önrészt biztosít az önkormányzat FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Kiemelt jelentõségûnek tartjuk a Faluház
részvételét a Staccato- és a Panel-plusz prog-
ramban. Amennyiben az önkormányzat
megnyeri a még hiányzó forrást ez utóbbi pá-
lyázaton, nem lesz akadálya a nagyszabású
terv kivitelezésének. 

Mintegy 50 millió forintot különítettünk el
az Öko-plusz pályázatra. Ezzel a társasházak
fûtéskorszerûsítésére, hõszigetelésére tudunk
támogatást nyújtani. 

Az egészségügy területén
halaszthatatlannak tartjuk öt
korszerû röntgengép beszer-
zését, mivel a régiek olyan
állapotban vannak, hogy
bármelyik pillanatban hasz-
nálhatatlanná válhatnak, gá-
tolva ezzel az alapellátás e
területének mûködését. Ko-
rábban a szakrendelõk na-
gyobb mértékû fejlesztését
terveztük, és a beruházások-
ról nem is mondtunk le telje-
sen. A Vörösvári úti járóbe-
teg-szakrendelõ bõvítését
napirenden tartjuk. 

Folytatni szeretnénk a mû-
füves futballpályák létesíté-
sét. Tavaly hét, labdajáték-
okra tökéletesen alkalmas
pályát adtunk át. Emellett
további hat pálya építésére pályáztunk, melybõl
három pályázatot megnyertünk, így idén három
iskola udvarán tudjuk ezt megvalósítani.

A forgalom-szabályozással kapcsolatban
két kiemelt beruházásról döntöttünk még ta-
valy, melyek szintén ebben az évben készül-
hetnek el. Körforgalmi csomópontot alakítta-
tunk ki a Kiscelli és a Szõlõ utca balesetve-
szélyes keresztezõdésénél, illetve a Váradi és
a Vihar utca találkozásánál. 

Összefoglalva: nagyon sok, szükségszerû
megszorítás van az idei költségvetésben, ami
többek közt a civil szervezeteket, kisebbségi
önkormányzatokat érinti, de ha ezt nem lép-
jük meg, akkor sokkal nehezebb helyzetbe
kerülne az önkormányzat, mellyel a jövõbe-
ni mûködést veszélyeztetnénk. 

Támogatásra pályázhatnak
- Idén pályázathoz kötik a civil szervezetek

támogatását. Hogyan befolyásolja ez moz-
gásterüket?

- Korábban is a szakbizottságok írtak ki
pályázatokat, most rendeletben kívánjuk sza-
bályozni ezt a kérdést. Mintegy 30 millió fo-
rintot különített el a testület a civil szerveze-
tek pályázati támogatására. A feltételek meg-
határozása folyamatban van, és amennyiben
a képviselõk jóváhagyják, egy egységes,
minden területet felölelõ rendeletben lehet
mindezt szabályozni, pályázatot kiírni. 

- Az MSZP-frakció nehezményezte, hogy két
sportegyesületet kiemeltek a pályázati körbõl. A
Kaszásokat és a TUE-t, ugyanakkor  más poli-
tikai beállítottságú egyesületet, a Vasast nem.

- Már tavaly abba az irányba indultunk el,
hogy az utánpótlás-nevelésre helyezzük a
hangsúlyt. A két legnagyobb, kerületi, ilyen

tevékenységet folytató egyesület a Kaszások
és a TUE. Korábban is azt mondtuk, nem az
az elsõrendû célunk, hogy a versenysportot
támogassuk, hanem hogy minél több gyerek-
nek biztosítsunk sportolási, mozgási lehetõsé-
get. Erre legalkalmasabbak az utánpótlás-ne-
velõ egyesületek. A TUE, amely a foci, röp-
labda és a Kaszások, mely a kosárlabda sport-
ban számít a legnagyobb utánpótlás-nevelõ
egyesületnek. Továbbra is költségvetési soron

kívánjuk támogatni a két szervezetet, de fon-
tosnak tartjuk a többi sportegyesület pályáza-
ti úton történõ segítését is. 

- Mit tart a 2009-es év legnagyobb kihí-
vásának? 

- Azt, hogy tudjuk-e tartani a költségvetési
rendeletben foglaltakat. Tartani tudjuk-e a
bevételi oldalt, valamint hozzá tudunk-e fér-
ni azokhoz a pályázati forrásokhoz, melyek
idõvel megnyílnak. Valamint azt, hogy tu-
dunk-e segíteni azoknak a társadalmi csopor-
toknak, melyek egyre nehezebb helyzetbe
kerülnek, akár mert devizahitelre vettek la-
kást, autót, vagy bármi mást. 

- Ezen felül milyen nehézségekkel kell szem-
benéznie az önkormányzatnak? 

- Olyan morális-bizalmi válság alakult ki,
mely alapvetõen nehezíti a munkánkat. Új kihí-
vásokra új válaszokat kell adnunk, és emellett a
változásokat nyugodtan kell kezelnünk. 

Látható, hogy a jelenlegi önkormányzati
rendszer nem életképes, változtatásra szorul.
Lehet arról vitát nyitni, hogy sok-e a képviselõ
vagy a 23 kerület, az alapvetõ probléma mégis
az önkormányzati kötelezõ feladatokra szánt
állami forrás alulfinanszírozottsága. Jelenleg az
állam 50 százalék alatt finanszírozza a kötele-
zõen ellátandó feladatokat, mely  vagyonfel-
élésre kényszeríti az önkormányzatokat. 

Vagyonfelélésre kényszerítve
Nem elhallgatható tény, hogy az 1990-es

évek óta folyamatosan csökken a kötelezõ fel-
adatokra fordítható állami támogatás, így az ön-
kormányzatok a fejlesztéseiket csak hitelbõl
vagy kötvénykibocsátásokból képesek megva-
lósítani, hisz a meglévõ vagyon értékesítése a
hiányzó állami támogatást tudja csak pótolni.

Alapvetõen akkor, amikor önkormányzati re-
formról beszélünk, elsõként a feladatokat, majd
a hozzárendelt források elosztását kellene újra-
gondolni. Amennyiben ez megtörténne, lát-
nánk, hogy szükségtelen a kerületi önkormány-
zatoknak vagyongazdálkodással foglalkozni-
uk. Nem azért életképes a fõváros, mert jól gaz-
dálkodó Fõvárosi Önkormányzatunk van, ha-
nem mert a 23 kerület, erejét meghaladva mû-
ködteti a várost. Aképviselõk fõvárosi pozíció-

ba kerülése szimplán pártlis-
tás alapon történik, így a fõ-
városban ma csak pártérde-
kek tudnak megjelenni, ke-
rületiek sajnos nem. Ez az,
amin szintén változtatni kel-
lene. Emellett nonszensz,
hogy helyi érdekeket egy
„kézmozdulattal” le lehes-
sen söpörni az asztalról.
Ezért fordulhat az elõ, hogy
a fõvárosban teljesen más-
hova kerülnek a súlypontok,
mint ahova kellene. A fõvá-
ros mára gyakorlatilag szét-
esett. Az utóbbi két évben
olyan morálisan és egyéb
szempontból is megkérdõje-
lezhetõ döntések születtek,
melyek a fõváros jövõbeni
mûködését veszélyeztetik.
Sajnos a legtöbb kerületi

önkormányzattal ellentétben a Fõvárosi Önkor-
mányzat ugyanúgy mûködik, mint a parlament,
azaz nemhogy az ellenzékkel nem állnak szó-
ba, de a lakossági panaszokra is érzéketlenek,
elszakadnak a helyi problémáktól. Ezen miha-
marabb változtatni kell.

A fõváros saját gondjaival foglalkozik
- Mely kérdésekben kellene együttmûködnie

a fõvárosnak Óbudával?
- Például, a már említett újlaki rehabilitáci-

óban, közterületek karbantartásában a Hajó-
gyári-szigeten és a Flórián téren, valamint
egyes közlekedési anomáliák rendezésében,
gondolok itt a parkolásra. P+R parkolókat
kellene létesíteni, elsõsorban Óbuda belsõ te-
rületeinek tehermentesítéséért. Fontos kérdés
az Aquincumi híd megépítése, a 10-es és a
11-es út összekötése, az M0-ás körgyûrû to-
vábbépítése a Megyeri hídtól, hiszen már van
közösen elfogadott nyomvonal. A kérdéshez
tartozik a Mocsárosdûlõ és a Gázgyár terüle-
tének fejlesztése, vagy a Római-parti gát
nyomvonaláról szóló döntés.

Aggályosnak tartom a János kórházban fo-
lyó betegellátást. Sokan panaszkodnak a
megváltozott egészségügyi ellátás körülmé-
nyeirõl. A fõvárosnak ebben az esetben is
megfelelõ szolgáltatást kellene biztosítania.

Összefoglalva: mi nyitottak vagyunk a
Fõvárosi Önkormányzattal való együttmû-
ködésre, azonban most úgy tûnik, a belsõ
pártharcok megbénítják a várost vezetõ ko-
alíciót, a hivatal munkája lelassult, túlbü-
rokratizálttá vált, senki nem mer felelõssé-
get vállalni, úgy gondolom, emiatt Buda-
pesten is változásokra van és lesz szükség. 

Klug Miklós

Három új helyszínen épül mûfüves futballpálya idén az OLLÉ sportpálya-programban,
melynek költségeihez 60 millió forintot ad a kerület

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Beruházás – Közlekedés

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Képviselõ-testülete so-
ron következõ rendes
ülését - az I. féléves
munkaterv szerint -
március 25-én 10 órá-
tól tartja a Városháza
tanácskozótermében.

E-mailben aktuális
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektroni-
kus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül
e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális pá-
lyázatokról. Amennyiben
szeretne rákerülni erre a
listára, és értesülni a
friss pályázati lehetõsé-
gekrõl, írjon a következõ
e-mail címre: kiss.niko-
lett@obuda.hu Tel.: 437-
8596.

Összekötött 
villamospályák 
A budai kötöttpályás
közlekedés összeköté-
se már az idén megkez-
dõdik, és 2010 õszére
fejezõdik be - közölte a
7,5 milliárd forintos pro-
jektrõl Molnár Csaba
szakminiszter. Az elsõ
ütemben a 17-es villa-
mos pályáját kötik ösz-
sze a 6-os vonalával. (A
témáról „Összekapcsolt
villamoshálózat?” cím-
mel lapunk március 3-ai
számának 12. oldalán
írtunk.) 

Javították az úthibákat a Selyem utcában

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának polgár-
mestere felhívással fordul
a kerületi társadalmi és ér-
dekképviseleti szervekhez,
valamint a lakossághoz.

A többször módosí-
tott 1997. évi

LXXVIII., az épített
környezet alakításáról
és védelmérõl szóló tör-
vény 9. § (2) bekezdése
alapján ezúton értesíti
az érintetteket arról,
hogy az önkormányzat
az alábbi területre öve-
zetmódosítási tervet ké-
szíttet. 

Bp., III. kerület - Mik-
lós utca- Raktár utca -
Szentendrei út - 18239/1

helyrajzi számú telek
(Z-FK) által határolt te-
rületére készülõ Kerüle-
ti Szabályozási Terv.

A területre jelenleg
nincsen érvényes kerületi
szabályozási terv. A terv
elsõdleges célja a Miklós
utca 2. szám alatt elhe-
lyezkedõ II. és III. kerü-
leti bírósági épület bõví-
tési feltételeinek megha-
tározása. A telek jelenleg
a 32/2001.(XI.30.) ren-
delettel jóváhagyott
Óbuda-Békásmegyer
Városrendezési és Építé-
si Szabályzata (ÓBVSZ)
alapján I-III-Z/3 jelû,
zártsorú beépítésû, lakó-
funkcióval vegyes intéz-
ményterületek elnevezé-

sû övezetbe tartozik,
melynek beépítési para-
méterei a tervezett bõví-
tést nem teszik lehetõvé.

A jelenlegi tetõkontú-
ron belüli bõvítéshez
övezetmódosítás, azaz
KSZT készítése szüksé-
ges. A tervkészítés során
a szakemberek megvizs-
gálták a bõvítés eredmé-
nyeként jelentkezõ par-
kolótöbblet környéken
történõ biztosításának
lehetõségét is. Felkérem
az érintetteket, amennyi-

ben a fenti tervekkel kap-
csolatban javaslatuk, véle-
ményük van, úgy azt írás-
ban az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Fõépí-
tészi Irodájához (Bp., III.
Fõ tér 3.) 2009. április 17-
ig juttassák el. 

A tervek megtekinthe-
tõségérõl folyamatosan
tájékoztatjuk a lakossá-
got az újságban megje-
lenõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester

Készülõ Kerületi Szabályozási Terv 

Bõvítésre szorul a bíróság épülete

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakos-
ságot, hogy 2009. március 17-e és április 17-e között
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal
épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A)
a Bp., III. Szt. István utca - Ságvári Endre utca - Ár-
pád utca - M 11-es út által határolt terület Kerületi
Szabályozási Terve megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

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

A békásmegyeri ok-
mányirodába a 454-

7632-es telefonszámon lehet
idõpontot foglalni. A
Harrer Pál utcai okmány-
iroda a 437-8777-es telefon-
számon valamint interneten
a www.magyarorszag.hu
illetve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fogad-
ja az ügyfelek bejelentkezé-
sét. Az interneten történõ
idõpontfoglalás csak a
Harrer Pál utca 2. (ügyfél-
szolgálati iroda) és a Harrer
Pál utca 9-11. szám alatti
irodába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti irodában tovább-
ra is mûködik a postahivatal
az ügyfélfogadási idõvel
azonos nyitva tartással, vala-
mint az irodában található
alkuszcég segítségével az
ügyfelek megköthetik gép-
jármûvük kötelezõ felelõs-
ségbiztosítását is.

A békásmegyeri és a
Harrer Pál utca 9-11. szám

alatti okmányirodában az
ügyfelek személyesen is
foglalhatnak idõpontot. 

Az okmányirodában a
következõ ügyek intézhetõk:

Békásmegyer (Medgyes-
sy Ferenc utca 4.): sze-
mélyazonosító igazolvány;
lakcímbejelentési ügyek; út-
levél; vezetõi engedély; ügy-
félkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-11.:
személyazonosító igazol-
vány; lakcímbejelentési
ügyek; vezetõi engedély; jár-
mûigazgatási ügyek; egyéni
vállalkozói igazolvány; ügy-
félkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2. (ügy-
félszolgálati iroda): útlevél;
mozgáskorlátozottak parko-
lási igazolványa.

A nyitva tartási idõ
mindhárom irodában azo-
nos. Hétfõ: 10-tõl 18 óráig.
Kedd: 8-tól 14 óráig. Szer-
da: 8-tól 14 óráig. Csütör-
tök: 8-tól 14 óráig. Péntek:
8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, 
nyitva tartás az okmányirodákban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Háromnapos látogatásra
hívott az Európai Néppárt
Magyar Néppárti Delegá-
ciója újságírókat február
10-12. között Brüsszelbe,
ahová az Óbuda Újság is
meghívást kapott. 

Végigjártuk a labirin-
tusnak tûnõ Európai

Parlament épületét, bete-
kinthettünk az ötödik esz-
tendeje ott dolgozó Euró-
pai Néppárt magyar képvi-
selõinek munkájába. Hall-
hattunk elõadást a gazda-
sági helyzetrõl, az elért
eredményekrõl, célokról,
de megtudhattuk azt is, mi-
ként vélekednek külföldi
EP-képviselõk Magyaror-

szág politikai és gazdasági
helyzetérõl. Nem marad-
hatott el természetesen az
esélylatolgatás sem, hiszen
néhány hónap, és június 7-
én hazánkban Európai Par-
lamenti választást tartanak.

Az Európai Parlament
valamennyi bizottságá-
ban képviseltetik magu-
kat a magyar néppárti
képviselõk. A 2004-es vá-
lasztásokon jelentõs több-
séget megszerzõ frakció-
csoport az idei, június 7-ei
választáson a 22 listás
(párt által delegált) helyre
tizenegy biztos befutóval
számol - mondta Schmitt
Pál, a Magyar Néppárti

Delegáció elnö-
ke, a kulturális
és oktatási bi-
zottság alelnö-
ke. A 2009-es
EP-választáson
a 12., 13. de
akár még a 14.
helyet is elvihe-
tik a magyar
néppárti jelöl-
tek. A listaveze-
tõ ezúttal is
Schmitt Pál lesz,
aki mint mond-
ja, nyitott, pozi-
tív kampánnyal
készülnek. Sze-
rinte kilenc hónappal a
magyarországi ország-
gyûlési választások elõtt,
az EP-választáson, június
7-én lehetõségük van az
embereknek véleményt

mondani. Az EP-válasz-
tás eredménye ugyanis
megalapozhatja a hazai
országgyûlési választások
sikerét. A kampányt má-
jus 9-én, az Európa Nap-

ján tartandó nagygyûlésen
indítják el, melyen nyilvá-
nosságra hozzák prog-
ramjukat. Ezután egy hó-
napos országjárás veszi
kezdetét. 

Gál Kinga, az állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bi-
zottság alelnöke szerint, kihívást jelentett számukra el-
sõként megérkezni 2004-ben az Európai Parlamentbe.
Tõkés László a Zöldek, az Európai Szabad Szövetség
képviselõ-csoportjának tagja egy esztendõvel ezelõtt
érkezett Brüsszelbe. Mint mondja, jó volt, hogy voltak itt
magyarok, így nem idegenként csöppentek az Európai
Parlament életébe.Tõkés emlékeztetett arra, hogy több
évtizedes tilalmi idõszak után nyílt arra lehetõség, hogy
Erdélybõl is érkezhessenek képviselõk. Mint mondja,
1989-ben a hallgatás falát kellett áttörni, késõbb, így ma
is az elhallgatott dolgok rendjén kell(ene) változtatni.
Sajnálattal veszi azonban, hogy bizonyos értelemben
nem a kisebbségek, sokkal inkább a bevándorlók ügye
foglalkoztatja az Európai Parlamentet.

„Kihívás volt elsõként kijönni”

A nyugati világ lé-
nyegesen többet

fogyaszt, mint amennyit
termel. Glattfelder Bé-
la, a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési bizott-
ság, illetve a nemzetkö-
zi kereskedelmi bizott-
ság tagja szerint nem
tartható, hogy az Euró-

pai Unióban lényegesen
kisebb a termelés, a be-
hozatal ezzel szemben
erõteljesebb, s közben a
környezetvédelmi elõ-
írásokat sokszor nem
követelik meg az im-
porttól. Az egyre bo-
nyolultabb és újabb elõ-
írásokkal csökken a ter-

melési kedv, ezáltal a
fõként Kínából érkezõ
import útja elõtérbe ke-
rül. Magyarország ver-
senyképtelensége az
unióban nem a mezõ-
gazdaság, hanem az
élelmiszeripar miatt van
- véli a képviselõ. A pi-
acból kiindulva kellene
az alapvetõ vállalati
döntéseket meghozni. 

Az Európai Parlamentet
(EP) az Európai Unió polgá-
rai választják, hogy képvi-
selje érdekeiket. Eredete
az 1950-es évekre és az
alapító szerzõdésekre nyú-
lik vissza, és 1979 óta kép-
viselõit az általuk képviselt
polgárok közvetlenül vá-
lasztják. Magyarországon
idén június 7-én lesz az EP-
választás. Listás, tehát
csak pártok indulhatnak. A
korábbi 24 helyett 22 man-
dátum Magyarországé.

Választásokat ötéven-
te tartanak, és az EU

minden polgára jogosult
választani és jelöltetni
magát, bárhol lakjék is az
EU-ban. Legutóbb 2004-

ben voltak választások.
A választói névjegyzékbe
felvett minden európai
polgár szavazati joggal
rendelkezik. A Parlament
ezáltal az uniós polgárok
(500 millió ember) de-
mokratikus akaratát jut-
tatja kifejezésre, és az õ
érdekeiket képviseli a
többi EU-intézménnyel
folytatott párbeszéd so-
rán. A Parlament munká-
jában jelenleg 27 EU-
tagállam 785 képviselõje
vesz részt. Közel egyhar-
maduk nõ. Mivel Bulgá-
ria és Románia a 2004-
2009 közötti idõszakra
megválasztott Parlament
hivatali ideje alatt csatla-
kozott az Unióhoz, a kép-

viselõk száma átmeneti-
leg túllépi a jelenleg 732
fõben megállapított kere-
tet. Az európai parlamen-
ti képviselõk száma a kö-
vetkezõ választások után
hivatalba lépõ Parlament-
ben (melynek megbízatá-
sa a 2009-2014-es idõ-
szakra szól) elméletileg
nem haladhatja majd meg
a 736 fõt.

Az Európai Parlament
képviselõi nem nemzeti
szekciókat alkotnak, ha-
nem hét európai szinten
szervezõdött képviselõ-
csoportba tömörülnek.
Az EP 2007-ben Hans-
Gert Pötteringet válasz-
totta meg elnökéül.

FORRÁS: EUROPA.EU

Dióhéjban az Európai Parlamentrõl

Választás június 7-én

Látogatás az Európai Parlamentben

A magyarországi kormányzati döntések az Európai
Parlamenthez érve már nem politikai vetületûek, itt
az ügyek a fontosak - mondta Schöpflin György, a
külügyi bizottság tagja. Sajnálattal látja, hogy az EP
munkájával a magyar média nem foglalkozik kellõ-
képpen, holott az ügyek ötven százaléka itt dõl el.

A magyarok alig tudnak az Európai Parlamentrõl

Az EU és a világgazdaság

Az oldalt összeállította: Szabó Adrienn
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Vélemények a költségvetésrõl

Megszavazta az MSZDP-frakció az
önkormányzat idei költségveté-
sét, mert értékelték a városveze-
tés kompromisszumkészségét,
valamint azt az óvatosságot,
egyensúlyra törekvést, amit a
rendelet-tervezet összeállítása-
kor tapasztaltak - tudtuk meg
Mihalik Zoltántól, a képviselõ-
csoport vezetõjétõl.

K örültekintõ tervezésre volt
szükség ,a hazánkat és a

térséget sújtó gazdasági válság
miatt. Ebben a rendkívüli hely-
zetben legfontosabb elv a taka-
rékosság, az egyensúlyra törek-
vés, és nem utolsósorban az
együttmûködés keresése. A
frakció azokat a pontokat ke-
reste, melyeknél saját program-
jára lelt, ezért döntöttek úgy,
hogy igennel szavaz-
nak - mutatott rá
Mihalik Zoltán.

Ilyenek például az
egészségügyi fejleszté-
sek, a közterületek re-
habilitációja, a parkok,
játszóterek, sportterü-
letek felújítása, me-
lyekre 2009-ben és
2010-ben 350 millió forintot
fordít a városrész 

Az MSZDP 150 millió forin-
tot javasolt a társasházaknak
pályázati önrészként az Öko-
plusz programban való részvé-
telre, melynek az a lényege,
hogy a lakásokban lehetõvé te-
szi az egyéni mérést és hõsza-
bályozást, ezáltal nem a nyitott
ablakokon át fûtjük majd az ut-
cát. A költségvetés tárgyalása-
kor a képviselõ-testület végül
50 millió forintot fogadott el
erre a célra, amennyiben ennél
nagyobb összeget tennének ki a
beérkezõ pályázati igények, jö-
võre figyelembe kell majd ezt
vennünk.

A frakcióvezetõ aggodalmát
fejezte ki a 2 milliárd hitel fel-
vétele kapcsán, mely összeget
meg nem térülõ felújításokra
fordítanának. Tavaly kötvény-
kibocsátással 4 milliárdot ter-
vezett a városvezetés ezekre, de
átgondolták a dolgot. Az
MSZDP-frakció csak azokkal a
hitelbõl finanszírozott beruhá-
zásokkal ért egyet, melyeknek
bevételi oldala is képzõdik és

ez alapján hosszú távon meg is
térülnek. Ilyen típusú beruhá-
zás például a mûfüves pályák
kialakítása az OLLÉ-program-
ban. Ezek bérbeadásából
ugyanis van bevétele az önkor-
mányzatnak. Ebbe a körbe tar-
toznak az egészségügyi fejlesz-
tések is, mert például a korsze-
rû röntgengépek beszerzése
elõsegíti a betegségek korai
stádiumban való felismerését,
így késõbb kevesebb pénzt kell
költeni gyógyíttatásra. 

Mihalik Zoltán presztízsbe-
ruházásként értékelte a Prome-
nád-sétány kialakítását, ugyan-
akkor fontosnak tartotta a Szõ-
lõ és a Kiscelli utca, valamint a
Vihar és a Raktár utca kereszte-
zõdésében körforgalom kiala-
kítását, mert így jelentõsen

csökkenthetõ a bal-
esetveszély. 

Kidolgozatlan és el-
hamarkodott döntés
született a civil és a
s p o r t s z e r v e z e t e k
2009-es támogatása
kapcsán, idén ugyanis
a korábbi évekhez ké-
pest jelentõsen csök-

kent az erre fordítható keret, s
egy új - jelenleg még nem is-
mert - pályázati rendszerben
igényelhetnek majd kiegészítõ
forrásokat a civilek. Sajnos
ezen a területen nem érvénye-
sült az egyenlõ elbánás elve,
míg a legtöbb szervezettõl egy-
ségesen elvontuk a korábbi for-
rásokat, másokat viszont a ko-
rábbiaknál is jobb helyzetbe kí-
vánt hozni a városvezetés. 

Nyilatkozata végén kifejtette:
nem tudni, a válság meddig hú-
zódik, ezért szinte biztos ab-
ban, hogy év közben jelentõsen
módosítani kell majd a költség-
vetés sarokszámait, miután is-
mertté válnak a kormányzat
adó- és járulékmódosító intéz-
kedései, és látják miként alakul
a kerületi ingatlanértékesítés-
bõl származó bevétel.

K. M. 

Az MSZDP álláspontja:

„Költsenek megtérülõ 
beruházásokra!”

Tartózkodott az önkormányzat
idei költségvetési rendeletének
végszavazásakor a négytagú
MSZP-frakció. Ennek okairól
Bihary Gábort, a képviselõcso-
port vezetõjét kérdeztük.

E löljáróban elmondta: a ren-
delet fõ irányvonalát támo-

gatják, mely az óvatosságot és
az egyensúly megtartását tûzte
ki célul. A világot és hazánkat
sújtó válságra meglepõen jól
reagált a kerület vezetése, ami-
kor a 2009. évi költségvetés po-
litikai alapjait megfogalmazta,
és azokat átültette a tervezetbe.
Azonban egyes, soron szereplõ
tételekkel szemben kifogásuk
van.

Ilyen például a Promenád-
projekt, vagyis a kerületen vé-
gigfutó sétány kialakí-
tása, melyre 600 mil-
lió forintot különítet-
tek el. Kérdéses a be-
ruházás finanszírozá-
sa, az érintett területen
(a Fõ tértõl Óbuda-
Újlakig) fõvárosi és
kerületi kezelésben lé-
võ rész, valamint ma-
gántulajdon is van. A 600 mil-
lióhoz hitelt tervez felvenni az
önkormányzat, pedig pályázati
pénzbõl is megoldható lenne a
feladat. Így tettek a fideszes
vezetésû XVII. és XII. kerület-
ben, ahol a Böszörményi út
egy részét zárnák le, és a forga-
lomcsillapítás érdekében kü-
lönbözõ fejlesztéseket valósí-
tottak meg.

A Promenádra szánt 600 mil-
lióból inkább a lakótelepek
zöldterületeinek fejlesztésére,
játszóterek felújítására, a jár-
dák hibáinak kijavítására köl-
tene az MSZP-frakció - hang-
súlyozta Bihary Gábor, aki ag-
gályosnak tartja azt a döntést
is, mely 2 milliárd forint hitel
felvételérõl szól. Ebbõl finan-
szírozza a kerület a Vörösvári
úti járóbeteg-szakrendelõ bõví-
tését, új röntgen diagnosztikai
mûszer beszerzését, a Faluház
hõszigetelésének, felújításának
pályázati önrészét, három új
mûfüves futballpálya kialakítá-
sát, közterületi és játszótér re-
habilitációt. A tervek szépek,
de az elmúlt három évben is

voltak ilyenek, és ezekbõl nem
valósult meg sok - mutatott rá a
frakcióvezetõ. Nem beszélve
arról, hogy a hitelfelvétel a je-
lenlegi gazdasági helyzetben
az eladósodás felé lökheti a vá-
rosrészt.

Ehhez társul még az is, nem
látható világosan, mennyi pénz
folyik majd be az 1 milliárdra
tervezett ingatlaneladásokból,
mert nagyrészt olyan vagyon-
nal rendelkezik a kerület, me-
lyet eddig nem sikerült értéke-
síteni - tolmácsolta az MSZP
álláspontját Bihary Gábor. El-
mondta azt is, hogy szerintük a
helyi adókat is ideje lenne
igazságosabbá és hatékonyab-
bá tenni.

Végezetül a civil szerveze-
tek, sportegyesületek, kisebb-

ségi önkormányzatok
támogatásáról fejtette
ki véleményüket. Üd-
vözölték azt a lépést,
hogy átalakították a
támogatás korábbi
rendszerét: csak pá-
lyázat útján, konkrét
feladathoz kötötten ad
a jövõben pénzt az ön-

kormányzat. Azonban megtöri
az elvet, hogy a TUE-t és a Ka-
szásokat kiemelték ebbõl,
mondván, utánpótlás-nevelõ
egyesületek. Felmerül, a köz-
tudottan más politikai beállí-
tottságú Vasas miért nem kapta
meg ezt a lehetõséget, holott
ott is folyik utánpótlás-nevelés
- fejezte ki nemtetszését a kép-
viselõcsoport vezetõje. Az egy-
házak jelentõs, 10 millió forin-
tos támogatásban részesülnek,
melyet nem tudni pontosan mi-
re költenek. A polgármester
szóbeli ígéretet tett, hogy tájé-
koztatást kér az e körben támo-
gatottaktól, mire fordították az
önkormányzat pénzét - zárta
nyilatkozatát Bihary Gábor.

Klug M.

Miért tartózkodott a szavazásnál az MSZP-frakció?

„Több pénzt zöldterületek, 
játszóterek fejlesztésére!”

Következõ számunk április 1-jén,
szerdán jelenik meg! Újságunk
olvasható a www.obuda.hu
honlapon.

Lapunk megjelenése

Ügyfélfogadás 
a hivatalban

A polgármesteri hivatal ügy-
félfogadási rendje: hétfõn 14-
tõl 18, szerdán 8-tól 16.30,
csütörtökön 8-tól 12 óráig.
Kedden és pénteken nincs
félfogadás.
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A pénzügyi és gazdasági válság
eddig soha nem tapasztalt feladat
elé állította önkormányzatunkat.
Az alapos elõkészítés érdekében,
rendhagyó módon már az elõzõ év
novemberében elkezdõdött a
2009-es költségvetés összeállítá-
sa. Az állami normatív támogatás
közel 700 millió forinttal keve-
sebb, mint az eredetileg kalkulált
összeg, és várhatóan az ingatlan-
eladásból származó bevételek is
több százmillióval maradnak el a
tavalyi tényadatoktól. 

Amilliárdos bevételkiesés el-
lensúlyozására jelentõs ki-

adáscsökkentésre kényszerül-
tünk. Egyesével átvizsgáltuk sa-
ját intézményeink gazdálkodását,
felderítettünk minden tartalékot,
számos helyen racionalizáltunk.
Az eddigi gyakorlattal szakítva
önként vállalt feladatokat csak
különösen indokolt
esetben szerepeltettünk
a kiadások között. Lét-
rehoztunk ugyanakkor
egy 30 millió forintos
pályázati alapot civil
szervezeteknek és sport-
egyesületeknek, mely-
nek felosztását rendelet
szabályozza majd. 

Önkormányzatunk 2006-ban
elnyert egy - Magyarországon a
mai napig egyedülálló - Európai
Uniós pályázati forrást. A CON-
CERTO-program keretében lehe-
tõvé vált egy 900 lakásos paneles
társasház felújítása. Az önkor-
mányzat - pályázat útján - a Szõlõ
utcai Faluházat választotta ki a
projekt megvalósításának helyszí-
néül. A külsõ nyílászárók cseréjét,
a homlokzat utólagos szigetelését,
valamint a használati melegvizet
biztosító napkollektor-rendszer
kiépítését magában foglaló beru-
házás az Önkormányzati Minisz-
térium Panel-plusz pályázattal
kapcsolatos pozitív döntése ese-
tén 2009-ben megvalósulhat.

Idén is biztosítunk forrásokat a
III. kerületi társasházaknak, la-
kásszövetkezeteknek. A már sok
éve létezõ felújítási pályázatra a
tavalyi évhez hasonlóan 70 millió
forintot különítettünk el.

Bús Balázs polgármester elõter-
jesztése alapján új elem a rend-
szerben az Öko-plusz pályázaton
induló lakóközösségek önkor-
mányzati támogatása. A miniszté-
rium által kiírt program a strang-

szabályzók kiépítésére, az egycsö-
ves fûtési rendszer kétcsövessé
alakítására, a radiátorok termo-
sztatikus szelepekkel történõ ellá-
tására, valamint az egyedi fo-
gyasztás mérésére szolgáló költ-
ségosztók felszerelésére ad 50
százalékos támogatást a lakáson-
ként maximum 154 ezer forintos
elszámolható beruházási költség-
bõl. Afennmaradó 50 százalékot a
lakóközösségeknek saját forrásból
kell biztosítaniuk. A mai gazdasá-
gi helyzetben a társasházak, lakás-
szövetkezetek sokszor nem képe-
sek ezt az önrészt biztosítani. Eb-
ben kíván segíteni az önkormány-
zat úgy, hogy 50 millió forint for-
rást különített el a 2009-es költ-
ségvetésben a lakóközösségek ön-
erejének támogatására. A március
végi testületi ülésen elfogadandó
pályázati felhívás alapján elosztott
forrás az önrész 50 százalékát, te-

hát a teljes beruházás 25
százalékát biztosítja a la-
kóközösségeknek, visz-
sza nem térítendõ támo-
gatás formájában. 

Az önkormányzat je-
lentõs figyelmet fordít
az EU-s pályázatokra, a
külsõ források bevoná-
sára. Sajnálatos módon,

az eddigi pályázatokon kevés si-
kerrel szerepeltünk. Ennek ellené-
re, a továbbiakban is indulunk
minden olyan pályázaton, amely
elérhetõ számunkra. 

A költségvetési rendelet elfo-
gadásával egyidejûleg a képvi-
selõ-testület döntött egy nagyon
kedvezõ kamatozású fejlesztési
hitel igénybevételérõl is. A hitel
fedezetül szolgál majd a tavalyi
évben elõkészített beruházások
finanszírozására. Újabb mûfü-
ves pályákat létesítünk az
OLLÉ-programban az iskolaud-
varokon, kétéves játszótér és
közterület-fejlesztési programot
indítunk, Európai Uniós forrá-
sokat is felhasználva felújítjuk a
Szõlõ utcai 886 lakásos Faluhá-
zat, két körforgalmat építünk a
Szõlõ és Kiscelli utca, valamint
a Raktár és Vihar utca kereszte-
zõdéseiben, bõvítjük a Vörös-
vári úti szakrendelõt, új röntgen-
gépeket vásárolunk.

A válság ellenére igyekszünk
elérni a 2006-ban kitûzött céljain-
kat a kerület fejlõdése érdekében.

Puskás Péter, 
a Polgári-frakció vezetõje

„Megõrizni a mûködõképességet!”

Válasz a kihívásokra
Az SZDSZ képviselõcsoportja is
elfogadta a kerület 2009. évi
költségvetését.

Az elõkészületek során a ko-
rábbi évekhez képest több

lehetõség volt az egyeztetésre,
amit nyilván az idei nehéz gazda-
sági év is indokolt. A kerület ve-
zetése szerintünk alapvetõen jól
kezelte az országos pénzügyi
problémák miatt is kialakult hely-
zetet, és takarékos költségvetést
állított össze, ami az egyeztetések
után tovább finomodott. 

Döntõen a biztonságos mûkö-
désre helyezõdött a fõ hangsúly,
amit a várható évközi adó- és já-
rulékváltozások miatt jól kiegé-
szít az iparûzési adó bevételbõl
elkülönített 300 milliós tartalék.
A tervezett, ingatlaneladásokból
származó, körülbelül 1,5 milliárd
forintos bevétel teljesítéséhez rá-
adásul nem kedvezõek
a körülmények, így
folyamatos pénzügyi
kontroll mellett kell mû-
ködtetni a kerületet,
amire a polgármester úr
ígéretet is tett.

Sajnos fejlesztésekre
nagyon kevés pénz jut,
kivéve a hitelbõl meg-
valósuló beruházásokat. Az
SZDSZ - ahogy eddig is, úgy ez-
után is - csak olyan fejlesztéseket
támogat, melyekbõl az önkor-
mányzatnak vagy többletbevéte-
le, vagy pedig érzékelhetõ megta-
karítása származik, így az leg-
alább részben forrása a hitel visz-
szafizetésének. Ezért támogatjuk
az OLLÉ-programban megépült
mûfüves pályákhoz kapcsolódó
hitelfelvételt, hiszen ezeknek a
pályáknak a mûködtetésébõl évi
tízmilliós nagyságrendû bevétele
van az önkormányzatnak. Bár
meg kell jegyeznem, hogy tudo-
másom szerint Budapesten össze-
sen nem épült, épül annyi mûfü-
ves pálya, mint egyedül Óbudán
(9 darab).

Ugyanígy támogatjuk a szak-
rendelõk felújítását, bõvítését, va-
lamint az õsrégi, rendkívül el-
avult röntgengépek cseréjét a leg-
korszerûbb, teljesen digitális be-
rendezésekre. Ezzel a beruházás-
sal ugyanis nemcsak a lakosság
életminõségét és jobb egészség-
ügyi ellátását szolgáljuk, hanem
kiváltjuk a jelenleg a Laktanya
utcában mûködõ Tüdõgondozót

is, ami átkerülhet a Vörösvári úti
szakrendelõbe, ezáltal évenként
körülbelül 20-30 milliós megta-
karítás érhetõ el a mûködtetésbõl,
ráadásul még a Laktanya utcai
épület is hasznosíthatóvá válik,
ami további bevételi lehetõség.    

A jelenlegi gazdasági helyzet-
ben ugyanakkor felesleges presz-
tízsberuházásnak tartjuk az úgy-
nevezett „Óbudai Promenád” el-
nevezésû projektet, és még né-
hány egyéb közterületi beruházás
(többek között a Fõ tér felújítását)
teljes egészében hitelbõl történõ
megvalósítását, mintegy 1 milli-
árd forint értékben. Ezek ugyanis
egyetlen fillér többletbevételt
vagy megtakarítást sem hoznak,
ráadásul jelenleg nincsenek is
elõkészítve megfelelõen.   

Ha ezek a projektek EU-s pá-
lyázati források bevonásával va-
lósulnának meg, ahogy történik

ez például a szintén
fideszes vezetésû V.,
XII., XVI., XVII. kerü-
letekben, akkor támo-
gatnánk azokat, de a je-
lenlegi gazdasági hely-
zetben és pusztán hitel-
bõl, kifejezetten rossz
döntésnek tartjuk ezek
megvalósítását.

A képviselõ-testület elfogadta
azt a javaslatunkat, hogy kezdõd-
jön el végre a Mocsárosdûlõ Sza-
bályozási Tervének készítése, a
már elkészült és több körben
megtárgyalt tanulmányterv és
ökológiai hatástanulmányok
alapján. Ha ez - a Fõvárosi Ön-
kormányzattal közösen - elké-
szül, végre elkezdõdhet a terület
hasznosítása, amibõl az önkor-
mányzatnak évi több százmilliós
bevétele származhat.

Fontos feladatnak tartjuk, hogy
az önkormányzatnál tovább foly-
tatódjon az egyes ágazatok mû-
ködésének folyamatos felülvizs-
gálata, az intézmények számának
és létszámának tekintetében egy-
aránt, hiszen az önkormányzat és
intézményei közel 3.500 embert
foglalkoztatnak.  

Összességében tehát elmondha-
tó, hogy remény van arra, hogy
nem folytatódik a kerület adóssá-
gának növekedése, és az elfogadott
költségvetéssel illetve annak folya-
matos aktualizálásával biztonságo-
san mûködtethetõ a kerület.

Páll Attila  
SZDSZ frakcióvezetõ

Reális költségvetés, idõszerûtlen 
presztízsberuházással
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Szociális boltok nyitásáról
tárgyalt Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
vezetése a Gazdakörök-
kel. 

A rászoruló kerületi
polgárok megsegí-

tésére Bús Balázs pol-
gármester és dr. Budai
Gyula, a Gazdakör szö-
vetségi igazgatója meg-
egyeztek március 3-án
az óbudai Városházán
azzal a deklarált szán-
dékkal, hogy a város-
részben nyitják meg kö-
vetkezõ szociális boltju-
kat. A III. kerület veze-
tése két boltot tart indo-

koltnak, egyet Békás-
megyeren, egyet Óbu-
dán. A nyitás heteken
belül megtörténik. 

Mindkét üzlet lakóte-
lep közelében, már meg-
lévõ, mûködõ boltban
kezdi meg mûködését.
Tervek szerint ezekben
olyan termékeket forgal-
maznak majd, melyek
alapvetõ élelmiszernek
számítanak. 

A megállapodás jelen-
tõs segítség a kerületi la-
kosoknak, mert a bol-
tokban 30-50 százalék-
kal olcsóbban tudják
majd beszerezni az alap-
vetõ élelmiszereket.

Alapvetõ élelmiszerek olcsóbban

Két szociális bolt nyílik 

ÚJRAÉLESZTÉS ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A defib-
rillátor használatáról és az újraélesztéssel kapcsolatos
hasznos tudnivalókról tartott elõadást gyakorlati bemu-
tatóval dr. Mártai István, az Országos Mentõszolgálat
Közép-Magyarországi Mentõk igazgatója március 6-án a
Csillaghegy Egészségházban 

Csaknem negyvenévi
szolgálat után búcsúzom
betegeimtõl.

Köszönöm a bizalmat,
együttmûködést, barátsá-
got, szeretetet. Köszö-
nöm, hogy otthon érez-
hettem magam Óbudán
és érezhettem, hogy a he-
lyemen vagyok.

Keveseknek adatik
meg, hogy munkájukban
örömöt, megelégedést

érezzenek, és mindennap
úgy térjenek haza a mun-
kából, hogy ma is haszná-
ra voltam valakinek, ma
is szükség volt rám.

Utódom, dr. Horváth
Ildikó jól képzett, lelkiis-
meretes orvos, 15 évi
mentõorvosi gyakorlattal
a legkorszerûbb ismere-
tek birtokában veszi át a
praxist. Fogadják õt sze-
retettel és bizalommal.

Asszisztensem, Pap Ilona
vele folytatja a munkát,
így is biztosítva a folya-
matosságot.

Köszönöm rendelõbeli
kollégáimnak a több évti-
zedes jó együttmûködést,
a szakrendelõ és a Szent
Margit Kórház dolgozói-
nak, hogy mindig bizton
számíthattam rájuk. Sok
támogatást kaptunk a
rendszerváltás elsõ évei-
ben is az önkormányzat-
tól, Tarlós István polgár-
mestertõl és Csire János
alpolgármestertõl.

Ha valakit megbántot-
tam volna, bocsánatát ké-
rem, s ha nem mindig si-
került úgy a gyógyítás,
ahogy szerettem volna,
mentségem legyen, hogy
a legjobb tudásom sze-
rint igyekeztem. Ennyire
telt…

Dr. Czeglédi Ágnes
(59-es számú 

háziorvosi rendelõ)

Legjobb tudásom szerint…

Dr. Czeglédi Ágnes, dr. Horváth Ildikó és Pap Ilona

Ö n számára is elérhe-
tõ a legújabb ér-

rendszer vizsgáló mód-
szer! Az idõben elvégzett
vizsgálattal megelõzhetõ
a szívinfarktus, agyvér-
zés. Az Arteriográf se-
gítségével kimutathatók
az érelmeszesedés kezdõ-
dõ jelei. Továbbiakban az
érfal rugalmasságának
csökkenése, mûködési
zavara. Ezek ismereté-
ben meghatározható az

egyénre szabott, hatásos
terápia, amely jó esélyt
ad a súlyos szív- és érbe-
tegségek elkerülésére.

A szûrõvizsgálat gyors
és fájdalommentes. A
felkarra helyezett man-
dzsettát a készülék auto-
matikusan felpumpálja
és mindössze három
perc múlva már ki is
nyomtatható a lelet. A
mérési adatokat a mû-
szerhez kapcsolódó szá-

mítógép elemzi. A vizs-
gálat térítésköteles,
melynek díja: 6000 fo-
rint.

Vizsgálatra történõ je-
lentkezés: a Vörösvári úti
szakrendelõ diabetoló-
giai szakrendelésén, vagy
a 388-9180-as telefon-
számon. Vizsgálat: ked-
den 8-tól 11 óráig.

A vizsgálatot dr. Beke
Eleonóra belgyógyász
szakorvos végzi. A vizs-
gálat elõtt javasolják a bõ
folyadékfogyasztást. 

Hétfõ délelõtt dr. Tausz Ágnes 7.30-13.30 óráig.
Délután: dr. Solymosi Pál 14-20 óráig.
Kedd délelõtt: dr. Miklós László 8-14 óráig. Délután:
dr. Tausz Ágnes 14-20 óráig.
Szerda délelõtt: dr. Tausz Ágnes 7.30-13.30 óráig.
Délután: dr. Solymosi Pál 14-20 óráig.
Csütörtök délelõtt: dr. Tausz Ágnes 7.30-13.30
óráig. Délután: dr. Miklós László 14-20 óráig.
Páros péntek délelõtt: dr. Miklós László 8-14 óráig.
Páros délután: dr. Tausz Ágnes 14-20 óráig.
Páratlan péntek délelõtt: dr. Tausz Ágnes 7.30-
13.30 óráig.
Páratlan péntek délután: dr. Miklós László 14-20 óráig.

Szájsebészeti rendelés 
a Vörösvári úti szakrendelõben 

Sebészeti rendelés a
Csobánka téri rendelõ-
ben április 6-tól 10-ig.
Hétfõn, szerdán, pénte-
ken: 8-tól 14 óráig. Ked-
den és csütörtökön:14-tõl
20 óráig. * A Vörösvári
úton 8-tól 20 óráig válto-
zatlan a rendelés.A szak-
rendelés fõorvosa: dr. Ko-
vács István. Beutalás
rendje: beutaló nélkül.

Az érelmeszesedés korai felismerése

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Környezetünk

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata és az ÖKOMAT Elektronikai
Hulladék Hasznosítást Koordináló
Kht. ismét meghirdeti a kerület-
ben a lakosság számára a veszé-
lyes hulladéknak minõsülõ elekt-
romos és elektronikai hulladékok
ingyenes begyûjtését.

E lsõ alkalommal április 4-
én a városrész északi ré-

szén jelöltünk ki begyûjtõ pon-
tokat, ahol 8-tól 14 óráig bárki
leadhatja mûködésképtelen,
vagy leselejtezett elektromos és
elektronikai hulladékát. 

Helyszínek 
(április 4. /szombat/ 

8-tól 14 óráig):
1. BÉKÁSMEGYER DUNA

FELÕLI OLDAL, Heltai Jenõ
tér - Juhász Gyula utca sarkánál
található parkoló.

2. BÉKÁSMEGYER HEGY
FELÕLI OLDAL, az orvosi
rendelõ mögötti parkoló.

3. CSILLAGHEGY, Mátyás
Király út - Lehel utca sarka (a
TIC nagy parkolója).

4. MOCSÁROSDÛLÕ, Gla-
diátor utca, a Családi pihenõ-
park (játszótér) elõtti parkoló.

5. PÓK UTCAI LAKÓTE-
LEP, Római téri parkoló.

Óbuda déli területein április 18-
án tartják a begyûjtést. Ennek pon-
tos helyszíneit az Óbuda Újság kö-
vetkezõ számában tesszük közzé.

Kérjük, éljenek a lehetõség-
gel környezetünk tisztasága és
megóvása érdekében!

Szabó Magdolna
alpolgármester

Az alábbi készülékeket 
veszik át a gyûjtõhelyeken:
Háztartási gépek: villanybo-

rotva, hajnyíró, hajszárító, kéz-
szárító, elektromos fogkefe, kö-
römszárító, napozólámpák, -
ágyak, centrifuga, mosógép,
szárítógép, vízmelegítõ, hõtáro-
lós radiátor, személymérleg, va-
saló, varrógép, porszívó, hõsu-

gárzó, légkondicionáló, ventil-
látor, párásító készülék.

Szórakoztató elektronikai és
híradástechnikai berendezések:
tv-készülék, rádió, hangszóró, le-
mezjátszó, kazettás magnó, sza-
lagos magnó, videokészülék, vi-
deokamera, DVD-készülék, MP3
lejátszó, CD-lejátszó walkman,
elektromos játékok, diavetítõ stb.

Számítástechnikai berendezé-
sek: számítógép, monitor, bil-
lentyûzet, egér, nyomtató,
szkenner, telefon, faxkészülék.

Barkácsgépek: fúrógép, csa-
varhúzó, dekopir fûrész, gyalu,

körfûrész, szivattyú, csiszoló-
gép, hegesztõtrafó, akkumulá-
tor-töltõ stb.

Egyéb, a háztartásban elõfor-
duló elektromos berendezések:
mobiltelefon, csengõ, sziréna,
riasztókészülék, karóra, zseb-
óra, ébresztõóra, fényképészeti
nagyítógép, vaku, fénymérõ,
megvilágítás-mérõ, lámpák,
fénymásoló gép, fényképezõ-
gép, számológép stb.

Általában minden olyan gép,
készülék, ami árammal, akku-
mulátorral, vagy elemmel mû-
ködik.

Április 4-én a városrész északi részén, öt helyszínen

Újra leadhatják rossz háztartási gépeiket

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata és

a Fõvárosi Csatornázási
Mûvek (FCSM Zrt.)
kezdeményezésére, a so-

rozatos lakossági pana-
szok miatt Budapest Fõ-
város Önkormányzata
megszüntette a Pün-
kösdfürdõ utcai koncent-

rált szennyvíz leeresztõ-
helyet.

A lakossági bejelenté-
sek miatt az FCSM ko-
rábban bûzelzáró szerke-
zeteket épített be, de
ezek sem bizonyultak
hatékonynak. A rossz
minõségû és erõsen be-
rothadt szennyvizet már
a békásmegyeri szivaty-
tyútelepen alkalmazott
oxigénadagolás sem volt
képes megfelelõen ke-
zelni. A jelenleg Békás-
megyerre érkezõ telepü-
lési folyadékhulladékot
az önkormányzat és a
FCSM Zrt. javaslatára a
jövõben, közvetlenül az
Észak-pesti szennyvíz-
tisztítóba szállítják.

Megszüntetett szennyvízleeresztõ

A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmé-

ben avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békás-

megyer egész területén októberben, november-

ben, valamint februárban, márciusban, csütörtö-

kön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a

tûzvédelmi elõírások betartása mellett. Párás, kö-

dös, szeles idõjárás esetén az égetés tilos.

Az ingatlanon keletkezõ - a rendszeres szemétszál-

lítással el nem szállítható vagy nem komposztálha-

tó - kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdo-

nos, illetve a bérlõ, valamint a telek használójának

feladata és kötelessége.

Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot

éget, vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítá-

sára vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysér-

tést követ el, mely cselekményért 30.000 forintig

terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar 
és kerti hulladék?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az elmúlt 10-15 év bûn-
ügyi tapasztalatainak érté-
kelése alapján, a lakosság
jelentõs részét irritáló bûn-
cselekmények, így a betö-
réses lopások, gépjármû-
vekkel kapcsolatos bûn-
cselekmények és a rablá-
sok felderítési aránya a
vártnál kisebb mértékben
javult. Az elemzésbõl -
melyet Tóth Gábor, Buda-
pest rendõrfõkapitánya ké-
szíttetett - egyértelmûvé
vált, hogy a kerületi kapi-
tányságokon alkalmazott
bûnügyi struktúrák nem
elég hatékonyak a nyomo-
zásoknál. A statisztikai
adatokból kiderül, hogy az
elmúlt, több mint egy évti-
zed alatt nem tudtak iga-
zán kiugró eredményeket
elérni annak ellenére,
hogy ez idõ alatt több fõ-
kapitány, kapitány, bûn-
ügyi vezetõ és nyomozó
személyében is változás
történt, akik mindannyian
jobb teljesítmények eléré-
sére törekedtek.  

Az adatok arra enged-
nek következtetni, hogy a
hagyományos bûnügyi
struktúra, azaz a felderítõ,
nyomozó és vizsgálói ta-
gozódás már nem képes
lépést tartani a megválto-
zott bûnelkövetési mód-
szerekkel. Ezért feltételez-
hetõ, hogy maga a rend-
szer nem elég hatékony -
fejtette ki kérdésünkre vá-
laszolva Feró Attila alez-
redes, a III. kerületi rend-
õrkapitányság helyettes
vezetõje, majd hozzátette:
az is tényként állapítható
meg, hogy az eddigi fel-
osztásban nagyon sok volt
az információvesztés, így
sok esetben a szomszédos
kerületek ugyanazon bûn-
elkövetõi körök után nyo-
moztak különbözõ ered-
ménnyel. Mindezt tették

anélkül, hogy egymás
munkájáról tudtak volna.

Ezeket felismerve, ta-
nulmányozva más európai
fõvárosok kapitányságai-
nak struktúráját, született
meg az a döntés, hogy kí-
sérleti jelleggel március 1-
jétõl a budapesti kapitány-
ságok régiókba szervezõd-
ve, úgynevezett vonalas
bûnügyi struktúrában foly-
tatják a nyomozásokat. Az
elv lényege, hogy bûncse-
lekmény típusokra specia-
lizálódott nyomozó cso-
portokat alakítanak, me-
lyekben közösen dolgozik
a felderítõ, a nyomozó és a
vizsgáló. 

A párhuzamos nyomo-
zások kiküszöbölése és a
„sorozatos elkövetések”
hatékonyabb felderítése
érdekében a budapesti ka-
pitányságok 5 régióba
szervezõdtek. Az új rend-
szer mûködtetésétõl az is-
mertté vált összes bûntett

kétharmadát kitevõ három
bûncselekmény-fajta szá-
mának a csökkenését, a
rendõrség eredményessé-
gének javulását várják a
szakemberek. A régióköz-
pontokban külön értékelõ-
elemzõ csoportokat hoz-
tak létre, és amennyiben
az elképzelés beváltja a
hozzá fûzött reményeket,
más bûncselekmények
nyomozását is régiókba
szervezhetik. 

Az 5 régió az alábbiak
szerint alakul 

Észak-Budai Bûnügyi
régió: II., III. és XII. kerü-
leti Rendõrkapitányság
(Régió Központ: III. ker.
Rendõrkapitányság).

Dél-Budai Bûnügyi ré-
gió: I., XI. és XXII. kerü-
leti Rendõrkapitányság
(Régió Központ: XI. ker.
Rendõrkapitányság).

Észak-Pesti Bûnügyi
régió: IV., XIV., XV.,
XVI. és XVII. kerületi

Rendõrkapitányság (Ré-
gió Központ: XIV. ker.
Rendõrkapitányság).

Dél-Pesti Bûnügyi ré-
gió: IX., X., XVIII., XIX.,
XX-XXIII. és XXI. kerü-
leti Rendõrkapitányság
(Régió Központ: X. ker.
Rendõrkapitányság).

Belvárosi Bûnügyi ré-
gió: V., VI., VII., VIII. és
XIII. kerületi Rendõrkapi-
tányság (Régió Központ:
XIII. ker. Rendõrkapi-
tányság).

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság az Észak-Bu-
dai Régiónak lett a köz-
pontja, és a kapitányság
vezetõjét dr. Markó Attila
rendõr ezredest bízta meg
Budapest rendõrfõkapitá-
nya a régió a vezetésével. 

A régióval szemben tá-
masztott szakmai elvárá-
sokat véve alapul, az
egyenlõ bûnügyi leterhelt-
séget figyelembevéve az
Észak-Budai Bûnügyi Ré-

gióban a súlyponti bûncse-
lekmények nyomozását az
idetartozó három kapi-
tányság között osztották
szét. A II. kerületi Rendõr-
kapitányság a betöréseket,
a III. kerületi a gépjármû-
vel kapcsolatos bûncselek-
ményeket, míg a XII. ke-
rületi Rendõrkapitányság
a rablások nyomozását
végzi.

Fontos megjegyezni,
hogy minden kapitányság
a kiosztott súlyponti bûn-
cselekmények nyomozása
mellett, továbbra is válto-
zatlan formában végzi a
nyomozásokat az összes
többi bûncselekmény vo-
natkozásában. Ez a fajta
elosztás lehetõvé teszi,
hogy az adott régióból ér-
kezõ összes információ
egy-egy nyomozócsoport-
nál összpontosuljon. A lét-
rehozott értékelõ-elemzõ
csoport fõ feladata a bûn-
cselekmények sorozat jel-
legének feltárása, és a ré-
gió határain túlnyúló bû-
nözések felderítése - tette
hozzá Feró Attila.

Sz. Cs. 

Új irányítási struktúrával dolgozik a BRFK

Bûnügyi régiók Budapesten
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Várják a szülõket a
Szín-Kör-Játék Óvo-

da  bemutatkozó délelõtt-
jeire. Az óvoda helyi ne-
velési programja: „Egész-
ség-Szépség-Harmónia”.
A testi-lelki egészség ki-
alakítása, megõrzése a
mûvészeti nevelés sajátos
eszközeivel, drámapeda-
gógia, drámajáték mód-

szerének hangsúlyozásá-
val. Idõpont: március 30-
án 9 óra. Helyszín: Soly-
már utca 12-14. szám alat-
ti óvoda. Telefonszám:
388-6157.

Idõpont: március 31-én 9
óra. Helyszín: Törzs utca 2.
szám alatti óvoda. Telefon-
szám: 368-9603. Honlap:
www.solymartorzsovi.hu

Fergeteges családi napot
rendeztek a Bárczi Géza
Általános Iskolában  feb-
ruár 7-én. 

A9 órára érkezõk aer-
obikkal melegítet-

tek be, majd családi
sportvetélkedõ követke-
zett. Asztalitenisz és ko-
sárlabda mérkõzés, mo-
dellreptetés is volt, me-
lyet iskolánk egyik tanu-

lójának édesapja, Fejér
Gyula és barátai tartottak. 

A gyerekek és szüleik
délelõtt rengeteg tevékeny-
ségben vettek részt. Kö-
szönettel tartozunk azok-
nak a szülõknek, akik ma-
guk is segítettek a progra-
mok lebonyolításában. Így
a kézmûveskedésben segí-
tõ Peklo Krisztinának, aki
a díszítõ festés rejtelmeibe
avatta be az érdeklõdõket.
Pázmándi Antal szobrász-
nak, aki az agyagozás
szépségeivel ismertette
meg a gyerekeket. A kéz-

mûveskedés mellett lehe-
tõség nyílt tangóharmoni-
ka hallgatására Gáspár
Zoltán elõadásában, és
színvonalas elõadások,
mint Einspach Gábor mû-
vészettörténeti bemutatója
valamint Weiszhár Attila
történelmi meséi színesí-
tették a programot. Óriási
sikere volt a cukrászati
kóstolónak, amivel Borsos
Ferenc örvendeztette meg

az édességet kedvelõk szé-
les táborát. Az iskola meg-
hívott vendégei voltak az
Elveszett Állatok Alapít-
vány munkatársai, a póló-
festõ, a lufihajtogató és két
író, Nógrádi Gábor és
Nógrádi Gergely. A napot
táncbemutató (Batternay
Anita és Suta Gábor szü-
lõk) és tombola zárta.

Bárczi Géza
Általános Iskola

Kitekintõ: szülõknek, peda-
gógusoknak nyújt széles
körû segítséget a „Gyerme-
keink jövõje” címû, márci-
us 20-tól 22-ig tartó ren-
dezvény, melynek a Mille-
náris ad otthont. 

Akiállítás célja, hogy
bemutassa azokat a

programokat, lehetõsége-
ket, termékeket, melyek
hozzájárulhatnak a 0-14
éves korú gyerekek - le-
gyenek teljesen egészséges
vagy beteg gyerekek, átla-
gos képességûek vagy ki-
magaslóan tehetségesek -
képességfejlesztéséhez. Az
érdeklõdõk ötleteket, tip-
peket, hasznos tanácsokat
kaphatnak mozgásfejlesz-
tés (sporteszközök, játszó-

házak), zenei fejlesztés (ze-
nei nevelés, cd-k, hangsze-
rek, gyerekeknek szóló
mûsorok, foglalkozások
helyszínei), írás, olvasás,
számolás fejlesztése (köny-
vek, újságok, foglalkoztató
füzetek), kreativitás, önis-
meret (kézmûvesség, fej-
lesztõ foglalkozások, szín-
ház), nyelvi fejlesztés (be-
szédfejlesztés, nyelvtanu-
lás) témakörökben. A kísé-
rõ programokban érdekes
elõadások szólnak majd az
oktatás jövõjérõl, a diszle-
xiás gyerekek nyelvoktatá-
sáról, egy forradalmian új
tehetségkiteljesítõ prog-
ramról, a játékterápiáról.
(Részletek a www.
gyermekeinkjovoje.hu
honlapon.)  

Gyermekeink Jövõje

Képességfejlesztési 
kiállítás a Millenárison

Családi nap a Bárcziban

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

Életének 85. évében elhunyt
Gyapay Gábor történész, a ma-
gyar történelemtanítás megha-
tározó egyénisége. Gyapay
Gábor több gimnáziumi törté-
nelem tankönyvet írt, ezenkívül
õ a szerzõje a Budapesti Evan-
gélikus Gimnázium története
és Bertényi Iván történésszel
közösen a Magyarország rövid
története címû köteteknek.
Több mint fél évszázados pá-
lyája során tanított történelmet többek között a ma Óbu-
dai Gimnáziumnak nevezett Martos Flóra Gimnázium-
ban, a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Gimnázium-
ban és a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, utóbbit õ
szervezte újjá a rendszerváltás után.Munkásságát egye-
bek mellett Magyar Örökség Díjjal, a Magyar Köztársa-
ság Érdemrendjének Kiskeresztjével, Trefort Ágoston-díj-
jal és Eötvös József-díjjal ismerték el. Gyapay Gábor te-
metése március 17-én lesz a Farkasréti temetõben.

Elhunyt Gyapay Gábor

Nyílt nap a Szín-Kör-
Játék Óvodában

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Nyílt nap a Kerékben
Tanítási órákat nézhetnek
meg március 19-én a
7.45 órakor kezdõdõ nyílt
napon a leendõ elsõsök
szüleikkel. Az órákat a jö-
võ évben elsõsöket taní-
tók tartják. (Cím: Kerék ut-
ca 18-20. Bõvebb felvilá-
gosítás Kovács Éva igaz-
gatóhelyettestõl kérhetõ a
250-0831-es telefonszá-
mon. Honlap:
www.kerek-u.sulinet.hu)

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) 

Szakmai nyílt nap
A GtB Szakképzõ Iskolá-
ban március 25-én 9.30-
tól 13 óráig szakmai nyílt
napot tartanak. Részle-
tes program a honlapon
megtekinthetõ. Elérhetõ-
ségek: GtB Szakképzõ
Iskola, 1039 Budapest,
Pais Dezsõ utca 1-3. Te-
lefon/fax: 243-2007, 243-
2033; gtb@gtbbp.hu;
www.gtbbp.hu

1 % 1 % 1 %
Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda tudatja, hogy az
óvoda támogatására
létrehozott Ágról-Ágra
Alapítvány adószáma:
18122246-1-41. Köszö-
netet mondanak mind-
azoknak, akik az elmúlt
esztendõkben segítették
az intézmény eszköz-
parkjának gyarapodását.

Hogyan lehet az évszá-
zadok alatt felhalmozott
tudást átörökíteni úgy,
hogy abból a XXI. század-
ban is jól hasznosítható
és versenyképes ismere-
tekkel gazdagodhassa-
nak a tanulók? Ilyen és
ehhez hasonló kérdések-
re keresik a választ a
március 2-tõl 26-ig tartó
pedagógiai programsoro-
zat résztvevõi.

M eg kell tanítani a
diákokat tanulni! -

vélekedett a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet meg-
bízott igazgatója Áderné
Tavaszi Edit megnyitójá-
ban, március 2-án a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban. A „Változó tu-
dás, változó kompeten-
ciák” címû eseményso-
rozat harmincnégy prog-
rammal várja az érdek-
lõdõ pedagógusokat.
Huszonhárom iskolai
bemutató, egy kiselõ-
adás, továbbá négy óvo-
dai foglalkozás által is-
merkedhetnek meg az
érdekeltek, mit is jelent
a gyakorlatban a címben
jelölt kompetencia-vál-
tozás. A bemutatók a já-
ték, szövegértési és ma-
tematikai, szociális kom-
petenciák témái köré
c s o p o r t o s í t h a t ó k .
Áderné Tavaszi Edit
utalt arra, hogy a gyere-
keknek a megváltozott

viszonyokhoz alkalmaz-
kodva a problémameg-
oldást, toleranciát, logi-
kus gondolkodást, érve-
lést és a kooperáció ké-
pességét kell kifejleszte-
niük magukban.

Az integráció és fel-
zárkóztatás gyakorlatba
ültetése kapcsán Bús
Balázs polgármester a
pedagógusok felelõssé-
gérõl beszélt. Mint fo-
galmazott, a tanároknak
ebben a mind kaotiku-
sabbá váló, válsággal
sújtott környezetben sta-
bil viszonyítási ponttá
kell válniuk. A gyerme-
kek fejlõdését a család
és az iskola közösen ha-
tározzák meg.

- A tanulókban kódolt
adottságok csökkentése
vagy fejlesztése a peda-
gógusok készségein is
múlik, azonban hiba len-
ne az iskolában felmerü-
lõ kisebb, nagyobb prob-
lémákért a pedagógus
társadalmat hibáztatni. A
családi értékrend és
anyagi lehetõségek de-
terminálják a diákok jö-
võjét. A tanárok feladata,
hogy orientálják a gyere-
keket, fejlesszék képes-
ségeiket, ezen túlmenõen
azonban csak remélhetik,
hogy az adott család a
többségi társadalom kon-
szenzuson nyugvó érté-
keit védeni, és nem gyen-
gíteni fogja - mondta.

- A tudás megszerzésé-
nek helyszíne már nem ki-
zárólag az iskola - figyel-
meztetett prezentációval
egybekötött elõadásában
Brassói Sándor, az Okta-
tási és Kulturális Minisz-
térium fõosztályvezetõ-
helyettese. - Információ-
robbanás következett be,
mely betört az iskolákba
is. A pénzügyi ismeretek,
az információ-technoló-
gia, a média-kommuniká-
ció olyan új szakterületek,
melyek megismerése nél-
kül a tanulók tanulmánya-
ik végeztével a nyitott eu-
rópai munkaerõpiacon
komoly versenyhátrányba
kerülhetnek. A rutinon
alapuló, mechanikus sza-
bálykövetés oktatási mód-
szere már a múlté. Ma
már a kreatív, analitikus
ismeretek szükségesek,
melynek átadásához a diá-
kok tevékeny bevonása
által vezet csak út. 

A rendezõk szándéka,
hogy az óvoda és iskola
közösen, találjanak olyan
területeket, melyekben az
egymásra épülõ oktatási
intézmények, az egymás-
tól való tanulás lehe-
tõségét is biztosítják.

A megnyitót kö-
vetõen a Veres Pé-
ter Gimnázium ta-
nulói néptánc elõ-
adását tekinthették
meg a résztvevõk. ÓVODAI BEMUTATÓ. „A szabad játékba integrált tanulás” címmel tartottak bemutató

foglalkozást március 5-én a Vackor óvoda középsõ csoportjában

Pedagógiai konferencia és programsorozat Óbudán

„Meg kell tanítani a diákokat tanulni!”

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Magyar nyelv és irodalom bemutató órán vehettek részt a pedagógusok március 4-én
az Óbudai Nagy László Általános Iskola negyedik évfolyamán

obuda_06.qxd  3/13/2009  1:28 PM  Page 15



2009/6. szám16
Kulturális melléklet

obuda_06.qxd  3/13/2009  1:28 PM  Page 16



2009/6. szám Kulturális melléklet
17

obuda_06.qxd  3/13/2009  1:28 PM  Page 17



2009/6. szám18
Kulturális melléklet

obuda_06.qxd  3/13/2009  1:28 PM  Page 18



2009/6. szám Kulturális melléklet
19

obuda_06.qxd  3/13/2009  1:28 PM  Page 19



2009/6. szám20
Kultúra

M ár régóta mehettünk a
kavicsos úton, sehol egy

árnyék, lassan elhagytuk a par-
ton az utolsó házakat is. Rajtad
egy gyenge blúz volt, combkö-
zépig érõ szoknya, rajtam vala-
mi sötétebb színû rövidnadrág,
egy törülközõ a vállamra terít-
ve. Nem fújt a szél, melegünk
volt, beszéltük, milyen lenne,
ha egy esõ elverné ezt az egész
rothasztó hõséget. Alig bírtam
lépni a forró kavicsokon, mon-
dogattam, hogy fájnak azok az
apró csontok a lábamban, meg
mintha el akarnának törni.
Bíztam benne, hogy ilyenkor a
másik is majd ugyanazt kezdi
el érezni, vagy ha nem is értett
meg teljesen engem, de leg-
alábbis szeretném, ha legalább
egy kicsit is azt érezné. Figyel-
tem, de valahogy nem értettem,
mi ez az egész, miért vagyok
itt, még a legegyszerûbb vála-
szokon is percekig kellett gon-

dolkodnom. Eljöttem a város-
ból, minden ok nélkül, most
meg megyek vele, alig isme-
rem, nagyjából a bárban láttam
egyszer. Odaült hozzám, azt
hittem, képeket árul. Hozzá
megyek talán? Tudom is én,
hogy merre lakik, de hiába is
kérdezném, erre valahogy nem
vártam válaszokat. Már jó ide-
je gyalogolhattunk, hogy men-
nyi idõ telik el két partmenti fa
között, ezeket számoltam út-
közben. Magamban járattam
valami új számlálót, aminek,
mint egy második szívverés-
nek, lassan állandósultak a rit-
musai. Az idõt már egy ideje
nem követtem, nem volt órám,
apámnál hagytam, talán az in-
dulásom elõtt, amikor legutóbb
nála jártam.

A gyaloglás közben voltak
apróbb megállások is.

Egyszer például bementünk
fürdeni. Én egész sokáig be-

úsztam, õ inkább kint maradt a
sekélyebb részeken. Amikor
kifelé sétáltunk a vízbõl, a föl-
sõt a kezében lóbálta. Akkor
láttam elõször félmeztelenül.
Valahogy az sem volt furcsa,
elvégre csak mi ketten voltunk
a parton, meg úgysem értettem
soha, mi van abban olyan szé-
gyellnivaló. Ezen gondolkoz-
tam, de ahogy kiértünk az útra,
hirtelen beleállt egy apróbb ka-
vics a lábamba. Néztem, ahogy
szétnyílt a bõr az egyik lábujja-
mon. Lehajolt, talán a nyálával
kenhette körbe a sebet, nem
éreztem semmit, csak valami
enyhe, szúró fájdalmat. Inkább

az zavart, ahogy belemegy a
por. Mit tudtam volna mondani
a lánynak, nem akartam aggo-
dalmaskodni, csak annyit tet-
tem hozzá, hogy siethetnénk,
bár tudtam, ez most teljesen fe-
lesleges, úgysem ért a nyelve-
men, meg igazából a fertõtlení-
tés is várhatna még. Reméltem,
hogy nemsokára megérkezünk.
Nem tudtam pontosan hova,
miféle helyre, hogy lesznek-e
fák a házak udvarában, vagy
egyáltalán, miért visz el engem
olyan messzire? Elindultunk,
némileg átalakítottam a lépése-
imet, próbáltam a külsõ lábéle-
men járni.

Takács Márton vagyok, 19 éves.
Budapesten élek, az ELTE Böl-
csészettudományi Karán tanulok,
magyar-olasz szakon. 17 éves
korom óta rendszeresen írok,
többnyire verseket. Az itt olvasha-
tó novella az elsõ komolyabb pró-
zai próbálkozásom, éppen ezért
nagy megtiszteltetés volt szá-
momra az önkormányzat pályá-
zatán elért elsõ helyezés. Jó olva-
sást kívánok!

NévjegyDíjnyertes novella

Takács Márton: 

BALKÁN, BALKON

Több tízezer darabos múzeu-
mi gyûjteményt egyetlen
igazgatói szobába zsúfolni -
igazi mûvészet. Ám legalább
ekkora kunszt az odúból ki-
mentett kollekcióval tágas
kiállítótereket betölteni. Az
ideiglenesen bedobozolt
Kassák Múzeum rekonstruk-
ciója hamarosan elkezdõdik.

E z az 1976-ban nyílt
múzeum egészen ta-

valy õszig Csipkerózsika-
álmát aludta - mondja a
Petõfi Irodalmi Múzeum-
hoz (PIM) tartozó Kassák
Múzeum új vezetõje, And-
rási Gábor mûvészettörté-
nész. Szájából azért hang-
zik hitelesnek ez a mondat,
mert már harminc évvel
ezelõtt is gyakran megfor-
dult itt: 1978-ban, friss-lel-
kes irodalmárként a PIM
kézirattárába került, a Kas-
sák Múzeum akkori veze-
tõje, Csaplár Ferenc keze
alá kellett dolgoznia. 

Termékeny együttmû-
ködés sajnos nem lett a do-
logból: a két éve elhunyt
Csaplár komoly szaktekin-
tély, kivételesen tehetséges

gyûjteményezõ volt, de a
munkán nem szívesen osz-
tozott mással. Mi több, a
pénzügyi adminisztráció
sem volt az erõssége - idõ-
vel a PIM, a Kassák Múze-
um, meg a mûvész özve-
gye által tett alapítvány
ügyei is teljesen összeku-
szálódtak.

A lényeg azonban már
nem ez. Hanem, hogy
Csaplár Ferenc igazgatói
szobájába három évtized
alatt a padlótól a mennye-
zetig bezsúfolt, legalább
húszezer darabos gyûjte-
mény most bedobozolva a
PIM raktáraiban várako-
zik. Az óbudai múzeum-
termek felújítása mellett
leginkább egy pedáns di-
gitális katalogizálásra van
szükség. 

- Eredeti korai Kassá-
kunk sajnos kevés van, az
igazán értékes, húszas
évekbõl való képarchitek-
túrái közül például csak
egyetlen egy a bizonyítha-
tóan valódi darab - leltároz
szóban Andrási. - Békás-
megyeri figuratív korsza-
kából és élete utolsó évti-

zedébõl azonban több száz
festményt, grafikát õrzünk.
A mûvész tiszteletére ké-
szült munkák és saját kol-
lekciójának megmaradt
darabjai is hozzánk kerül-
tek. Mondjuk úgy, mindaz
a grafika, festmény és szo-
bor, amelyet a bécsi évei-
ben nem kellett kenyérre
meg a „MA” címû folyó-
irat kiadására váltania, kie-
gészül a késõbb ajándékba

kapott mûvekkel. Megvan
majdnem a teljes kézira-
tos hagyaték, bár látszik
rajta, mennyire tisztelte
Kassák a már megjelent
írásait. Önéletírása, az
Egy ember élete gépelt
lapjainak hátoldalán hol
egy kézzel írt verset, hol
bolti bevásárlólistát talál-
ni. A gyûjtemény egyik
legizgalmasabb része a
rendkívül gazdag levele-

zés. Nemcsak a mûvészé:
második feleségéé, Kár-
páti Kláráé is, amely még
földolgozásra vár. És ott a
könyvtár. 

A korai avantgárd kor-
szakból való folyóiratok-
ból és könyvekbõl olyan
kollekciónk van, hogy bár-
melyik külföldi múzeum-
igazgatót megenné érte a
sárga irigység! - büszkél-
kedik Andrási Gábor.

KÁRPITMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA. „Együtt - Together” címmel nyílt kiállítás a Textilmú-
zeumban a Magyar Kárpitmûvészek Egyesülete és a Textilmúzeum Alapítvány szerve-
zésében. (A mûvek március 31-ig láthatók, hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 16, pénteken és
szombaton 9-tõl 14 óráig a Lajos utca 138. szám alatt)

Fölébresztett Kassák

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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M ost az összes többi do-
log csak annyira volt

érdekes számomra, mint az
alattunk lévõ bárban a pincér-
nõ, aki még a pár nappal ez-
elõtti estén kisétált egy férfi-
val a partra. Egy üveg pezsgõ
volt a nõ kezében. Azt hittem,
ezek soha nem isznak pezs-
gõt, a férfi meg eddig külön-
ben is csak sört vedelt egész
álló nap. Legegyszerûbben azt
mondhatnám, hogy egy olyan
programhoz minek is bármi
ital. Pazarlás, a testek józan
szárazságát valójában úgyis
más oldja fel. Kint ültem a
balkon szélén, egészen a szé-
lén, felraktam a rácsra a lába-
mat. Szemben talán egy éjsza-
kai hajó fényét lehetett látni
az amúgy teljesen sötét vízen.
Mi lesz már? Most akkor mi-
nek hívtál ki? Halk zajok szû-
rõdtek fel a parti homokból, a
két árnyék egyre közelebb ke-
rült egymáshoz, míg végül az
együttes mozgásra is sort ke-
rítettek. Nem volt ebben sem-
mi váratlan. Próbálták halkan,
amennyire csak lehet, jól lát-
ták, hogy az elsõ emeleten a
teraszajtó nyitva volt, de bent

valószínûleg már rég elalud-
hattak. Szomjas lettem, de
nem volt nálam semmi iható.
A csapvíz nem esett jól, utób-
bi idõben már sehol sem ittam
csapvizet. Lementem a szem-
közti éjjel-nappaliba egy üdí-
tõért, ekkor láttam a férfit
meg a nõt kisétálni a két ház
között. A férfi seperte a hajá-
ból a homokot, a nõnek meg a
kezében volt a még félig teli
pezsgõsüveg, a másik kezével
pedig a fekete magassarkújá-
ba próbálta beleilleszteni az
egyébként meglehetõsen gör-
be lábujjait. Nem tudtam el-
dönteni, hogy vajon jó volt-e
nekik. Mindketten húztak
egyet az üvegbõl, de közben
alig néztek egymásra. Aztán
furcsán továbbmentek az ad-
digra már némileg lecsendese-
dett fõutcán. A következõ sar-
kon lefordultak, gondolom a
férfihoz mehettek fel, vagy le-
het mégsem hozzá, de regge-
lente abból az irányból szok-
tam látni õt lejönni a partra.
Vettem még egy üdítõt, mert
az elõzõt gyorsan, már ott
helyben megittam, vinni akar-
tam egyet a másnapi regge-

limhez is. A lépcsõházhoz ér-
ve valami furcsa szag csapott
meg, mintha hínárokat tere-
gettek volna ki valamelyik
emeleten, vagy legalábbis az
állott tengervíz szagához volt
hasonlítható az egész. A lép-
csõházban egyébiránt soha-
sem volt teljesen sötét, a leg-
felsõ emeleten a tetõablak
mindig nyitva volt, a hold be-
sütötte az egész lépcsõsort. A
második emeleten laktam,
utáltam a helyet, az utca zaja
ugyanakkora volt, mint bárhol
máshol, a tengerre nézõ bal-
kon meg nem számított sem-
mit, jószerivel mindenhonnan
ugyanazt lehetett látni, és a
méretük sem különbözött. A
kulcsot nem vittem magam-
mal, nyitva hagytam az ajtót,
éjjel egykor már nincs semmi-
lyen mozgás a házban. Az ajtó
elõtt ült egy férfi, valami ze-
nész lehetett, aki miután éjfél-
kor befejezte az utolsó számot
is a gitárján, összeszámolta a
pénzt, majd még egy jó dara-
big ücsörgött a székében. Tõle
nem tudott akárki bejönni a
házba. Nagyjából ismerte már
az ottlakókat, talán õ is itt la-

kott valahol az elsõ emeleten,
de sem errõl, se másról, soha
nem beszéltem vele.

P ersze mi minden nem tör-
ténhet egy ilyen éjszakán.

Azonos álmok, már egy hete
legalább valami nõvel beszé-
lek, valami olyasmirõl, hogy
az ajkakon lennének titkos re-
ceptorok. Számomra ez in-
kább képtelenségnek tûnik, de
még soha nem nevettem ki,
amikor errõl beszélt. Azt sem
tudom eldönteni, hogy igazat
adjak-e neki. Az oka az lehet,
hogy valószínûleg rosszul
csókolok, vagy legalábbis ezt
hiszem. Utoljára, amikor ha-
zakísértem egy lányt, búcsú-
zásnál megfogtam a fenekét,
aztán õ szerintem nem akart
semmit, de mégis, udvarias-
ságból még hagyta magát
megcsókolni is. Na, azóta
vannak ilyen rémálmaim. A
fülben persze biztos vannak
érzékeny pontok, lehet, hogy
ez adta a nõ szájába a monda-
tokat, továbbá ez keveredik
bennem az önváddal. De leg-
alább nem ébredek fel, ez
például egészen fontos volt.

Folytatás a következõ számban

Csorba Simon László festõmûvész képeit a Symbol Art Galériában láthatják, a Bécsi út
56. szám alatt

Idei elsõ „felfedezõ utun-
kon”, az Aquincumi Múze-
um - korábban az ELMÛ
épülete volt - új állandó és
idõszaki kiállítását néztük
meg Lengyelné Kurucz Ka-
talin és Láng Orsolya veze-
tésével február 21-én. 

M ivel a hely befo-
gadóképessége

korlátozott, most elõ-
ször kénytelenek vol-
tunk elõzetes jelentke-
zéshez kötni a részvé-
telt. Mindenkinek, aki
nem tarthatott velünk ja-
vaslom, hogy látogassa

meg az új állandó és az
idõszaki kiállításokat.
Csodálatos tárgyak és
világszínvonalú leletek
lakóhelyünk gazdag rég-
múltját idézik fel. Külö-
nösen sokat tudhatunk
meg Aquincum egykori
életérõl, ha a múzeum
munkatársainak elõadá-
sát, vagy tárlatvezetését
is meghallgatjuk. Hatal-
mas élmény látni, halla-
ni, hogy a gazdag lelet-
anyag mindennapi éle-
tünk helyszínei alól ke-
rül elõ.

Somlói Viktória

Képes-levelezõlap tervet várnak
Az Óbudai Múzeum és Könyvtár Platán Könyvtára pályázatot hirdet „Üdvözlet
Óbudáról!” címmel képes-levelezõlap tervének készítésére. Olyan terveket vár-
nak, melyen a kerület sajátos, egyedi látásmódban jelenik meg. Technikája le-
het: rajz, fotó, montázs, egyéb kreatív megoldás. Mérete: 1 db A/4-es oldal
(paszpartuzva). Leadási határidõ: 2009. április 20. A beadott munkákhoz kérik
csatolja nevét, korát, elérhetõségét. A terveket a következõ címre várják: Óbu-
dai 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!

Márciusban folytatódik az „Irodalmi estek a Duna-
parton” címû rendezvénysorozat. A meghívott ven-
dégek, Czébely Gabriella költõ és Lengyel János
író „Kárpátalja, az ismeretlen ismerõs” címmel tar-
tanak elõadást március 26-án 18 órától. Közremû-
ködik az Osztováta együttes. A rendezvényre a be-
lépés ingyenes. (Az est háziasszonya Csikósné
Mányi Júlia önkormányzati képviselõ. A helyszín
/változott!/: Óbudai Kulturális Központ, San Marco
utca 81.)

Irodalmi estek a Duna-parton

„Felfedezõ út” az Aquincumi 
Múzeum új épületében

FOTÓ: 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
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet  1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933
� „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
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-
gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� VILLANYSZERELÕ, tapasztalt ELMÛ
nyugdíjas gyorsan, minden témában segít,
áramütést okozó helyeket dokumentál, javít,
villanycserépkályhát, hõtárolót, bojlert.. Tel.:
337-03-38, 06-70-259-00-89
� 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.

� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁLLÍ-
TÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig,
zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30-948-2206
� KÁRPITOZOTT BÚTOROK ÁTHÚ-
ZÁSA, JAVÍTÁSA. Ingyenes felmérés. Nagy
szövetválaszték. Tel.: 06/30-261-6524

� Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, szúnyogháló szerelése, javítása, gurt-
nicsere, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Kert-telekrendezés, fakivágás, metszés,
permetezés, favágás, bozótirtás,  gyepesítés,
térkövezés. Egyéb kertészeti-kõmûves mun-
kák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-5872;
Fax.: 785-7344; E-mail: muoooo@freemail.hu
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Házépítés-lakásfelújítás-kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettás-
munkák, villanyszerelés, vízszerelés, terep-
rendezés, medenceépítés! Anyagbeszerzéssel,
határidõre, garanciával! Tel.: 06-30-960-4525
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes takarí-
tással, PARKETTALERAKÁST, -parkettacsis-
zolást, parkettajavítást, VÍZ-GÁZ-GIPSZKAR-
TONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-

munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� 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
� Kertészeti munkákat vállalok: gyümölcs-
fák, szõlõ metszése, permetezés,   ásás, faki-
vágás, bozótirtás. Tel.: 06(30)602-6925
� 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
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton sze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elõtti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat.
Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés, bojler
vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075, 06(30)251-8862
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, teraszok,  aszfaltburkolatok,
gépi földmunka, kert fenntartás kertészmér-
nöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Gázszerviz garanciával! Több évtizedes
gyakorlattal, megbízhatóság. Horti-Dávid
Varsa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; (242-
3286)
� Fûnyírás, sövénynyírás, kerti munkát válla-
lok, nyugdíjas. Tel.: 06(70)277-8363; 243-4547
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Takarítást vagy vasalást, ablaktisztítást
vállalok, nyugdíjas. Tel.: 243-4547
� 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
� Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Akciós radiátorcsere panellakásokban áp-
rilisi elõjegyzéssel, 7.000 Ft-os darabáron.
Továbbá vállalunk vízszerelést és burkolást.
Tel.: 06(20)323-4471

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� 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
� 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.
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� 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
� Csillagfény Stúdió Négy napos Igazi Nõ
tanfolyam indul folyamatosan Csillaghegyen.
Ugyanott Bach-virágterápia a test és lélek
komplex gyógyítására. Tel.: 06(20)800-9122,
www.csillagfeny-studio.hu

�KÁLLAYAUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
� Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens képzés. Kasza Szakképzés. Tel.:
276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészí-
tés minden szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478

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

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

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

Oktatás

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

� 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

Egészség

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

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

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

� ÓBUDAI GYORSSZERVÍZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJESKÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

� 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%!!!

� 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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� 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
� Matematika-fizika oktatás, felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi felké-
szítés nagy tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Kémia, biológiatanítás gyakorlott közép-
iskolai tanánál. Tel.: 06(30)264-5648
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)613-2648
� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
miatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
� Francia magánórák a Rómain, felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután. Nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(70)342-2538

�� 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

� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zártkerti
ingatlan új pincealappal, ipari árammal 9.000.000
Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Eladó két panorámás összevonható építé-
si telek Budakalász Rózsadombján. Víz van,
egyéb közmûvek, gáz az utcában, csatorna
hamarosan. Egyik: 890 m2, 19 millió Ft, má-
sik 1075 m2 22,5 millió Ft. Érd: 06 (30)222-
1986
� Befektetési tanácsadó és ingatlaniroda ke-
res-kínál eladó, kiadó lakást, házat, telket Bu-
dapesten és vonzáskörzetében, valamint Er-
délyben, Marosvásárhelyen és környékén!
Befektetési lehetõségek és cégalapítás Romá-
niában! Tel.: 06-30-960-4525
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingat-
lanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� III. Góbé utcában 1997-ben épült három-
szintes, 150 nm-es sorházi lakás, szeparált kis
kerttel, garázzsal augusztustól kiadó. Bérleti
díj 220 eFt /hó. Tel: 316-9408
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti

joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494. E-mail:
sandor.mihaly@t-online.hu
� 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
� 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.
� Békásmegyer hegy felõli oldalán 3. eme-
leti 3 szobás lakás tulajdonostól eladó. Irány-
ár 13 MFt. Ingatlanközvetítõk kíméljenek.
Érdeklõdni: 06(20)456-5776
� III. kerületi, téglaépítésû, kis lakásra cse-
rélem vagy eladom  budaörsi telkem. Tel.:
06(70)258-0560
� TAHI-ban többgenerációs családnak, vál-
lalkozásnak, igényes, háromszintes, nyolc-
szobás négy fürdõszobás, újszerû, családi
ház, cirkó fûtéssel, kétállásos garázzsal 1200-
as saroktelken, parkolókkal eladó. 69,9 M.
Tel.: 06(30)977-3588
�Garzonlakás tulajdonostól,  tégla házban el-
adó Óbudán. Ár: 12,2 MFt Tel.: 06(20)973-2359

� Szolid fiatalnak, lakótelepi külön bejáratú
szoba, 35.000 bruttóért kiadó. Tel.: 388-2056
� Római-parton 1300 nm nappali+3 szoba
két szinten, duplakomfortos családi ház hosz-
szú távra kiadó. Tel.: 240-9891
� Raktárhelyiség 20 nm a Kolosy téren,
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904
� Bérbe adnám Solymár zártkerti részén le-
võ 784 nm-es bekerített telkemet, melyen
gyümölcsfák, víz, villany, wc és szerszám-
kamra van. Tel.: 06(30)814-1397
� Nánási úton különlejáratú, összkomfortos
szuterén, 50 nm kiadó (raktározás, iroda,
ideig.lakás). Tel.: 06(30)416-7917

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-

formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.:243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918
�Középkorú nõ, bébiszitter oklevéllel vállal
gyermekfelügyeletet este, ill. hétvégén. Tel.:
06(30)576-4500
�Székelyföldi asszony (52), háztartási mun-
kát, gyerekfelügyeletet, idõsgondozást vállal.
Tel.: 06(20)365-2234
�Békásmegyeri táborunkba fizikai munká-
val is együtt járó, táborvezetõi feladatra kere-
sünk pedagógust, határozott idõre szóló meg-
bízással, a 2009. április 1.-október 30. közöt-
ti idõszakra. Információ: 06(30)370-6591
�Kimagasló fix fizetés, plusz jutalék, admi-
nisztrációs munkáért, kötetlen munkaidõben..
Tel.: 06(20)665-6253
� Vállalom gyermekeinek gondoskodó fel-
ügyeletét és teljes körû segítséget háztartásá-
ban. Tel.: 06(30)830-0778

� Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19-
ben szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát,
szépülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20)450-1977
� Banki hitelek (lakásvásárlási, építési,
szabadfelhasználású) közvetítése, díjmente-
sen, banki hátérrel. Tel.: 06(30)692-8210
� Csúcshegyen gyümölcsösömhöz segít-
séget keresek, fakivágás, kaszálás, gondozásra
esetlegesen. Tel.: 340-50089, 06(30)970-7299

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� III. ZÁPOR U 80-ban eladók, 48 nm-es,
62 nm2-es lakások. Tel.: 06-30-34-33-269
� Kárpótlási jegy végsõ vásárlása legmaga-
sabb áron most. Tel.: 06(70)248-4524. Hívjon
bizalommal!

� 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
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Arany és ezüst felvásárlás! II.ker. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651
� Régiség felvásárlás a Déli Pu.-nál. Azon-
nali készpénzfizetés. Díjtalan kiszállás. Üzlet:
XII. ker. Alkotás út 7/a. Tel.: 202-5584

� Sörözõ bérleti joga eladó a Kórház utcai
piacon. Tel.: 06(30)942-8833
� Közértet bérelnénk tulajdonostól vagy er-
re alkalmas helyiséget társasháztól. Tel.:
06(30)944-4361
� 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

Állás

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

Kiadó

� Kizárólag kerületi családi házak, házré-
szek, társasházi lakások, építési telkek adás-
vételével foglalkozom. Tel.: 06(30)550-5953

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

� Budapesttõl 70 km-re lévõ családi háza-
mat. óbudai kétszobás panellakásra cserélem.
Értékegyeztetéssel. Tel.: 06(30)699-4342

� Fektessen ingatlanba! Ürömhegy tete-
jén, természetvédelmi területtel határos,
2120 nm-es csöndes, belterületi, építési te-
lek 37.000.000 forint. Tel.: 06(30)360-5313

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

Ingatlan

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu

Logopédus felvétele
A Bárczi Géza Általá-
nos Iskola felvételt hir-
det logopédus állás-
helyre (félállással is
betölthetõ), határozott
idõre. (Érdeklõdni le-
het a 243-1509-es
számon az iskola
igazgatójánál, az ön-
életrajzokat a barczi-
a@kszki.obuda.hu e-
mail címre várják.)

ELJÁRÁSOK - OKIRATSZERKESZTÉSEK - PEREK
Igazságügyi közvetítõk - Ügyvédek - Igazságügyi szakértõk

Adós hitelezõi jogviták - Válás 
Gyermekelhelyezés + gyermektartás
Vagyonmegosztás - Ingatlanügyek

§
http://eumediator.5mp.eu

Tel.: 06-302-164-102
06-305-992-842 ügyfélpont

Személyesen, elõzetes bejelentkezés után:
III. ker. Vörösvári út 7.
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Pályázat

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

Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/1, 22815/2 és 22815/3 hrsz. alatti ingatlanokból
közterület szabályozás után kialakult: 

22815/105 hrsz. alatti 7361 m2, 
22815/107 hrsz. alatti 13363 m2, 

22815/109 hrsz. alatti 2928 m2 és a 
22815/111 hrsz. alatti 4462 m2 nagyságú földterület.

A 4 ingatlan területe összesen: 28114 m2.
A kialakult telkek tovább oszthatóak.

A telkekre egyben lehet ajánlatot tenni.
Építési övezet: L6-III-SZ/N, beépíthetõség 15-20%.

Az övezetben a legkisebb kialakítható telekméret: 1000 m2. 
A terület teljes közmûvesítése a Saroglya utca felõl oldható meg.

Irányár: 726.333.334 Ft + áfa, összesen: 871.600.000 Ft. 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 87.160.000 Ft. 

A pályázat feltétele a bánatpénz befizetése 
és a befizetésrõl szóló igazolás bemutatása.

Fizetési konstrukció: a vételár 50%-nak a bánatpénzen felüli összege a szerzõ-
dés aláírásakor, és a maradék 50% a Fõvárosi Önkormányzat elõvásárlási jogról

lemondó nyilatkozatát követõen egyösszegben esedékes.

Bp., III. ker. Tímár utca 16. sz. alatti iskolaépület és a mellette lévõ  
Pacsirtamezõ utca 21. sz. alatti lakóépület + az ezekhez tartozó telekterület.

A két épület telekterületének összeszabályozása folyamatban van, 
a 17793/1 hrsz. alatt kialakuló saroktelek össz. területe 1798 m2 lesz. 

Építési övezet: L2-III-V, az ingatlanok összközmûvesek.
Az iskolaépület - pince, fszt, emelet - beépített bruttó össz. alapterülete: 2258 m2.

(Az ingatlan jelenleg - a telekalakítást megelõzõen - osztatlan közös tulajdon.)
A lakóépület - pince, fszt, emelet - beépített bruttó össz. alapterülete: 680 m2.

Irányár: 301.600.000 Ft. 
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 30.160.000 Ft. 

A pályázat feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása (20.000 Ft), illet-
ve a bánatpénz  befizetése és a befizetésrõl szóló igazolás bemutatása.

Fizetési konstrukció: a vételár 50%-nak a bánatpénzen felüli összege 
a szerzõdés aláírásakor, és a maradék 50% a Fõvárosi Önkormányzat elõvá-

sárlási jogról lemondó nyilatkozatát követõen egyösszegben esedékes.

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

Övezeti besorolás: L2-III-K/3.  
A 35%-os beépítési lehetõséget az építési hely megjelölése 

kb. 50 %-kal lecsökkenti.
Az utcában teljes közmû van.

Irányár: 80.166.667 Ft + áfa, összesen 96.200.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 9.620.000 Ft.

Bp., III. ker. Taliga utca 22570/2 hrsz. építési telek, terület: 1101 m2. 
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N. Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany, gáz az utcában. Csatorna hiányában 

az ingatlanon 1 lakás építhetõ. 
Irányár: 22.545.000 Ft + áfa, összesen: 27.054.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.700.000 Ft.

Bp., III. ker. Kõpor utca 22399/1 hrsz. építési telek, terület: 1640 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû:  víz, villany az utcában, a gáz a Jutas köz sarkáig van kiépítve. Csator-
na hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.

Irányár: 29.108.333 Ft + áfa, összesen: 34.930.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.493.000 Ft.

Bp., III. ker. Jutas utca 22255/2 hrsz. építési telek, terület: 1000 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/IK. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában víz, villany, gáz van. 
Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ. 

Irányár: 25.141.667 Ft + áfa, összesen: 30.170.000 Ft. 
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 3.000.000 Ft.

Bp., III. ker. Jutas utca 22120/5 hrsz. építési telek, terület: 1327 m2. 
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/IK. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában víz, villany, gáz van.
Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ. 

Irányár: 30.783.333 Ft + áfa, összesen: 36.940.000 Ft. 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.690.000 Ft.

Bp., III. ker. Jutas utca 22244/2 hrsz. építési telek, terület: 1374 m2. 
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/IK. Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: áram és víz a Jutas és Óarany u-ban, gáz a Jutas u-ban.
Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ. 

Irányár: 32.608.333 Ft + áfa, összesen: 39.130.000 Ft. 
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 3.910.000 Ft.

Bp., III. ker. Szõlõ utca 9-11. sz. alatti 17619 hrsz-ú iskolaépület
1416 m2 telekkel.

Építési övezet: L2-III-V. Beépíthetõség: 70%. 
Az ingatlan összközmûves.

Az iskolaépület - pince, fszt, +2 emelet - beépített bruttó alapterülete: 
1775 m2.

Irányár: 120.000.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 12.000.000 Ft. 

Fizetési konstrukció: a vételár 50%-nak a bánatpénzen felüli összege a
szerzõdés aláírásakor, és a maradék 50% a Fõvárosi Önkormányzat elõvásárlási

jogról lemondó nyilatkozatát követõen egyösszegben esedékes.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz. építési telek, terület: 1772 m2.
Az ingatlant víz és gázvezeték közmûvezetési szolgalom terheli.

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

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.420.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/4 hrsz. építési telek, terület: 1773 m2.
Az ingatlant gázvezeték szolgalom terheli.

Irányár: 21.780.000 Ft + áfa,
összesen: 26.136.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.610.000 Ft.
Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti besorolásúak. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: az utcában van víz, villany, és gáz, egyedül csatorna nincs. A telkek
végében gázvezeték húzódik 5 m-es védõtávolsággal. Mindkét ingatlanon

régészeti feltárás szükséges. Csatorna hiányában az ingatlanokon 1 lakás épí-
thetõ. Az ingatlanokkal kapcsolatos közterület szabályozás

bejegyzése folyamatban van.

Bp., III. ker. Naszád utca 22506/5 hrsz. építési telek, terület: 1540 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: villany az utcában, a gáz és a víz a szomszéd Pirkadat utca felõl a

22506/1 hrsz-ú ingatlanon keresztül szolgalommal vezethetõ be. A vízvezeték
már kiépítésre került. Az ingatlan felett nagyfeszültségû kábel húzódik.

Régészeti feltárás szükséges. Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.
Irányár: 17.550.000 Ft + áfa, összesen: 21.060.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.100.000 Ft.

Bp., III. ker. Ezüsthegy u. 2 .sz. 64777 hrsz. 
830 m2 nagyságú ingatlan a rajta lévõ üres közért épülettel.  

Övezeti besorolás: L4-III-HZ/1. Az ingatlan régészeti lelõhely,
összközmûves, az épület rossz mûszaki állapotú.

Irányár: 42.980.000 Ft. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.298.000 Ft.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatait, a vételárat, a fizetés módját és
idejét.  A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. Számlaszám: Raiffeisen
Bank Rt. 12001008-00140645-00100001.
A pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot 2009. április 17-én 12 óráig, a

pályázatokat zárt borítékban 2009. április
20-án 12 óráig lehet benyújtani a III. ke-
rületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán (1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlé-
tében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I./19., a
vagyonhasznosítási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a
pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-

võkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve,
a pályázatot indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán, a 437-8646-os és a 437-8639-es tele-
fonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály
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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
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
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!

A beszélgetés és elõ-
adás nagyon sokat

segített a megjelentek-
nek abban, hogyan lehet
az EPER-rendszerbe re-
gisztrálni, új pályázato-
kat beadni. Az elõadók
ismertették, hogy adott
költségeket milyen soro-
kon tudnak elszámolni,
mire kell odafigyelni a
pályázat megtervezése-
kor. Baluka Csabáné, a
KMO Kollégium lekö-
szönõ elnöke hasznos
pályázatírási tanácsokkal
látta el a szervezeteket.

Fontos, hogy minél
több jó pályázat szüles-

sen, hiszen ez a lehetõ-
ség gyakorlatilag min-
den olyan szervezetnek
támogatást tud biztosíta-
ni, amely már legalább
egy esztendeje be van
jegyezve, és pályázata
átjutott a formai szûré-
seken.

A Civil és Turisztikai
Szolgáltató Iroda (Hídfõ
utca 18.) további ren-
dezvények szervezésé-
vel is segíteni kívánja a
civil szervezetek mun-
káját a Civil Szolgáltató
Központtal (II. Margit
körút. 43-45. IV/3.) kö-
zösen. 

Pályázatírási tanácsok

A polgármesteri hivatal tanácskozóterme adott otthont
február 24-én a Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Ma-
gyarországi Kollégiumának mûködési pályázata iránt ér-
deklõdõ civil szervezetek képviselõinek. Az információs
fórumot az önkormányzat Civil és Turisztikai Szolgáltató
Irodája valamint a NIOK Alapítvány Civil Szolgáltató Köz-
pontja szervezte az ESZA Kht. támogatásával. A fórumon
közel hatvan civil szervezet képviselõje vett részt.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Jótékonysági estet rende-
zett február 28-án az Óbu-
dai Népzenei Iskola az er-
délyi Kallós Zoltán Alapít-
vány számára. A névadó
néprajzkutató vezetésével
mûködõ civil szervezet
egyebek mellett szegény
gyerekeknek tart fenn in-
gyenes, bentlakásos kol-
légiumokat. Az esemény
fõvédnöke Sólyom László
köztársasági elnök volt.

AMagyar Kultúra
Alapítvány Székhá-

zában léptek fel a Kallós
Zoltán Alapítvány által
támogatott úgynevezett
„szórványkollégiumok”
tanulói, a Csillagszemû

Gyermeknéptáncegyüt-
tes, és Kallós Zoltán nép-
zenekutató is. 

A jótékonységi est be-
lépõibõl, a tombolákból
és a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagjainak lici-
tálásra felajánlott alko-
tásaiból befolyó össze-
get kapja a Kallós Zol-
tán Alapítvány.

Népzenével 
a szegény gyerekekért!
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Forradalom
Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Forradalom címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1., a víz-
szintes 35. és a függõleges 13. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: H. N. G.
V. R.). 13. Tûzhányó. 14. Történés. 15. Megkevert tan!
16. Idegen idióta. 17. Á. N. Z. 18. Juttattass. 20. Szór.
21. Versbeli bolond. 23. Dagadj. 24. Eurázsiai tó. 25. Fo-
lyadék. 27. Magyar, spanyol és osztrák autók jele. 28.
Ráförmed. 31. Gólyanév. 33. Római ötvenöt. 34. Vissza-
ontó. 35. Az idézet közepe. 36. István egyik becézése.
38. Díva egynemû betûi. 39. Moll jellegû hangsor. 41.
Heverek. 43. Számítógépes kapcsolat. 45. Ijesztõ indu-
latszó. 46. Osztrák, francia és Új-Zéland-i autók jele. 47.
Fordított férfinév. 49. Csavaron van. 51. Gorkij regénye.
53. … Bacon, amerikai filmszínész. 55. Némán leveri!
56. Áldásomat adom. 58. Meteor része! 59. A csillagok
háborúja szereplõje. 61. Népszerû, több évtizedes zene-
karunk.
FÛGGÕLEGES: 2. Német autómárka. 3. Amerikai el-
nök a közelmúltban. 4. Indítékot. 5. Vas megyei helység.
6. Dátumrag. 7. Barbra Streisand filmje. 8. Horgászkel-
lék. 9. Alulra. 10. Alma-…, régebbi Közép-ázsiai fõvá-
ros. 11. Éktelen szükség, fordítva. 12. keresztbevágta.
13. Az idézet befejezõ része (zárt betûk: (A. L. J. R.).
17. Ósdi. 19. Deutérium és hidrogén vegyjele. 21. Vegyjele: IR.
22. Ritka férfinév. 24. Adat fele. 26. Késen van. 29. Keresztüljut-
tató. 30. Román és francia autók jele 31. Nagy csomag. 32. Német
jég. 37. Lábbeli. 40. Vérfaktor eleje. 42. Üres kéz! 44. Rosszul
tud. 46. … Sadat, egyiptomi elnök volt. 48. Gida egyik fele. 50.
Majdnem elhajít! 51. Alumínium és lantán vegyjele. 52. … Ono,
John Lennon özvegye. 54. Orosz nem. 56. Össze-vissza adá! 57.
Részben mamlasz! 60. Angol birtokviszonyt fejez ki. 61.
Kicsinyítõképzõ.                                                   Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon 2009. március 25-ig várjuk. A helyes megfejtést be-
küldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõsé-
günkben vehetnek át. A március 3-án megjelent, „Elnöki ötlet” cí-
mû rejtvényünk helyes megfejtése: „Bocsáss meg ellenségeidnek,
de jegyezd meg jól a nevüket”.Könyvet nyertek: Havasi Péter
1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 1. I/48.; Török Bertalanné
1035 Budapest, Szentendrei út 14. VIII/46.; Czikora Andrásné
1031 Budapest, Vitorla utca 13. II/6.
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PÁLYAAVATÓ GEPÁRDOKKAL. A Barátság Családi és Szabadidõ Parkban
tartotta pályaavató bemutató mérkõzését a Gepárd Jégkorong Egyesület
szupermini és mini korosztálya március 7-én. Az eseményen részt vett
Bús Balázs polgármester is 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Fallabda
Dunlop Fallabda Egyéni
Felnõtt Országos Baj-
nokságot rendeztek feb-
ruár 28-án és március 1-
jén a Királyok útjai Ró-
mai Teniszakadémián.

Gázmûvek focisuli
Várják az 1996/1997-es
születésû fiúk és lányok
jelentkezését, akik koráb-
ban már fociztak egyesü-
letben vagy iskolai csa-
patban, és szeretnének
bajnokságban is szere-
pelni. Az edzéseket heti
három alkalommal tartják
a Gázmûvek pályán.
(Cím: Sujtás utca 1-3. Je-
lentkezés a 06-30-387-
9579-es telefonszámon,
vagy a asr96@citro-
mail.hu e-mail-en. Rész-
letes információt a
www.asr96.gportal.hu cí-
men találhatnak.)

Gyertek vívni
Csillaghegyre!
A Fless Vívóiskola párbaj-
tõr szakosztálya felvételt
hirdet 8-tól 65 éves korig.
Az edzések helye: a Fod-
ros utcai Általános Iskola
kis tornaterme. Ideje: he-
tente kétszer 16 órától,
felnõtteknek 19 órától.
(Érdeklõdni lehet a 06-20-
338-3333-as számon,
Kolczonay Istvánnál,
vagy a helyszínen Nagy
Márton edzõnél.)

1 % 1 % 1 %
• A Budai Motor Klub ve-
zetõsége köszöni mind-
azoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1 százalé-
kát a klubnak ajánlották
fel. A befolyt összeget, 30
ezer 595 forintot az egye-
sület mûködési költségei-
re fordították. Köszönik
azok szívességét, akik az
idei évben is támogatják a
Budai Motor Klubot adójuk
1 százalékával. Adószám
19802697-1-41.
• Az OBSITOS Sport
Egyesület köszönetet
mond mindazoknak, akik
a 2007. évi személyi jöve-
delemadójuk 1 százaléká-
val, összesen 213 ezer fo-
rinttal támogatták a szer-
vezetet. Az összeget láb-
tenisz utánpótlás-nevelés-
re használták fel, 8-14
éves gyermekeknél.

Hamarosan befejezõdik
az Óbudai Kaszások szá-
mára is az NB I-es férfi
kosárlabda-bajnokság
keleti csoportjának alap-
szakasza. A bajnokság ta-
valy szeptemberben kez-
dõdött, azóta az óbudai
csapat a lejátszott 20
mérkõzésbõl 10 gyõze-
lemmel és 10 vereséggel
szerepel a tabellán.

C sak két mérkõzés
van hátra a keleti

csoportban, köztük a
Kaszások gárdájának,
ahol 12 csapat közül az
5. helyen szerepelnek
jelenleg a fiúk. Kissé
nehézkesen veszik az át-
igazolás idõszakát, de
minden mérkõzésen a
maximumot teljesítve
próbálnak játszani. 

Sajnos a tavaly de-
cemberi Nagykálló elle-
ni mérkõzés óta csapa-
tunk elvesztette a játék
ritmusát. A két fellángo-
lás, az Eger és a Debre-
cen elleni gyõzelem, va-

lamint a színvonalas já-
ték a Körmend ellen ke-
vésnek bizonyult, hogy

az õszi teljesítményét
hozza a csapat. 

Mindent el kell követ-
nünk, hogy a hátralévõ
három alapszakasz mér-
kõzésen javítsunk siral-
mas helyzetünkön - írta
értékelésében dr. Ránky
Mátyás vezetõedzõ, a

március 1-jei 99:68-ra
végzõdõ szegedi rangadó
után. A korábbi mérkõzé-

seket vereséggel zárták,
de a március 7-ei meccs
már 84:76-os Kaszás
gyõzelemmel ért véget.
Kiemelkedõ teljesít-
ménnyel játszik a csapat
kapitánya, Tiba János,
aki 20 lejátszott mérkõ-
zés után az összesített

ranglistán a „lepattanók”
szerzésében a legjobb 5
között szerepel. 

A hátralevõ két mér-
kõzést vendégként játsz-
szák az óbudai kosara-
sok: elsõként a Baja-
Bácska FKE csapata el-
len, majd másodikként
az Újbuda TC alakulata
ellen március közepén.

Mezei Péter

Kaszások az NB I-ben

Tíz vereséggel, tíz gyõzelemmel a tabellán

Az Óbuda Napja rendezvény-
sorozaton a sakkozók is ösz-
szemérhetik tudásukat. 

Az Óbudai Társaskör-
be versenyre várják

a 18 év feletti sakkbaráto-
kat Játéknapok: április 4-
én, 18-án, 25-én, zárás és
eredményhirdetés május
3-án (alkalmanként 2-2
forduló, összesen 120
perc versenyidõvel). Je-
lentkezés a 250-0288-as
telefonszámon, március

31-ig. Averseny fõvédnö-
ke: Csom István nagy-
mester. Részvételi díj:
4000 forint, melyet márci-
us 31-ig lehet befizetni,
naponta 10-tõl 18 óráig az
Óbudai Társaskörben
(Kiskorona utca 7.). A
verseny támogatója: az
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. (Egyéb
információ Bagosi Lajos
sakkoktató tanártól, a 06-
20-220-5418-as telefon-
számon.)

Az óbudai székhelyû Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola (BMF)
jégkorong-csapatának elsõ,
bemutatkozó találkozóját
február 25-én barátságos
mérkõzésen tartották. 

Az ellenfél az Eötvös
Loránd Tudomány-

egyetem együttese volt.
Az összecsapást a káposz-
tásmegyeri Ice Center jég-
csarnokba szervezték,
mely a fõiskola jégkoron-
gozóinak edzéshelyéül

szolgál. A BMF csapatát
Dörök Rudolf profi B li-
cences jégkorong edzõ ve-
zényelte. Az elsõ meccs
révén még érezhetõ volt a
kezdeti izgalom és a ver-
seny-rutin hiánya. A fõ-
iskolások sportszerûen,
szívvel-lélekkel játszottak,
melynek meg lett az ered-
ménye: 7:7-es döntetlen-
nel zárták az elsõ megmé-
rettetést. Nem panaszkod-
hatnak, hiszen kezdésnek
kiváló eredmény.

Debütált a BMF jégkorongcsapata Sakkverseny
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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

Donáth László, a 4. szá-
mú választókerület (Bé-
kásmegyer-Csillaghegy)
országgyûlési képviselõ-
je, minden hónap elsõ
szerdáján, 17-tõl 19 órá-
ig várja fogadóórájára a
lakosokat a Békásme-
gyeri Közösségi Házba
(Csobánka tér 5.).
Dr.Orosz Sándor,az óbu-
daiak országgyûlési képvi-
selõje, az országgyûlés
ülésezésének idõszaká-
ban, minden héten csütör-
tökön, 17-tõl 19 óráig foga-
dóórát tart. Helyszín: Ma-
gyar 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 április 1-jén) 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 19-én 18.30 órától lesz.
Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés 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 (legközelebb április 16-án) ingyenes
jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-
es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-
3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület Bimbó út 63.
szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-
egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
április 2-án), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca
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

TÁRSASHÁZI FÓRUM. Közös képviselõknek és lakásszövetkezeti elnököknek tartott az
önkormányzat fórumot március 10-én az Óbudai Kulturális Központban. Puskás Péter
alpolgármester az önkormányzat szerepvállalásáról beszélt az Öko-plusz programban,
a panellakások távhõdíj költségének csökkentése érdekében

Tölgyessy Péter jogász, politikai elemzõ volt a vendég
március 5-én a Polgári Klubban

Az Óbuda Baráti
Kör január 19-én tar-
tott közgyûlésén 29
alapító taggal egyesü-
letté alakult. Az egye-
sület neve: Óbuda Ba-
ráti Kör Egyesület. 

Az egyesület nonprofit
civil szervezet. Céljai:

az óbudai hagyományok õr-
zése, az Óbudán élõ nemze-
tiségek kultúrájának ápolása,
az óbudai emlékek gyûjtése -
az Óbudai Múzeummal szo-
ros együttmûködésben. Ren-
dezvényeinket az egyesület
honlapján is feltüntetjük:
www.obudaimuzeum.hu/
Óbuda Baráti Kör.

Az Óbudai Baráti Kör
Egyesület elnöksége

Egyesület
az Óbuda
Baráti Kör 

A z Aranycsapat legen-
dás kapusa, Grosics

Gyula életútjának emléke-
zetes eseményeirõl tart
elõadást az Óbudai Széc-
henyi Kör rendezvényén,
március 18-án 18 órai kez-
dettel az Óbudai Szalézi
Rendház kultúrtermében.
(Cím: Bécsi út 175.)

Grosics a Széchenyi Körben

TALÁLKOZÓ. Az NDK-
ban dolgoztál 1967-1983
között? Találkozóra vá-
runk, 2009. június 5-6-7-én
Balatonlellén. www.ndk.hu
Tel.: 06-20-971-8121.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lapzártakor érkezett:
A fenti címmel tartott la-
kossági fórumot a Gáz-
gyári Lakótelep Egye-
sület a képviselõ-testü-
let MSZDP-frakciója
kezdeményezésé re
március 12-én a Zá-
hony utcai Tusculanum
szálloda éttermében.
Meghívott vendégek
voltak: Szabó Magdolna
alpolgármester és
Mihalik Zoltán önkor-
mányzati képviselõ.

Mit tehet 
az önkormányzat 
a lakótelepekért?
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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

Felsõfokú pedagógiai- és okleveles
gyermekgondozói végzettséggel,

nagy gyakorlati tapasztalattal
GYERMEKFELÜGYELETET,

KÉPESSÉGFEJLESZTÉST
VÁLLALOK

hétköznaponként, 
egésznapos elfoglaltsággal is.

Érdeklõdés, idõpont-egyeztetés:
E-mail: homeco@t-online.hu

Telefon: 30/3110 132
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A Budai-hegység óbudai ré-
szén sok turistajelzést

megrongáltak, vagy értelmet-
len szöveggel csúfítottak el.
Sajnos több helyen, például a
sárga sáv jelzésnek a Csúcs-
hegy északi oldalában vezetõ
szakaszán a jelzéseket kivágták
a fák törzsébõl, ezzel komoly

sebet ejtve rajtuk. Kremser Fe-
renc, a Budapesti Természetba-
rát Sportszövetség Technikai
Bizottságának elnöke sajnála-
tosnak tartja az egyértelmûen
rosszakaratú rongálást. Sport-
társaival társadalmi munkában
tavasszal helyrehozzák a tönk-
retett útjelzéseket. K. I. 

• Táncbemutatóval ünnepelték
a nõnapot az idõsek március 8-án
a Tímár utcai SZDSZ székház-
ban. Nyugdíjas amatõr táncosok
léptek fel, köztük a 65 éves Ko-
vács Zoltánné és a 69 éves Bocs-
kai László (képünkön).

• A nyugdíjasklub következõ
rendezvénye március 22-én 15
órától lesz, amikor a ‘60-as, ‘70-es
évek zenéjére táncolhatnak az ér-
deklõdõk. (Belépõdíj: 500 forint.)

• Társastáncot kéthetente tarta-
nak, legközelebb április 5-én 15
órára várják a táncolni szeretõket
a Tímár utca 2. szám alá.

A Magyar Vöröskereszt III. kerületi 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 Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. területe.
(Megközelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz Bogdáni úti végál-
lomásától, gyalog körülbelül 200 méter a HÉV Filatori-gáti megál-
lójától. Érdeklõdni lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 

AMagyar Vöröskereszt Bu-
dapest Fõvárosi Szervezete

március második felében az aláb-
bi idõpontokban és helyszíneken
szervez nyilvános véradásokat. 

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

Március 22-én 8.30-tól
12.30 óráig: Óbudai Szalézi

Rendház (Bécsi út 173.). A vér-
adás ideje alatt ingyenes látás-
vizsgálat is lesz.

Ha ön egészséges, elmúlt már
18 éves, de még nem töltötte be a
60. életévét és úgy érzi, hogy se-
gíteni tud a rászoruló betegeken,
jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

KÉPZÕMÛVÉSZET A FODROSBAN. A Színkör Képzõmûvé-
szeti Csoport tárlatát a Fodros Galériában március 27-ig láthat-
ják, hétköz-
n a p o n k é n t
16-tól 20 órá-
ig. (Az iskola
megközelít-
hetõ a 134-es
busszal a
Czetz János
utca végétõl,
vagy a HÉV
csil laghegyi
megállójától,
a Mátyás ki-
rály útról).

Megrongált turistajelzések

Szociális akció

Nõnap tánccal nyugdíjasoknak

Adj vért és ments meg három életet!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Megbékélés Háza Templomban gyermekfoglalkozást március
20-án 16.30 órától tartanak.

Program: állatsimogatás; kézmû-
ves foglalkozás; bábozás. A foglal-
kozást Granasztói Szilvia mûvész-
tanárnõ és segítõi vezetik. A prog-
ramon részt vesznek a Szilágyi Er-
zsébet Gyermekotthon lakói is.

Beszél(get)õ sarok március 27-
én 18.30 órától. Téma: a roma gyer-
mekek oktatási helyzete. Beszélge-
tés Horváth Aladárral, a Roma Pol-
gárjogi Alapítvány elnökével.

Orgonamentõ húsvéti koncert
március 30-án 19 órai kezdettel.
(Helyszín: Békásmegyer, Újmegy-
eri tér, bejárat az iskola felõli olda-
lon. Információ: www.metegy-
haz.hu Tel.: 577-0515)

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

Gyermekfoglalkozás,
beszél(get)õ sarok, koncert
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