
Csak papíron tulajdonosa a Fõvárosi Ön-
kormányzat a Gázgyári lakótelepnek,
mely egykor szebb napokat is látott.

Április 23-án 8-tól 19 óráig, április 24-
én 8-tól 18 óráig írathatják be az isko-
lákba a leendõ elsõsöket szüleik.

460 millió forintot nyert EU-s pályázaton
a Pilisi Parkerdõ Zrt. fõváros környéki er-
dõkben természetvédelmi munkálatokra.3 13

Védtelenek a Gázgyári lakótelepen élõk Megújulnak a Budapest környéki erdõk

12
Gyermekek iskolai beíratása

XV. évfolyam 7. szám                 Megjelenik kéthetente               2009. április 1. 

Ünnepélyesen meg-
nyitották Brüsszel-

ben a júniusi európai par-
lamenti választások intéz-
ményi kampányát márci-
us 17-én. Huszonhét EU-
tagországban összesen

375 millió választásra jo-
gosult voksolhat. A vá-
lasztások június 4-tõl 7-ig
tartanak, hazánkban júni-
us 7-én, vasárnap voksol-
hatnak a polgárok. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 11. OLDALON

Mérgek szivárognak a Dunába
– Cián, arzén és benzol a folyóban –

Lapzártakor érkezett: Reméljük, hogy a Fõvárosi Önkor-
mányzat felébred! - mondta Bús Balázs polgármester már-
cius 26-ai, helyszíni sajtótájékoztatóján, miután nyilvá-
nosságra hozta, hogy mérgezõ vegyületek szivárognak a
talajon át a Dunába a Fõvárosi Önkormányzat területérõl,
az egykori Óbudai Gázgyárnál. TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

Európai parlamenti kampány

Szünetel a vasúti forgalom március 20-tól május 24-

ig a hétvégeken Óbuda és a Nyugati pályaudvar között

az északi összekötõ vasúti híd felújítása miatt. A Buda-

pest-Esztergom vonalon ebben az idõszakban - kivéve

március 27-29., április 10-12.és május 1-3. - pénteken-

ként 22.45-tõl vasárnap 21.10-ig a vonatok a HÉV Mar-

git híd felszíni állomásáig járnak. RÉSZLETEK A 6. OLDALON

Nem jár a vonat a Nyugatiig

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatá-

nak Képviselõ-testülete
március 25-én tartotta
soron következõ ülését a
Városháza tanácskozó-

termében. Kiemelt napi-
rendi pontként tárgyaltak
a civil szervezetek egy-
séges pályázati-támoga-
tási rendszerérõl, a vá-
lasztási plakátok kihe-

lyezésérõl, az Öko-plusz
program pályázat kiírá-
sáról szóló elõterjeszté-
sekrõl, valamint a köz-
foglalkoztatási tervrõl.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Elõrelátó döntés a kampányidõszakról 

Küzdelem a vadplakátozás ellen

B ús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer pol-

gármestere elõterjesz-
tést nyújtott be Buda-
pest Fõváros Közgyû-
lésének, mely a távhõ-

szolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. tör-
vény egyes rendelkezé-
seinek módosításaira
vonatkozik. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY A 2. OLDALON

A fõváros akadályozza 
a távhõ-rendszerrõl való leválást

Lapunk következõ száma
április 15-én, szerdán jele-
nik meg! Újságunk olvas-
ható a www.obuda.hu
honlapon.

Hétfõnként hosszabb az
ügyfélfogadás az okmány-
irodákban és az ügyfélszol-
gálaton. TÁJÉKOZTATÓ AZ 5. OLDALON

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

A távfûtés hazánkban, az Európai
Unió régebbi tagállamaival szem-
ben, elviselhetetlenül drága, a
legdrágább fûtési mód. Mivel Ma-
gyarországon még kiaknázatla-
nok a megújuló energiaforrások,
és a magánszemélyek nem igé-
nyelhetnek támogatást az alter-
natív fûtési rendszerek beállítá-
sához sem, a leváláshoz nincs
más lehetõsége a lakóközössé-
geknek, mint a korszerû gázkazá-
nokra való átállás. 

A z átállás sokak számára a
további megélhetést biz-

tosíthatja, hiszen ezáltal kiszá-
míthatóvá és szabályozhatóvá
válik a lakások fûtése. 

A Fõvárosi Önkormányzat
rendelete által monopolhely-

zetben lévõ Fõtáv Zrt. ezt az
átállást akadályozza, és olyan
feltételekhez köti, mely nehe-
zen, illetve egyáltalán nem ki-
vitelezhetõ. A távhõszolgálta-
tást igénybe vevõ magánfo-
gyasztók így nem élhetnek az
alkotmányban rögzített szabad
választási jogukkal. A rendele-
tet éppen ezért a Közigazgatá-
si Hivatal vezetõje is kifogásol-
ta és véleményezésre megküld-
te az Alkotmánybírósághoz.

Bús Balázs polgármester
ezen rendelet módosítását kéri
a Fõvárosi Közgyûléstõl, se-
gítve ezzel mindazokat, akik
gazdasági szempontból a levá-
lást fontolgatják - olvasható az
önkormányzat sajtóközle-
ményében.

Közös képviselõknek és lakásszö-
vetkezeti elnököknek tartottak
fórumot az önkormányzat szerve-
zésében az Óbudai Kulturális Köz-
pontban március 10-én. Puskás
Péter alpolgármester az önkor-
mányzat szerepvállalásáról be-
szélt az Öko-plusz programban, a
panellakások távhõdíj költségé-
nek csökkentése érdekében.

- Milyen lehetõségek rejlenek
az Öko-plusz programban? Kik-
nek érdemes pályázni?

- A program a távfûtéssel ellá-
tott társasházak és lakásszövet-
kezetek számára teszi lehetõvé a
strangszabályzók kiépítését, az
egycsöves fûtési rend-
szer kétcsövessé alakí-
tását, a radiátorok ter-
mosztatikus szelepek-
kel történõ ellátását, va-
lamint az egyedi fo-
gyasztás mérésére szol-
gáló költségosztók fel-
szerelését.

- Miben és milyen
mértékû támogatást tud nyújta-
ni az önkormányzat a program-
ban való részvételhez? 

- Az önkormányzat a 2009-es
költségvetés elfogadásakor 50

millió forintot különített el az
Öko-plusz pályázaton induló la-
kóközösségek önkormányzati
támogatására. Az 50 milliós for-
rás a lakóközösségek önrészé-
nek 50 százalékát, tehát a teljes
beruházás 25 százalékát, laká-
sonként maximum 38 ezer 500
forintot biztosít vissza nem térí-
tendõ támogatás formájában. 

- Mi foglalkoztatta leginkább
a közös képviselõket, lakásszö-
vetkezeti elnököket a március
10-ei fórumon? 

- A pályázattal kapcsolatos kér-
déseken túl a jelenlévõ Berényi
Attilához, a III. kerületi Közterü-
let-felügyelet vezetõjéhez is érke-

zett számos kérdés. A
hozzászólók elmondták,
hogy jelentõs a javulás a
közterületek rendjének
tekintetében, a szervezet
2008 elejei megalakulá-
sa óta. A lakóközössé-
gek megjelent vezetõi
ugyanakkor rávilágítot-
tak számos olyan prob-

lémára, a parkolással, az ebtartás-
sal illetve a szemeteléssel kapcso-
latban, amire a jövõben megol-
dást várnak az önkormányzattól.

Sz. Cs. 

Rendeletmódosítást kér a polgármester

A fõváros akadályozza 
a távhõ-rendszerrõl való leválást

Társasházi fórumon az Öko-plusz programról

Hogyan csökkenthetõ a távhõdíj?

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeisé-
gének ápolása elismeréseként, a Corvin közi hõ-
sök érdemrendjét a babérkoszorúval kitüntetést
adományozta Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármesterének a Pesti Srác Alapítvány kurató-
riuma és a Corvin Közi Bajtársi Közösség elnöksé-
ge március 15-e ünnepén.
- Példaképeink 1956-ban 1848 hõsei voltak. Egy cél, egy
emlékezet vezérelt bennünket - mondta Wittner Mária, az ‘56-os halálra-
ítélt, amikor az általa vezetett Pesti Srác Alapítvány és a Corvin Közi Baj-
társi Közösség nevében a forradalom és szabadságharc eszmeiségé-
nek ápolásáért a Corvin közi hõsök érdemrendjét a babérkoszorúval
adományozta Bús Balázsnak, Végh Ildikónak, Hunyadi Józsefnek, Ko-
vács Imrénének, Kokics Györgynek, Lipták Bélának és Stefka Istvánnak.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Hunvald György szocialista képviselõ letartóztatásával meg-
szûnt az MSZP-SZDSZ többség a fõvárosban, és a kormányza-
ti válsághelyzethez hasonló mûködési zavarok tapasztalhatóak
a Fõvárosi Közgyûlésben is.

A Corvin közi hõsök érdemrendjét 
a babérkoszorúval kapta Óbuda polgármestere

Nincs költségvetése a fõvárosnak
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Akorábban elvégzett vízmin-
tavétel erõs szennyezettsé-

get mutatott ki. A laboreredmé-
nyek szerint a cianid, fenol, arzén,
benzol és naftalinok többszörösen
meghaladják a határértéket, a ben-
zol tizenhatszorosan. A hatósági
vizsgálatok a hordalékpad kör-
nyezetében több ponton elszíne-
zõdést mutattak, vegyszerszagú
vízszivárgást, vízbefolyást tapasz-
taltak a folyó irányába, mely bizo-
nyítottan akadály nélkül juthatott
a Duna vizébe. Mivel ez a vízszi-
várgás már bekövetkezett, a
szennyezés terjedése bizonyított,
nyilvánvalóvá vált, hogy a
Budaújlaki Vízmûtelep vízminõ-
sége sem garantálható - ismertette
a tényeket Bús Balázs pol-
gármester.

A Közép-Duna-Völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség arra
kötelezte a Fõvárosi Gázmûvek
Zrt.-t, hogy 2008. november 30-
ig nyújtsa be a tényfeltárási záró
dokumentációt és a mûszaki be-

avatkozási tervdokumentációt,
ezt azonban a fõváros cége
megfellebbezte, így további 90
napot nyert. Ez azonban idén
február 17-én lejárt, kármente-
sítés azóta sem történt. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata
ebben az ügyben csupán ügy-
fél, nem hatóság, ezért eszköz-
ként csak a nyilvánosság erejét
használhatja a probléma mi-
elõbbi megoldásának érdeké-
ben. A súlyos talaj és talajvíz
szennyezés ellen eddig senki
nem emelte fel a szavát.

Bús Balázs sajtótájékoztatóján
azonnali kármentesítést követelt a
Fõvárosi Önkormányzattól és a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumtól. A. B.

- Tanulságos, ugyanakkor elszo-
morító volt mindaz, amirõl szó
esett. A problémák meg-
vitatását a Gázgyári La-
kótelep Egyesület kezde-
ményezte, frakciónk pe-
dig felkarolta azzal a cél-
lal, hogy valamilyen mó-
don segítse kimozdulni
holtpontjáról ezt az elké-
pesztõ ügyet - mondta
bevezetõben az alpolgár-
mester. A volt Gázgyár területének
fejlesztési elképzeléseirõl gyakran
hallani, azonban az egykori dolgo-
zóinak készült lakóteleprõl, lakosa-
inak sorsáról kevesen tudnak. 

A gyár munkásainak, vezetõinek,
tisztviselõinek készült lakótelep
1911-1913 között épült hazai, erdé-
lyi és osztrák motívumokkal gazda-
gítva, Balogh Loránd tervei alapján.
A családok korszerû körülmények
közt, ápolt, parkos környezetben él-
tek jó ideig. Mûködött itt közfürdõ,
óvoda, fodrászat, rendõrség és orvo-
si rendelõ. Jól szemlélteti a jelenlegi
áldatlan állapotokat az 1950-es
években épült, páratlan akusztikájú,
forgószínpaddal is rendelkezõ Gáz-
mûvek Mûvelõdési Központ, mely
még ma is mûködhetne, azonban
most múzeumi raktárnak használják. 

A rendszerváltozástól a Fõvárosi
Önkormányzat lett a telep szemmel
láthatóan gondatlan gazdája. Az
épületek, ezen belül a lakások is le-
robbant állapotban vannak, megvá-
sárolni azokat nem lehet, viszont a

legmagasabb kategóriába sorolt
bérleti díjat kell fizetnie a többnyi-

re idõs lakóknak. Aközel-
múltban 19 bérlõ szerzõ-
dését mondták fel egyol-
dalúan. A helyi érdekvé-
dõ egyesületnek egyelõre
sikerült megakadályoznia
kilakoltatásukat, azonban
a közel 200 család ezen
az alapon bármikor utcára
kerülhet, hiszen semmi

sem védi õket. 
- Avolt Gázgyár területén gomba-

mód „nõnek ki a földbõl” az impo-
záns irodaépületek a Graphisoftnak
köszönhetõen, és a környékre hosz-
szú ideje készül már a szabályozási
terv a fõvárosnál. De mintha tudo-
mást sem vennének a Gázgyári lakó-
teleprõl. Érthetetlen, hogy a százéves
Wekerle-telep megújulhatott, az
óbudai lakótelep pedig az utóbbi
húsz évben az enyészet martalékává
válhatott páratlan kulturális, építé-
szeti és ipartörténeti értéke ellenére.
Frakciónk tagjaival arra az elhatáro-
zásra jutottunk, hogy a soron követ-
kezõ testületi ülésen felvetjük: mit
tehet az önkormányzat a telep lakói
és épületeinek megmentése érdeké-
ben? Már az is nagy eredményt je-
lentene, ha a fõvárosban foglalkoz-
nának az üggyel, tájékoztatnának
bennünket, és korrekt választ adná-
nak, nem hagyva, hogy a lakók to-
vábbra is bizonytalanságban éljenek
- tette hozzá nyilatkozata végén Sza-
bó Magdolna. Sz. Cs.

Mérgek szivárognak a Dunába
a Fõvárosi Önkormányzat 

hanyagsága miatt

A fõváros tétlenül nézi a terület pusztulását

Védtelenek a Gázgyári
lakótelepen élõk

Senki földje, omladozó patinás mûemléki épületek, létbizonytalanságnak
kitett lakosok - ez jellemzi a Gázgyári lakótelepet. Az egykoron minta érté-
kû, rendezett terület a fõváros egyik gyöngyszeme lehetne, a csak papíron
tulajdonosnak mondható Fõvárosi Önkormányzat azonban „ölbe tett kézzel”
szemléli pusztulását, miközben a legmagasabb bérleti díjakat szedi be a ki-
lakoltatástól rettegõ lakóktól. Címszavakban ez volt a témája a Tusculanum
Szállodában tartott lakossági fórumnak március 12-én. Az elhangzottakról
Szabó Magdolna (MSZDP) alpolgármester tájékoztatta lapunkat. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Lapzártakor érkezett: elsõként az önkor-
mányzat szervezeti és mûködési szabályzatát
módosította a testület. A továbbiakban az ön-
kormányzat és a kerületi civil szervezetek
kapcsolatrendszerének kérdéseirõl és az egy-
séges pályázati-támogatási rendszerrõl szóló
rendelet-tervezetet vitatták meg. Kiss László
(MSZP) hozzászólásában elmondta: az egy-
házi szervezetek pályázati úton történõ támo-
gatásához frakciójuk nem járul hozzá. 

Mihalik Zoltán, az MSZDP-frakció vezetõ-
je azt javasolta, hogy az elõterjesztésben szere-
plõ, szervezeten-
ként elnyerhetõ
másfél millió fo-
rintot 500 ezer-
ben maximálják,
ezt azonban a
képviselõk több-
sége elvetette, így
végül kisebb mó-
dosításokkal az
eredeti tervezetet
hagyták jóvá. 

Ismét napi-
rendre került az
üzletek éjszakai
nyitva tartásának rendjérõl szóló rendelet. Eb-
ben lakott területtõl távolesõ vendéglátóegysé-
gek szerepeltek, azonban kellõ voks hiányában
nem szavazták meg a módosítást. Ezt követõen
vita nélkül, sorban fogadták el: a kerület házior-
vosi, fogorvosi, védõnõi körzeteirõl szóló ren-
delet módosítását; az önkormányzat rendeletét
a sajátos helyzet meghatározására, a tanulók is-
kolába történõ sorsolás nélküli felvételéhez jog-
szabály miatti változtatását; az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatának módosítását; fel-
vett napirendi pontként a közterületen várako-
zás rendjének rendeleti szabályozásához
Óbuda-Újlak parkolási díjzóna-módosítására
tett javaslatot, valamint a városrendezési sza-
bályzat egyes pontjainak megváltoztatását.

Oszlopokkal a vadplakátozás ellen
A képviselõk nagy többséggel, két tar-

tózkodás mellett hagyták jóvá a választási
plakátok elhelyezésének feltételeit össze-
foglaló javaslatot. 

- Kezdeményezni fogom, hogy az EP-
választásokon induló, a testületben nem
képviselt pártok kerületi szervezetei is kö-
zös állásfoglalásban rögzítsék, hogy a
kampány egymás tiszteletben tartása mel-

lett történjék -
hangsú lyoz ta
Bús Balázs pol-
gármester. 

A rendelet mó-
dosításával, a ke-
vés forrással ren-
delkezõ kis pár-
tok érdekeit vé-
dik azzal, hogy
mindenki számá-
ra egyenlõ esé-
lyeket, megjele-
nési feltételeket
biztosítanak. Az
induló pártoknak és szervezeteknek vállalniuk
kell, hogy plakátjaikat a célra alkalmas hordo-
zó felületeken helyezik el a házfalak, villany-
oszlopok helyett. Ennek érdekében az önkor-
mányzat mintegy száz, hasáb alakú, ideiglene-
sen felállított hirdetõoszlopot helyeztet el a vá-
rosrészben. Így remélhetõleg elkerülhetõ,
hogy Óbuda kaotikus képet mutasson ebben
az idõszakban. 

Emelik a közfoglalkoztatottak létszámát
A továbbiakban négy tartózkodás mellett

Bíró Évát nevezték ki Óbuda-Békásme-
gyer Védõnõi Szolgálata intézményveze-
tõjének. Elfogadták továbbá az Óbudai
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ keretei közt mûködõ Gyermekjó-
léti Központ tevékenységének szakmai el-
lenõrzésérõl készített vizsgálati jelentést. 

Márkus András (MSZDP) úgy fogal-
mazott, hogy az intézmény szemmel látha-

tóan jól mûkö-
dik, ugyanakkor
a külsõ feltéte-
leken, körülmé-
nyeken javítani
kellene. 

Bús Balázs vá-
laszában kifejtet-
te: az önkor-
mányzat anyagi
lehetõségeihez
mérten szinte
erõn felül állja a
mûködés feltét-
eleit. Amennyi-

ben a vizsgálatot végzõ gyámhivatalnak, vagy
másnak kifogása van az épület állapotát illetõ-
en, akkor biztosítson többletforrást erre a célra. 

Akövetkezõ napirendi pontban szerzõdés kö-

tését fogadták el Szentendre Város Önkormány-
zatával, melyben a Gyermekek Átmeneti Ott-
honában 2 férõhelyet biztosítanak számukra. 

Igennel szavazott a képviselõk többsége
a Héra Alapítvánnyal kötendõ együttmû-
ködési megállapodásra, valamint az ehhez
kapcsolódó, a szociális igazgatásról és
egyes szociális ellátásokról szóló rendelet-
re. Az alapítvány 1991 óta foglalkozik
olyan, szociálisan rászoruló energiafo-
gyasztók támogatásával, akik az energia-
árak növekedése miatt súlyos helyzetbe
kerültek. A támogatás pályázati rendszer-
ben történik. Tavaly 400 kerületi lakosnak
tudott segíteni az alapítvány. A szervezet
mûködésének támogatására 2 millió forint
önrészt különítettek el költségvetési soron. 

A közfoglalkoztatási terv kapcsán Bús
Balázs polgármester emlékeztetett: már a
költségvetés tervezésekor javaslatot tett a
közfoglalkoztatotti létszám megduplázásá-
ra. A program célja, hogy teljes körû intéz-
kedéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a
tartósan munkanélküliek a korábbiaknál
f o k o z o t t a b b
mértékben ve-
gyenek részt va-
lamely közfog-
lalkoztatási for-
mában, rendsze-
res jövedelem-
hez jussanak, és
közelebb kerül-
jenek a munka
világához. 

Páll Attila, az
SZDSZ-frakció
vezetõje azt ja-
vasolta, hogy a
parkfenntartásban nagyobb arányban vegye-
nek részt közfoglalkoztatottak, ezzel is csök-
kentve az önkormányzat ezirányú kiadásait. 

Dr. Petõ György (MSZDP) arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a közfoglalkoztatás nem segéd-
munkát jelent, és erre a programban résztve-
võk figyelmét is fel kellene hívni önbecsülés-
ük növelése érdekében. Ez a típusú tevékeny-
ség nagymértékben elõsegíti a munka világába

való visszakerü-
lésüket is. Aprog-
ram kiteljesedése
az egyén és a kö-
zösség számára
egyaránt megfe-
lelõ irány lehet a
jövõben. 

Az ülésen jó-
váhagyták: a Bu-
dapesti Távhõ-
szolgáltató Zrt-
vel kötendõ
együttmûködési
megállapodást,

• A közelgõ választásokat szem elõtt tartva, a polgármester indítványt tett, melyet a pár-
tokat képviselõ városatyák elfogadtak. A javaslat szerint, a pártok és jelölõ szervezetek
a kampányban önkorlátozó módon, csak az erre kijelölt helyeken ragasztják fel plakátja-
ikat. A döntés nem csupán városképi szempontból jelent elõrelépést, hanem a kulturált,
a környezetre figyelõ politizálás felé is irányt mutat. A fák és oszlopok köré épített három-
oldalú plakáthelyek a kerület forgalmas pontjain lesznek, például a Szentendrei úton, a
Flórián téren, a Bécsi úton, a Nagyszombat utcában, a Csobánka téren, összességében
mintegy 100 darab.

Elõrelátó döntés a kampányidõszakról

Küzdelem a vadplakátozás ellen

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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illetve a DHK Hátralékkezelõ és Pénzügyi
Szolgáltató Zrt-vel kötendõ részletfizetési és
együttmûködési megállapodás véglegesíté-
sét; közszolgáltatási szerzõdés kötését az
Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft-vel, il-
letve a szervezet felügyelõ bizottságának
összetételét. 

Jóváhagyólag döntöttek az Öko-plusz
program önkormányzati támogatásáról,
annak nyilvános pályázati felhívásáról. 

Pályázattal kiállítóhely újításra
Egy-egy tartózkodás mellett igennel szavaz-

tak a kulturális intézmények múlt évi beszámo-
lóiról és idei munkaterveirõl, valamint az Óbu-
dai Kulturális Központ 2009. évi üzleti tervérõl.
Emléktábla avatását fogadták el Orbán Ottó
költõ, mûfordító tiszteletére. Ugyancsak jóvá-
hagyták az önkormányzat részvételét az OKM
ALFA program helyi önkormányzatok által
fenntartott múzeumok szakmai támogatását pá-
lyázaton, az Óbudai Múzeum és Könyvtár
Óbudai Múzeuma új, állandó kiállításának
megújítása témában. 

Az Óbuda Kultúrájáért Díj odaítélésérõl, sze-
mélyi javaslatokról és a kerületi sportkitünteté-
sekrõl zárt ülésen döntöttek. 

Felvett napirendi pontként fogadták el a
Szepessy Tamás polgármester-helyettes által

jegyzett KEOP, azaz „épületenergetikai fejlesz-
tések és közvilágítás korszerûsítése” pályáza-
ton való részvételrõl szóló elõterjesztést, mely-
re önrészként 250 ezer forint bruttó összeget
biztosítottak a helyi költségvetésben. Jóvá-
hagyták a bölcsõdék és közoktatási intézmé-
nyek infrastrukturális fejlesztése pályázaton va-
ló részvételt is. 

A „Kérdések órájában” Mihalik Zoltán
(MSZDP) két kérdést vetett fel: a Laborc utcai
Barátság és Szabadidõ Parkban sportolók za-
varják a környéken élõk nyugalmát, illetve azt,
hogy a fõvárosi tulajdonban lévõ Gázgyári La-
kóteleppel, az ott élõ kerületi lakosok sorsával
kíván-e, tud-e foglalkozni az önkormányzat ve-
zetése? Bús Balázs válaszában rámutatott: ter-
mészetesen egyik probléma sem ismeretlen
elõtte. A szabadidõpark témakörben tudni kell,
amikor a komplexumot kialakították a ‘70-es
években, a környéken nem voltak lakóépüle-
tek. Tervezik azonban zajvédõ fal építését, illet-

ve a jégpálya lejjebb telepítését, emellett a par-
kolási lehetõségeket is megvizsgálják. 

A Gázgyári Lakótelep ügyében már nehe-
zebb intézkedni, hiszen az a Fõvárosi Önkor-
mányzat hatáskörébe tartozik. Ennek ellenére
az itt élõk sorsa nem lehet közömbös a város-
rész vezetõinek. Mint minden kérdésben, eb-
ben is nehéz lesz eljárni a fõvárosnál, hiszen an-
nak vezetése minden bizonnyal privatizációs
szándékkal tartja fenn a lehetetlen állapotot. Az
üggyel feltétlenül foglalkoznak, különös tekin-
tettel arra, hogy napirendre kerülnek a gázgyá-
ri fejlesztési tervek is. 

Szeberényi Csilla

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója,
Kobzos Kiss Tamás veheti át idén az Óbu-
da Kultúrájáért Díjat a képviselõ-testület
döntése értelmében. Az elismerést május
3-án, a Kerület Napján veheti át a díjazott.

(Portré a 14. oldalon.)

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Kobzos Kiss Tamásnak

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának delegációja
Varsó-Bemowo vezetõinek
meghívására, Bús Balázs
polgármester részvételével
március 18-án, a III. kerület
testvérvárosába, Bemowoba
látogatott. A partnerváros ré-
szérõl Jaroslaw Dabrowski
polgármester fogadta a kül-
döttséget.

Atanácskozáson részt
vettek a magyar Or-

szággyûlés lengyel-ma-
gyar tagozatának képvise-
lõi és a lengyel Országgyû-
lés magyar-lengyel tagoza-
tának delegációja. Aláírták
Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzata és Varsó-
Bemowo közötti együtt-
mûködési megállapodást,
a két városrész kapcsolatá-
nak megerõsítésére. 

Óbuda-Békásmegyer
polgármestere a két kerület
közötti együttmûködés el-
mélyítéséért „ringráf” em-
léklapot vehetett át.

A városháza elõtti téren,
az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc emlékére
megkoszorúzták Bem Jó-
zsef szobrát. Az emlékezés
virágait Bús Balázs polgár-
mester, Szabó Magdolna
alpolgármester és Szepessy
Tamás polgármester-he-
lyettes helyezte el. Koszo-

rúzott Kiss Róbert varsói
nagykövet, Hárs Gábor, az
Országgyûlés IPU ma-
gyar-lengyel baráti tagoza-
tának elnöke és a Magyar
Kulturális Intézet igazgató-
ja, Gordon István.

* * *
A lengyel-magyar barát-

ság napja alkalmából, már-
cius 23-án, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
ünnepi hangversenyt ren-
dezett az Óbudai Társas-
körben. Köszöntõt mon-
dott Marcin Soko³owski, a
Lengyel Köztársaság
Nagykövetsége konzuli
osztályának vezetõje és
Hárs Gábor. 

Óbudai küldöttség Bemowoban

Bús Balázs átveszi az emlékplakettet Varso-Bemowo polgármesterétõl, Jaroslaw Dabrowskitól 

Bús Balázs polgármester elõterjesztését tárgyalta
március 25-ei ülésén a képviselõ-testület, mely a
polgármesteri hivatal munkarendjérõl és ügyfélfo-
gadási rendjérõl szólt.
A legfõbb változás, hogy hétfõnként 1 órával to-
vább, 19 óráig tart az ügyfélfogadás. Így, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatánál meghosszabbí-
tott, ügyfélbarát ügyintézésre nyílik lehetõség 2009.
május 4-tõl, a rendelet hatálybalépésétõl.

Az ügyfélfogadási rend 
az alábbiak szerint alakul

Igazgatási Fõosztály Okmányiroda és Ügyfél-
szolgálati Osztály ügyfélfogadási rendje:
Ügyfélszolgálati Iroda (az útlevél és parkolási iga-
zolványokkal kapcsolatos ügyek kivételével):
Hétfõ: 8.00-19.00
Kedd: 8.00-18.00
Szerda: 8.00-18.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Okmányiroda és a békásmegyeri Okmányiroda
ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 10.00-19.00
Kedd: 8.00-14.00
Szerda: 8.00-14.00
Csütörtök: 8.00-14.00
Péntek: 8.00-12.00
Szociális Szolgáltató Fõosztály Ügyfélszolgálati Iro-
dájának ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 9.00-19.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.30
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.30

1 órával hosszabb 
hétfõnként az ügyfélfogadás 

Idén Fodor Istvánt, az Ericsson Magyaror-
szág alapítóját, elnök-vezérigazgatóját válasz-
totta a kerület képviselõ-testülete Óbuda-Bé-
kásmegyer díszpolgárának, mert munkájában
elért eredményeivel, társadalmi szerepvállalá-
sával, igaz ügyek felkarolásával és tisztessé-
gével maradandót alkotott. Az Ericsson Ma-
gyarország a legeredményesebb hazai válla-
lat, számos díjat, elismerést kapott.Sokat fára-
dozott azon, hogy uniós csatlakozásunk a le-
hetõ legkedvezõbb legyen a hazai iparvállala-
tok számára.A díjat a kerület napján, május 3-
án veheti át a kitüntetett.

Óbuda új díszpolgára
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A Budapest-Esztergom vo-
nalon az északi összekötõ
vasúti híd karbantartási
munkálatai miatt részlege-
sen lezárták a vasúti pá-
lyát. 

M árcius 20-tól má-
jus 24-ig (kivéve

március 27-29., április
10-12. és május 1-3.) pén-
tekenként 22.45 órától,
szombatonként egész nap,
vasárnaponként 21.10
óráig a MÁV-START által
közlekedtetett vonatok -
Kaszásdûlõnél a HÉV vá-
gányaira áttérve - a Mar-
git híd felszíni állomásig
járnak, illetve onnan in-
dulnak. Ezekben az idõ-
pontokban a vasúti for-
galom Óbuda és a Nyu-
gati pályaudvar között
továbbra is szünetel. 

A részleges vágányzár
oka, hogy a hídszerkezet
teljes cseréje után szüksé-
ges utómunkálatokat a ki-

vitelezõ nem tudta a már
módosított határidõre be-
fejezni. A rekonstrukciós
munka elvégzéséhez, biz-
tonsági okokból továbbra
is szükséges a vasúti pá-
lya részleges lezárása. 

A vágányzári idõszak-
okon kívül, hétköznap-
okon a vonatok Buda-
pest-Angyalföld és Óbu-
da állomások között a
szokásosnál lassabban,
maximálisan 40 kilomé-
teres sebességgel közle-
kednek.

A MÁV Csoport ki-
emelt feladata a jármûfej-
lesztések mellett a vasúti
pályák állapotának javítá-
sa és karbantartása, ezzel
is elõsegítve az új jármû-
vek adta lehetõségek ki-
használását. A Budapest-
Esztergom elõvárosi vas-
útvonalon a személyszál-
lító vasúttársaság utasai
2003 óta Desiro típusú új
motorvonatokon utazhat-

nak, és 2008-ban elkez-
dõdött a vasútvonal fel-
újítása is. A Budapest-
Esztergom vasútvonal re-
habilitációs programjá-
nak elsõ ütemében meg-
újul az északi összekötõ
vasúti híd. Ennek ered-
ményeként a szerelvé-
nyek jelenlegi áthaladási
sebessége emelkedni fog,
így a vonal és a híd re-
konstrukcióját követõen a
vonatok menetideje csök-
ken, ezzel is biztosítva a
gyorsabb eljutási lehetõ-
séget.

Információk: a köz-
lekedési rend változása-
iról, az esztergomi vas-
útvonal állomási hirdet-
ményeirõl a MÁV-
START Zrt. honlapján
(www.mav-start.hu),
és a MÁVDIREKT tele-
fonos ügyfélszolgála-
ton, a 06-40-494-949-es
telefonszámon is érte-
sülhetnek az utasok.

Még tart az északi összekötõ vasúti híd felújítása

Nem jár a vonat a Nyugatiig
Európai Uniós forrásból újul-
hat meg a következõ évek-
ben Buda villamosközlekedé-
se. A több milliárdos beruhá-
zás elsõ ütemének csaknem
5,5 milliárd forintos uniós tá-
mogatásáról döntött a kor-
mány. Ha a terveket Brüsszel
is jóváhagyja, Óbuda és a
Batthyány, illetve a Moszkva
tér között 2010-re teljesen
megújul a villamosközleke-
dés.

Abudai fonódó villa-
mosközlekedés meg-

teremtése - ez a címe an-
nak a beruházási csomag-
nak, melynek részeként
néhány éven belül Óbudá-
ról akár a lágymányosi
Infoparkig a jelenleginél
kevesebb átszállással, vil-
lamoson utazhatunk majd.

Ennek elsõ, csaknem 7,5
milliárd forintos költségve-
tésû üteme az Óbuda és
Belsõ-Buda közötti villa-
mos összeköttetés fejlesz-
tését célozza.

A közel 5,5 milliárd fo-
rintos Európai Uniós támo-
gatással megvalósítandó
beruházási csomag elsõ-
sorban a 17-es villamos
vonalát érinti. Aprojekt ré-
szeként többek közt biz-
tonságos peronokat építe-
nek a Margit hídtól a
Frankel Leó utcán és a Bé-
csi úton át a Vörösvári útig
terjedõ vonalszakaszon, a
síneket pedig alkalmassá
teszik a Tátra villamosok
közlekedésére is.

Ugyancsak az elsõ ütem
részeként a 17-es villamos
vonalát a Moszkva tér irá-
nyába a Török utcán, a
Vörösvári út felé pedig a
Frankel Leó utcán keresz-

tül bekötik a 4-es és a 6-os
villamos vonalába, így te-
remtve átszállás nélküli
villamos kapcsolatot Óbu-
dáról a Moszkva térig. Eh-
hez - úgyszintén a beruhá-
zás elsõ üteme részeként -
szükség lesz a Moszkva té-
ri villamos-végállomás át-
alakítására, korszerûsítésé-
re is. A beruházásnak ez a
része 2010 nyarára napon-
ta 8 ezer utas közlekedését
teszi kényelmesebbé.

A17-es villamos vonalát
nemcsak a Margit körút
irányába hosszabbítják
meg. A Vidra utcától a
Germanus Gyula parkon
keresztül, a Margit híd alatt
átvezetve, a Bem rakpar-
ton a Batthyány térig kiépí-
tendõ vágánnyal összekö-
tik a 19-es villamoséval is.

Ehhez - a budai fõgyûjtõ
szennyvízcsatorna építésé-
vel párhuzamosan - átépí-
tik a 19-es villamos jelen-
legi Batthyány téri végállo-
mását is. Az elsõ ütemnek
ez a része naponta 11 ezer
utas számára teremt ké-
nyelmesebb közlekedési
feltételeket a belvárosban.

A 2010-ben befejezõdõ
elsõ ütem folytatásaként
tervezik a villamosvonal
megépítését a Mûegyetem
rakparton, a Szent Gellért
tértõl egészen a lágymá-
nyosi Infoparkig, teljessé
téve Buda észak-déli irá-
nyú villamoshálózatát,
nagyrészt kiváltva az Óbu-
da, Belsõ-Buda, Dél-Buda
vonalon az autóbusz for-
galmat. A teljes beruházás
így összességében naponta
100-110 ezer ember utazá-
sát teheti majd kényelme-
sebbé a fõvárosban.

Óbudától a Moszkva térig
átszállás nélkül

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A z autóbuszokról le-
szálló utasok a

Csobánka téri rendelõ-
intézet, a Békásmegyeri
Közösségi Ház, az isko-
lák, az élelmiszer áruház
vagy lakásuk felé igye-
kezve a forgalmas Or-
szág úton (régi Szent-
endrei úton) vágnak át.
Itt több halálos gázolás
történt, errõl rendõrségi
jegyzõkönyvek is tanús-

kodnak - írja Bakonyi
Zoltán. A végállomás-
hoz csatlakozó lépcsõs
aluljárót a kisgyermekes
anyukák nem szívesen
használják, hiszen a
HÉV-hez és a középsõ
buszmegállóhoz is csak
a babakocsit kézben ci-
pelve juthatnak el, de az
idõs embereknek is na-
gyon fárasztó a lépcsõ-
zés. 

Tehát hiába van az
aluljáró Heltai és Cso-
bánka téri végén aka-
dálymentes fel- és lehaj-
tó, ettõl a HÉV-et és a
143-as, illetve 186-os
buszok állomásait csak
lépcsõn, vagy a forgal-
mas Országon úton le-
het megközelíteni. A le-
vél írója megoldást is ja-
vasolt: a buszok végál-
lomását a közeli 160-as

jelzésû busz állomása
elé vagy mögé, a fordu-
lóba helyezhetnék. Így
az utasok többségének
nem kellene az aluljárót
igénybe vennie, ráadá-
sul itt egy akadálymen-
tes lejáró is van. 

Az egyéni kéréseket
továbbítják a BKV-nak,
de amennyiben az a
közlekedési vállalathoz
érkezik onnan eljuttat-
ják a fõvároshoz. Tehát
mindkét helyen tudnak a
hasonló esetekrõl - ez
derült ki a Fõvárosi Ön-
kormányzat közlekedési
ügyosztályának munka-
társainak válaszából.
Helyszíni bejárás után
együtt döntenek arról,
érdemes-e áthelyezni a
végállomást. 

A BKV Zrt. tájékoz-
tatása szerint számukra
az utasok biztonsága a
legfontosabb, ennek ér-
dekében mindent meg-
tesznek. Az adott ügy
elõttük sem ismeretlen.
A békásmegyeri 143-as
és 186-os buszok vég-
állomásai áthelyezésé-
nek lehetséges megol-
dásait már vizsgálják a
szakterületen dolgo-
zók, azonban annak jo-
gi, közútkezelõi és
költségvonzatai miatt
még folyamatban van a
probléma orvoslása. A
balesetmentes közleke-
dés érdekében addig is
az utasok nagyobb kö-
rültekintéssel közleke-
désére hívják fel a fi-
gyelmet. 

Vizsgálják az áthelyezés lehetõségét • Akadálymentesíteni is kellene a HÉV-megállóhoz

Balesetveszélyes békásmegyeri buszvégállomás
Rendkívül gyakoriak a balesetek a békásmegyeri BKV-buszok végállomásánál, az Or-
szág úton. Meredek, esõs idõben csúszós lépcsõsoron lehet csak a Csobánka tér és a
HÉV-, illetve az egyik buszmegálló között átjárni, ezért idõs emberek, babakocsival
közlekedõ kismamák, de gyakran fiatalok is inkább a forgalmas, balesetveszélyes úton
vágnak át - erre hívta fel a figyelmet Bús Balázs polgármesternek címzett, szerkesztõ-
ségünkhöz is eljuttatott levelében egy békásmegyeri lakos. S bár az áldatlan állapot
évek óta tart, a Fõvárosi Önkormányzat semmit nem tett a helyzet javítása érdekében,
a tulajdonában lévõ BKV-n keresztül. Pedig több ezer ember testi épsége forog kockán.

Körforgalmi csomópont épül a Kunigunda útja és a Bojtár utca keresztezõdésében

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a la-
kosságot, hogy április 17-ig a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügy-
félfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépíté-
szi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.) 
a Bp., III. Szt. István utca - Ságvári Endre utca -
Árpád utca - M 11-es út által határolt terület 
Kerületi Szabályozási Terve megtekinthetõ és véle-
ményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Elõzetes: minden hó-
nap utolsó keddjén, 18
órától Bástyai Frigyes
természetgyógyász tart
fórumot az Óbudai Kul-
turális Központ-Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban (BKH). A „Lelki keze-
lési eljárások, módsze-
rek” címû elõadásra ápri-
lis 28-án várja az érdek-
lõdõket. (A belépés in-
gyenes. Cím: Csobánka
tér 5.) 

Õssejt beültetésre 
vár egy kisfiú

Egy ötéves, autista kis-
fiúnak õssejt beültetés-
re lenne szüksége ah-
hoz, hogy egészségi ál-
lapota javuljon. Édes-
anyja egyedül, gyes-bõl
neveli õt. Hozzátartozói
sem tudják támogatni,
mivel a hölgy édesanyja
100 százalékos rokkant-
nyugdíjasként a hajlék-
talanság küszöbére sod-
ródott. A gyermek csa-
ládja kéri, hogy akinek
módjában áll, segítsen!
(A kisfiúról bõvebben a
www.daniel.hu honlapon
olvashatnak. Az elkese-
redett nagymama tele-
fonszámát is megadta, a
06-70-773-5886-os szá-
mon érhetik el.)

- Az emberi szervezet év-
ezredeken keresztül alakult
ki, nyilván nem a mai kony-
hamûvészettel kölcsönha-
tásban. Ha igaz, õseink
vagy csak húst, vagy csak
növényeket ettek. Minden-
esetre aligha étkeztek tuda-
tosan. Mennyire alkalmas a
szervezetünk a mai rendkí-
vül összetett élelmiszerek
feldolgozására?

- A konyhamûvészetre
vonatkozóan már a korai
idõszakban megjelent a szá-
rítás, aszalás, majd a tûz
használatával a fõzés, sütés
és a füstölés is. Élelmiszere-
ink valóban sokféle összete-
võt tartalmaznak, de ez elsõ-
sorban a fogyasztói elvárá-
sok, a tradíciók, a megválto-
zott életmód és a globalizá-
ció következménye. 

Képzeljük el dédanyáink
idejét, ha most idevarázsol-
nánk. Legalább egy nõ a
családból otthon van, kapir-
gál a konyhakertben, vagy
kapál a kukoricásban, de
reggel már a tehenet is meg-
fejte. Délben tésztát gyúr az
elõzõ este a tyúkólból össze-
szedett tojásokból és abból a
lisztbõl, amit a tavalyi aratás
után elvittek a malomba. A

káposztáért kiugrik a vete-
ményesbe és összedob egy
káposztás cvekedlit.  

Elvárjuk, hogy friss, ízle-
tes, konyhakész élelmisze-
rek sorakozzanak a polco-
kon, minden évszakban
mindenféle nyersanyagból.
Ehhez szükség van szállítás-
ra, tárolásra, feldolgozásra
és adalékanyagokra, ame-
lyek korán sem olyan rette-
netesek, mint gondoljuk.
Sokkal veszélyesebb a rom-
lott, fertõzött és a hosszú tá-
von elfogyasztott felesleges
mennyiségû, túlságosan fel-
dolgozott élelmiszer, étel. 

- Az elõzõ kérdéshez szo-
rosan kapcsolódva, nyers
vagy inkább fõtt ételt fo-
gyasszon, aki egészségesen
óhajt táplálkozni?

- Nem kell mindent meg-
fõzni, berántani, kirántani,
jól megsózni, cukrozni, még
mielõtt megkóstoltuk volna.
Valóban hasznos, ha az élel-
miszer anyagokat minél ter-
mészetesebb formában fo-
gyasztjuk. Nyers zöldség,
gyümölcs, teljes értékû ga-
bona, például barna kenye-
rek, köles. A sok áztatás,
hosszú ideig tartó fõzés alatt
hasznos anyagok távoznak.

Fontos, hogy jó minõségû
konyhai eszközöket alkal-
mazzunk, amelyek megóv-
ják az értékes tápanyagokat
és finom ételeket készíthe-
tünk bennük.

- Az Ószövetség teremtés-
mítosza szerint Isten az em-
bereknek a maghozó füveket
és a fák gyümölcseit adta
eledelül. A „Ne ölj” paran-
csolat is mintha a vegetaria-
nizmust tartaná üdvözítõ-
nek.  Mi a kapcsolat egész-
ség és vegetarianizmus kö-
zött. Van helyes arány az el-
fogyasztott növényi és állati
eredetû táplálékok között?

- Nem vagyok teológus,
de a tíz parancsolat az Isten
és ember illetve az ember és
ember viszonylatában hatá-
rozza meg az alapokat. Az
Apostolok cselekedeteiben
Péter megkapja az útmuta-
tást, amikor látomásában
megjelenik a mindenféle
élõlénnyel telt lepedõ és
hallja, vegyed és egyed. A
vegetarianizmusnak többfé-
le irányzata van. Azok  a for-
mák, amelyekben tojás, tej-
termék esetleg hal vagy ba-
romfihús is szerepel, és jól
állítják össze az étrendet fel-
nõttek számára kifejezetten

elõnyös. Természetesen bi-
zonyos betegségek, speciá-
lis állapotok esetén tilosak a
megszorítások. Naponta há-
rom-öt alkalommal javasolt
zöldséget, gyümölcsöt, 2-3
alkalommal gabonafélét fo-
gyasztani. Együnk tejet és
tejterméket naponta fél litert,
vagy ennek megfelelõ tejter-
méket, naponta húsfélét el-
sõsorban baromfit, heti fél
kilogramm vörös húst, egy-
szer, kétszer halat. Fontosak
a jó minõségû zsiradékok,
az olíva olaj, omega 3-ban
gazdag növényi zsiradékok
és az olajos magvak, hüve-
lyesek is. Az ételkészítéssel
nagyon sokat tudunk javíta-
ni és rontani is a mindenna-
pi betevõn. 

- Az õskorszak emberét a
szükség kényszere és a ta-
pasztalat rávezette, hogy fel-
fedezze saját környezetének
titkait. Napjainkban egyre
jobban elõtérbe kerül az
életvezetési tanácsadó, aki
csak kérdez, nem magyaráz,
nem okít. Ahhoz, hogy az
életünk jobban mûködjön,
és jól érezzük magunkat a
bõrünkben, milyen taná-
csokat tudna adni?

TERÍTÉKEN AZ EGÉSZSÉG. A Pedagógiai Szolgáltató Intézet szülõknek szóló fórum-so-
rozatának február 24-ei eseményén az egészség volt terítéken. Dévényi Renáta isko-
lai védõnõ és dr. Kósa Éva iskolaorvos „Az egészséges táplálkozás fortélyai 7-18 éves
korú tanulók, fiatalok számára” címmel tartott elõadást

Tanulmányait a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetem Egész-
ségügyi Fõiskolai Kar Dietetika
Szakán, majd posztgraduális
képzésben a Haynal Imre
Egészségtudományi Egyetem
Egészségügyi Menedzser Sza-
kán végezte. Szakmai munkáját
1980-ban az Országos Rheuma
és Fiziotherápia Intézet Belgyógyászati, Autoimmun
és Élelmezési osztályán kezdte, majd a Semmelweis
Egyetem Gyermekklinikáján illetve a Madarász utcai
Gyermekkórházban folytatta. 1995-tõl egy magyar-
holland tápszergyártó és forgalmazó vállalat tudomá-
nyos munkatársaként foglalkozott csecsemõ és kisded
táplálással. Három év után a gasztroenterológia, on-
kológia, pulmonológia, oszteoporózis és sebészet te-
rületére került.
Több ismeretterjesztõ kiadvány, újságcikk és könyv
önálló illetve társszerzõje. 1996-tól képviseli Magyaror-
szágot az Európai Dietetikus Szövetségben (EFAD).
2007-ben elnyerte az év tudományos dietetikusa díjat.

Gasztronómiai utazás az õskortól napjainkig
- Beszélgetés Henter Izabella dietetikussal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének fõtitkárával -

Szakmai életút

FOLYTATÁS A 9. OLDALON
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- Soha nincs késõ elkez-
deni! Címszavakban: önis-
meret, önnevelés, célok ki-
tûzése holisztikus szemlélet-
tel. Test, lélek, szellem egy-
ségére figyelve, különben
nem mûködik hosszú távon.
A jólléthez az önbecsülés,
egészséges önbizalom és az
ezekkel járó társas kapcsola-
tok ápolása is elengedhetet-
len. Vegyük észre a körülöt-
tünk lévõ világban a jót is!
Ne restelljük megtenni az el-
sõ lépést a másik felé! Meg-
éri, higgyék el!

- Egy ismerõsöm szerint
a zsír fogyasztása azért
egészségesebb, mert a ser-
tés mája minden mérget ár-
talmatlanít, míg a növényi
olajokban megtalálhatóak
a vegyszermaradékok. Van
ebben némi igazság?

- Az állati zsírokat sem
mindig a hagyományos sü-
téssel nyerik ki, mint aho-
gyan mi otthon töpörtyûké-
szítéskor. Magas a koleszte-
rin tartalmuk, viszont a vaj-
ban és a baromfi zsiradé-
kokban illetve a megfelelõ
tápon tartott mangalica zsír-
jában hasznos zsírsavak is
vannak. A növényi olajak-
ból készült kenõ zsiradékok
valóban komoly ipari tech-
nológiai eljárásokkal ké-
szülnek. Az igényes termé-
kek ugyanakkor koleszterin-
mentesek és jó esetben dúsí-

tottak, például növényi sze-
terinekkel is. Mindkét zsira-
dékcsoport íze jellegzetes,
energiatartalmuk egyfor-
mán nagyon magas.

- Valamennyien ismerünk
nagyétkû, mozgásszegény
életmódot élõ sovány embe-
reket, akik alkatukkal ellent-
mondanak a kalória-bevitel
és a hízás összefüggésének.

Õk minek köszönhetik ezt a
biológiai adományt? 

- Két közmondás jut
eszembe. Nem minden
arany, ami fénylik. A más
rétje mindig zöldebb.

A gének hatalma nagy,
de tudjuk, bizonyított, hogy
a környezeti tényezõkkel,
életmóddal befolyásolható
a kódolt program. Az irá-
nyítás nagy részben a saját
kezünkben van. Ehhez hite-
les ismeretek, akaraterõ és
elszántság is kell.

Egyébként a ránézésre
soványság nem biztos,
hogy boldoggá teszi azt, aki
ilyen. Õk gyakran pont ettõl
szenvednek, valamint az is
lehet, hogy például zsírszá-
zalékuk nekik is magasabb
a normál értéknél. A so-

ványsággal, rossz táplált-
sággal gyakran együtt jár a
gyengébb immunitás, a
könnyebb megbetegedés, a
lassabb gyógyulás, a szelle-
mi, fizikai fáradtság, dep-
resszió. Az ideális testsúlyra
kell törekedni. Szerintem
mindenki emlékszik rá, mi-
kor érezte magát legjobban
a bõrében, fizikailag ez a ki-

logramm nagyon közel szo-
kott lenni az ideálishoz.
Máris kitûztünk egy célt!

- Legnagyobb ellensége-
inknek nevezik a dietetiku-
sok a zsírokat és a cukrot. Is-
mereteink szerint az agysej-
tek csak cukrot fogyaszta-
nak. Nem ellentmondás ez?

- A szervezetünknek
minden makrotápanyagra,
fehérjékre, zsírokra, szén-
hidrátokra szüksége van.
Különbözõ szerveinknek
eltérõ tápanyagok a ked-
vencei, például az agynak
a szõlõcukor, ami elkészül
számára minden darab ke-
nyérbõl, kekszbõl, barna
rizsbõl, csokiból, almából,
céklából, krumpliból.
Olyan csodálatosan mûkö-
dünk, hogy szükség esetén

ezek a makrotápanyagok
egymásba is át tudnak ala-
kulni, ehhez azonban kel-
lenek a mikrotápanyagok,
a vitaminok, nyomele-
mek, ásványi anyagok és
az energia.

- Jelenleg a III. kerület-
ben mûködik valamilyen
egészségmegõrzõ program,
ami segítené Óbuda lakos-
ságát?

- Nagy örömömre szol-
gál, hogy Óbudán lehetõ-
ség nyílt egy olyan prog-
ramra, ami valóban a meg-
elõzésrõl szól. Verseny
ugyan, de mindenki magá-
val küzd és kap is hozzá se-
gítséget. Azzal, ha valaki
csatlakozik az Óbudai
Egészségolimpiához nem
csak magáért, családjáért
tesz, hanem részese lesz
egy példa értékû kezdemé-
nyezésnek is, aminek remé-
lem lesz folytatása. Ezért
mindnyájan tehetünk vala-
mit. Kezdjük már holnap!

A szakmai munkacso-
portnak vagyok az egyik ve-
zetõje, feladatom, hogy
minden héten csütörtökön
14-tõl 20 óráig dietetikai ta-
nácsadást tartsak a Vörös-
vári úti rendelõben az egész-
séges életmód iránt érdeklõ-
dõknek.

- Önre csakugyan igaz,
hogy kicsattan az egészség-
tõl. Hogyan telik el egy nap-
ja, mit eszik egy dietetikus?

- Több mint egy éve dön-
töttem úgy, hogy belevágok
a vállalkozói életbe. Rész-
állásban az Országos Gyer-
mekegészségügyi Intézet-
ben dolgozom. A maradék
idõben a Magyar Diete-
tikusok Országos Szövetsé-
gének fõtitkáraként, ma-
gyar és angolul beszélõ pri-
vát kliensekkel, otthonuk-
ban ápolt hospice gondo-
zottakkal dolgozom. Ese-
tenként elõadásokat, cikke-
ket, szakértést vállalok.

Én azt csinálom, amit ta-
nultam, vizet prédikálok és
vizet iszom, nekem bejött. 

Úgy reggelizem, mint
egy király, úgy ebédelek,
mint egy polgár és úgy va-
csorázom, mint egy kol-
dus. Amikor csak tudok, el-
megyek biciklizni, jó idõ-
ben naponta. Úszni, tornáz-
ni és kirándulni is szeretek.
Az ételekrõl nemcsak be-
szélek de, készítek is sokfé-
lét, hajlok a reform kosztra,
de néha engedek családom
három férfi tagjának, el-
gyengülök és egy klasszi-
kus disznótorost is beterve-
zek. Szeretem a hagyomá-
nyos magyar ételeket kor-
szerû technikával készíteni
és kísérletezni alapanya-
gokkal, receptekkel.

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

„Gasztronómiai utazás az õskortól napjainkig -
dietetikus idegenvezetõvel” címmel Henter Izabella, a
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége fõtitkárá-
nak elõadását hallhatják április 20-án 18 órától a San
Marco Szabadegyetem programsorozatában, az Óbu-
dai Kulturális Központban. (Cím: San Marco utca 81.)

San Marco Szabadegyetem

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

Az önkormányzat Civil és
Turisztikai Szolgáltató Iro-
dája és a NIOK Alapítvány
március 16-án civil fórumot
szervezett a polgármesteri
hivatal tanácstermében.  

A fórumon elõadást
hallhattak a civil

szervezetek képviselõi

arról, hogy milyen ado-
mányszervezési techni-
kákkal bõvíthetik forrá-
saikat, hogyan tehetik
hatékonyabbá szerveze-
tük mûködését, céljaik
megvalósulását. A civil
fórumon közel 70 civil
szervezet képviselõje
vett részt.

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány
budapesti, súlyosan mozgáskorláto-
zott fiataloknak nyújt támogatást ta-
nulmányok folytatásához, közleke-
déshez, lakhatási, munkavállalási fel-
tételek megteremtéséhez, illetve az ezekhez szük-
séges tárgyi eszközök megvásárlásához. Segítsen,
hogy segíthessünk! Kérjük, adója 1 százalékának
felajánlásával támogassa Ön is pályázóinkat! Adó-
számunk: 18004360-1-41. (Alapítványunkról, mun-
kánkról bõvebb tájékoztatást kérhet a 327-1187-es
telefonszámon.)

A hat éve Óbuda-Békásme-
gyeren mûködõ látássérült
csoport tagjai közé várják
a kerületben élõ sorstár-
saknak és hozzátartozóik-
nak jelentkezését. 

A klubtalálkozók al-
kalmával a látássé-

rülteket érintõ minden-
napi problémákra közö-
sen keresik a megoldást.

Lakóhelyükhöz közel
kaphatnak naprakész in-
formációt a látássérült
embereket érintõ jog-
szabályokról, pályáza-
tokról, segédeszközök-
rõl és természetesen egy
segítõ, sorstársi közös-
ségre találhatnak. Kor-
határ nincs. 

(Jelentkezés és bõ-
vebb információ: Óbu-
dai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ
Támogató Szolgálata,
Benedek Elek utca 1-3.
Varga Nóra szolgálatve-
zetõt hívhatják a 368-
8454-es vagy 240-2248-
as számon.)

A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szerve-
zete április elején az aláb-
bi idõpontokban és hely-
színeken szervez nyilvá-
nos véradásokat. 

Április 7-én 10-tõl 13
óráig: a Budapesti

Mûszaki Fõiskolában
(Doberdo utca 6.). Április
16-án 10-tõl 16 óráig: a

Than Károly Gimnázium,
Szakközépiskola és Szak-
iskolában (Lajos utca 1-5.).

A véradás ideje alatt in-
gyenes látásvizsgálat is
lesz. Ha ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. élet-
évét és úgy érzi, hogy se-
gíteni tud a rászoruló bete-
geken, jöjjön el a véradás-
ra! Személyi igazolvány
(lakcímkártya) és taj-
kártya szükséges.

Civil fórum az adományszervezésrõl

Mozgáskorlátozott fiatalok támogatása

Látássérült csoport 

Véradás
Harmadik alkalommal
rendez életmód- és
sportnapot április 4-én
10-tõl 16 óráig a La-
borc utca 2. szám alatti
Barátság Családi és
Szabadidõ Parkban az
Óbudai Sport- és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.
(Programajánló lapunk
elõzõ számának 8. ol-
dalán.)

Életmód- és sportnap
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Személyesen leadha-
tó hétköznap 16-19
óra között az 1036 Tí-
már utca 2. alatti
SZDSZ székházban.
Ha a 388-8113-as telefonszámon vagy az
szdsz.obuda@gmail.com e-mail címre hagy üze-
netet, akkor egyeztetett idõpontban felkeressük.
Reméljük szükség van ránk. Köszönjük!

A strasbourgi székhelyû Eu-
rópai Parlament három he-
lyen mûködik: Brüsszelben,
Luxemburgban és Stras-
bourgban. A képviselõk kö-
zel egyharmada nõ. A parla-
ment az unió egyetlen köz-
vetlenül választott testülete,
és egyre nagyobb súllyal bír. 

Aparlamentben félmil-
liárd embert képvi-

selnek Európa 27 országá-
ból, 23 különbözõ nyel-
ven. Az életünkrõl, gyere-
keink, unokáink jövõjérõl,
fontos gyakorlati kérdé-
sekrõl is szól az európai
választás - többek közt ezt
szeretnék a köztudatba jut-
tatni a március 17-én kez-
dõdött kampánnyal. A 375
millió szavazásra jogosult
európai polgár - akik közül
36 millió az elõször vokso-
ló - választhatja meg június

elején az Európai Parla-
ment új tagjait. A voksolás
listás, vagyis csak pártlis-
tákra lehet szavazni, egyé-
ni jelöltekre nem. 

A 22 magyar mandátu-
mot a szavazatok arányá-
ban osztják szét, majd a kép-
viselõk a nagy összeurópai
pártok frakcióiba ülnek. 

A hivatalos kampány
nagyobb részvételre buz-
dít, és a „fontos ügyeket”
helyezik elõtérbe. A köz-
ponti európai kampány
igyekszik távol tartani ma-
gát a belpolitikai kérdések-
tõl, így a pártkampányok -
legfõképp anyagi tekintet-
ben - elkülönülnek. 

Magyarországon négy
központi témát emelnek
ki: ezek a biztonság, az
energia, az európai pénzek
elköltése, illetve a fogyasz-
tóvédelem. 

Elkezdõdött az európai parlamenti kampány

2009. június 7-én, vasárnap eu-
rópai parlamenti választás lesz
Magyarországon. Április 7-étõl
gyûjtjük az ajánláshoz szüksé-
ges kopogtató cédulákat azoktól
a választópolgároktól, akik a Fi-
desz Magyar Polgári Szövetsé-
get támogatják.
Szükség van Önre is, szeretnénk a segítségét,
támogatását kérni!
Aktivistáinktól kérje megbízó levelünket!
Néhány információ a kopogtató cédulák leadásával
kapcsolatban:
Örömmel vesszük, ha személyesen adja le a ko-
pogtató cédulákat a Választókerületi Irodáink-
ban, ahol munkatársaink várják Önt.
Bp., 03. országos egyéni választókerület
Cím: 1031 Budapest, Kaszásdûlõ u. 7.
Munkanapokon: 10-18 óra között.
Telefon/fax: 367-8791.
Bp., 04. országos egyéni választókerület
Cím: 1039 Budapest, Hímzõ u. 1.
Munkanapokon: 10-18 óra között.
Telefon: 453-2900.
Szeretettel várjuk irodáinkban!

Fidesz Óbuda-Békásmegyeri Szervezete

Tisztelt Óbuda-Békásmegyeri Választópolgárok!

Az Európai Parlament tagjainak
választására 2009. június 7-én
kerül sor. A választás pontos idõ-
pontjáról és helyérõl 2009. ápri-
lis 10-ig értesítést kap. Amennyi-
ben az értesítõt nem kapja meg,
a lakóhelye szerinti polgármeste-
ri hivatalban kérésére pótolják azt.
Az értesítõvel együtt érkezik az Ön ajánlószelvénye
is, amelyen a választásokon induló pártokat támo-
gathatja. Kérjük Ön is támogassa ajánlásával a Ma-
gyar Szocialista Pártot!
Ajánlószelvényeit leadhatja személyesen az MSZP
III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.), minden
hétköznap 10-tõl 18 óráig, de telefonon, vagy e-
mailban is értesíthet bennünket a 368-9464-es szá-
mon, vagy a bp03@mszp.hu email címen.
Támogatását köszönjük!

MSZP III. kerületi Szervezete

Tisztelt Választópolgár!

Az európai parlamenti
képviselõ választásra az
ajánlószelvényeket a
MIÉP a következõ helye-
ken gyûjti: Békásmegye-
ren a Forgó Travel utazá-
si irodában (Madzsar Jó-
zsef utca 1.), Belsõ-Óbu-
dán az „Erdélyért” Köny-
vesboltban (Bécsi út 99.).
Aktivistáink lakásukon is
felkeresik ajánlószelvé-
nyükkel azokat, akik ezt a
240-3152-es telefonon cí-
mük megadásával kérik.

Pauli Antal
önkormányzati képviselõ

Tisztelt 
Választópolgárok!

Ajánlószelvények
SZDSZ - a Magyar Liberális Párt

HONLAPOK. Az Országos Választási Iroda az EP-

választásra megújította internetes tájékoztató oldalát

(www.valasztas.hu), és külön világhálós oldalt nyitott

az elsõ szavazók számára (www.elsovalaszto.hu).
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Amikor 1986-ban Békás-
megyeren, egy szokvá-
nyos, szürke panel lakóte-
lepen megtörtént az iskola
alapkõletétele, valószínû-
leg még senki sem gondol-
ta volna, hogy a Veres Pé-
ter Gimnázium hamarosan
az ország egyik sikeres
oktatási intézménye lesz.
Alapításának eredeti célja
a közel 70 ezer lakosú Bé-
kásmegyer és környéké-
nek iskolai ellátása volt. 

A Tiszavölgyi István
alapító-igazgató

(1986-tól 1997-ig irá-
nyította az intézményt)
nevével fémjelzett, Ve-
res Péter író nevét viselõ
gimnázium azóta jelen-
tõs sikereket tudhat ma-
gáénak: a felsõoktatásba
felvettek sorrendjében
évek óta elõkelõ helyet
birtokol, és a tanulók ál-
tal megszerzett nyelv-
vizsgák száma is figye-
lemre méltó.

A jelenleg Papp
György igazgató vezeté-
sével mûködõ iskolában
a 8 évfolyamos képzés
mellett ismét mûködik
hagyományos, 4 évfolya-
mos rendszer is. 600 ta-
nuló, 20 tanulócsoport
oktatása folyik az intéz-
ményben, melynek 120
négyzetméteres könyvtá-
ra külön olvasóteremmel,

20 ezer kötettel, 22 sajtó-
termékkel, 4 internetes
elérhetõséggel rendelke-
zõ számítógéppel, friss
kortárs irodalom gyûjte-
ménnyel áll a diákok és
tanáraik rendelkezésére.
Mindez rendkívül fontos,
mert a tanulóknak egyre
több olyan feladattal kell
megbirkózniuk, melyek
ezeknek az eszközöknek

a használatát feltételezik. 
Az iskola tanulói a

könyvtárhasználati verse-
nyeken is jelentõs ered-
ményeket értek el.
Kétszer szerezték
meg az országos el-
sõ helyet, egyszer az
országos másodikat,
2008-ban a Gyõri
Gáspár Könyvtár-
használati Verseny

budapesti elsõ helyén
végzett egy diák. Ebben a
tanévben a Bod Péter Or-
szágos Könyvtárhasznála-
ti Verseny budapesti for-
dulóján elsõ helyet szer-
zett Vámossy Domonkos,
aki a fõvárost képviselte a
március végi országos
megmérettetésen.

Szlávikné 
Cséfalvay Krisztina 

könyvtárostanár

20 ezer kötet és internet elérhetõség

Modern könyvtár a Veres Péter Gimnáziumban

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

METTÕL MEDDIG TART
A TAVASZI SZÜNET?
Április 9-tõl 14-ig tart a ta-
vaszi szünet. A szünet
elõtti utolsó tanítási nap
április 8-a (szerda), a szü-
net utáni elsõ tanítási nap
április 15-e (szerda).

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A tankötelezettség kezdetén min-
den gyermeket iskolába kell be-
íratni. A 2009/2010-es tanévben
tanköteles az a gyermek, aki az
iskolába lépéshez szükséges fej-
lettséget elérte, és 2009. május
31-ig hatodik életévét betölti.

A szülõ (gondviselõ) a meg-
hirdetett idõpontban köte-

les tanköteles gyermekét beírat-
ni a gyermek lakóhelye szerint
illetékes vagy a választott isko-
la elsõ évfolyamára. A gyerme-
ket elsõsorban abba az általá-
nos iskolába kell felvenni,
melynek körzetében lakik.

Ha az általános iskola a köte-
lezõ felvételi kötelezettsége tel-
jesítése után további felvételi
kérelmeket is tud teljesíteni, de
az összes felvételi kérelem tel-
jesítésére nincs lehetõsége, a
felvételrõl sorsolás útján dönt.
A sorsolásra a felvételi kérel-
meket benyújtókat meg kell
hívni. Sorsolás nélkül is felve-
hetõ a halmozottan hátrányos,
vagy sajátos nevelési igényû ta-
nuló, továbbá az a gyerek, aki-
nek sajátos helyzete indokolja.

A sajátos helyzetet a helyi ön-
kormányzat rendeletben állapít-
ja meg. Amennyiben a szülõ
gyermekét más iskolába kíván-
ja átíratni, azt a körzeti iskolá-
ban be kell jelenteni, és a befo-
gadó iskolától kapott „befoga-
dó nyilatkozatot” le kell adni,
továbbá a körzeti iskolába be
kell jelenteni azt is, ha a tankö-
teles tanuló tanulmányait kül-
földön folytatja.

A beiratkozás idõpontja 
2009. április 23-án (csütör-

tökön) 8-tól 19 óráig, április
24-én (pénteken) 8-tól 18
óráig. 

Az általános iskolai nevelés
és oktatás nemzetiségi nyelven
is folyhat. Egy adott nemzeti-
séghez tartozó gyermek anya-
nyelvén, anyanyelvén és ma-
gyar nyelven vagy magyar
nyelven részesülhet iskolai ne-
velésben és oktatásban. A fõvá-
rosban több nemzetiségi, illetve
nemzetiségi nyelven is oktató
iskola, továbbá két tanítási
nyelven oktatást folytató általá-
nos iskola is mûködik.

Gyermekek iskolai beíratása
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Idén másodszor hirdeti
meg Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és az
ÖKOMAT Elektronikai Hul-
ladék Hasznosítást Koordi-
náló Kht. a veszélyes hul-
ladéknak minõsülõ elekt-
romos és elektronikai hul-
ladékok ingyenes begyûj-
tését a lakosság részére.

A kerület déli részén je-
löltünk ki április 18-

án begyûjtõ pontokat, ahol
8-tól 14 óráig bárki lead-
hatja mûködésképtelen,
vagy leselejtezett elektro-
mos és elektronikai hulla-
dékát. 

Helyszínek (április 18.
/szombat/ 8-tól 14 óráig):

1. A Szõlõ utcai nagy
parkoló (a Vörösvári út-
nál).

2. A Kolosy téri parkoló
(a piac elõtt).

3. A hegyvidék buszvég-
állomásai: a 137-es busz
Erdõalja úti végállomása; a
137-es busz Máramaros úti

végállomása; a 37-es busz
Jablonka úti végállomása.

Kérjük, éljenek a lehetõ-
séggel környezetünk tiszta-
sága és megóvása érdeké-
ben!

Szabó Magdolna
alpolgármester

Az alábbi készülékeket
veszik át 

a gyûjtõhelyeken:
Háztartási gépek: vil-

lanyborotva, hajnyíró, haj-
szárító, kézszárító, elektro-
mos fogkefe, körömszárí-
tó, napozólámpák, -ágyak,
centrifuga, mosógép, szárí-
tógép, vízmelegítõ, hõtáro-
lós radiátor, személymér-
leg, vasaló, varrógép, por-
szívó, hõsugárzó, légkon-
dicionáló, ventillátor, párá-
sító készülék.

Szórakoztató elektronikai
és híradástechnikai beren-
dezések: tv-készülék, rádió,
hangszóró, lemezjátszó, ka-
zettás magnó, szalagos
magnó, videokészülék, vi-

deokamera, DVD-készülék,
MP3 lejátszó, CD-lejátszó
walkman, elektromos játé-
kok, diavetítõ, stb.

Számítástechnikai be-
rendezések: számítógép,
monitor, billentyûzet, egér,
nyomtató, szkenner, tele-
fon, faxkészülék.

Barkácsgépek: fúrógép,
csavarhúzó, dekopir fû-
rész, gyalu, körfûrész, szi-
vattyú, csiszológép, he-
gesztõtrafó, akkumulátor-
töltõ, stb.

Egyéb, a háztartásban
elõforduló elektromos be-
rendezések: mobiltelefon,
csengõ, sziréna, riasztóké-
szülék, karóra, zsebóra, éb-
resztõóra, fényképészeti
nagyítógép, vaku, fénymé-
rõ, megvilágítás-mérõ,
lámpák, fénymásoló gép,
fényképezõgép, számoló-
gép, stb.

Általában minden olyan
gép, készülék, ami áram-
mal, akkumulátorral, vagy
elemmel mûködik!

Április 18-án a városrész déli részén, öt helyszínen

Újra leadhatják rossz háztartási gépeiket

É rthetõen sok a pa-
nasz az aluljárókban

uralkodó állapotokra.
Kevesen tudják azonban,
hogy kivétel nélkül
mindegyik átkelõ a Fõ-
városi Önkormányzat tu-
lajdonában van. A Flóri-
án téri aluljárót pedig a

Fõvárosi Közterület-fel-
ügyelet kezeli. Számos
alkalommal rendbe tet-
ték, lefestették a falakat,
a vandálok azonban
szinte már másnap ösz-
szetörték a burkolatot,
vagy éppen lefújták szí-
nes festékkel. Talán a

nem kevés költséggel já-
ró térfigyelõ-kamera fel-
szerelése, a magas bün-
tetési tétel kiszabása
visszatartó erõvel bírhat
a késõbbiekben. Hosszú
távon viszont csakis a
szemléletváltozás jelent-
het megoldást. 

Vandálok rongálják 
a Flórián téri aluljárót 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. pél-
da nélküli összeget, 460
millió forintot nyert euró-
pai uniós pályázaton, a fõ-
város környéki erdõkben
végzendõ természetvédel-
mi feladatokra. 

N égyszáz helyszínen
és 32 település ha-

tárában folynak ezek a
munkák, melyek febru-
ártól jövõ augusztusig
tartanak, öt év fenntartási
kötelezettséggel. A tevé-
kenységek igen sokrétû-
ek, a kiemelt élõhelyek
védelmétõl, a földtani
természetvédelmi érté-
kek állagmegóvásáig. 

Tájromboló extrém
kerékpározás

Utóbbihoz kapcsolódik
például mind a két Má-
tyás-hegyi kõfejtõ és a
Róka-hegyi kõbánya ren-
dezése, mely a hajdani bá-
nyafalakon burjánzó nö-
vényzet eltávolításán túl
védõkorlát, a meredélyen
a veszélyre figyelmeztetõ
táblák kihelyezését is je-
lenti. Szintén táblákkal
hívják majd fel a figyel-
met - többek közt a Hár-
mashatár-hegy környékén
- az extrém kerékpározás
eróziós és tájromboló ve-
szélyeire. A már kialakult
nyomvályúkat megpró-
bálják rekultiválni.

Õshonos fákat
telepítenek

Atájidegen erdõállomá-
nyok helyett õshonos fafa-

jokat telepítenek. A fenyõ-
fák eltávolítását és lombos
fákkal való pótlását azon-
ban sokan sajnálatosnak
tartják. Az idõs példányok
kivágása után ismét tûle-
velûek ültetését ajánlanák,
mert a ma élõ generációk
már ezt szokták meg és
szépnek, a budai tájhoz
tartozónak tekintik a feny-
veseket. Ugyanakkor a
természetvédelmi terüle-
teken a törvény értelmé-
ben választási lehetõség
mérlegelése nélkül, csak
õshonos, ez esetben lom-
bos fákkal lehet megújíta-
ni az erdõállományt. Ere-
detileg a fenyõket direkt
azért ültették 70-100 évvel
ezelõtt, hogy a sok helyen
kopár, erózió vájta budai
hegyeken erdõtalaj alakul-
hasson ki, más fafajok
képtelenek lettek volna itt
megélni. Átlagosan öt
centiméteres humuszréteg
képzõdött, tehát bölcs
döntést hoztak elõdeink.
Ezért jelentõs azok tábora
is, akik szerint legalább
még egyszer ennyi ideig
nem ártana, ha a már meg-
lévõ fenyveseket újítanák
meg. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt.
szóvivõje szerint az öt
centiméteres humuszréteg
elég lehet, hiszen a térség-
ben vannak olyan helyek,
ahol több mint tíz éve töl-
gyesek élnek. Ezeken a te-
rületeken a fenyvesekhez
képest sokkal változato-
sabbak az élõhelyek.

Kertész István 

Példa nélküli természetvédelmi fejlesztés

Megújulnak a Budapest
környéki erdõk

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

obuda_07.qxd  3/30/2009  1:13 PM  Page 13



2009/7. számPortré – Iskoláink – Oktatás
14

- Az a tapasztalatom,
hogy a kerületben élõk
egy része nem sokat tud
rólunk. Például azt, hogy
intézményünk nem általá-
nos vagy középiskola. Di-
ákjaink különbözõ oktatá-
si intézményekbõl, tanítás
után jönnek hozzánk,
hogy megtanulják vala-
mely népi hangszerünk
használatát az énekek, já-
tékok, hagyományok, szo-
kások tanulmányozása
mellett - mondta Kobzos
Kiss Tamás, az iskola igaz-
gatója.  

Az 1970-es évek elején
útnak indult, majd egyre
terebélyesedõ táncház-
mozgalmon érlelõdött ze-
nészek közül többen az
Óbudai Népzenei Iskola
tanáraivá lettek. Néhány
név a sorból: ifjabb
Csoóri Sándor, Jánosi
András, Budai Ilona, Fá-
bián Éva, Havasréti Pál,
Lányi György, Ökrös Csa-
ba és Juhász Zoltán.
Gyûjtési tapasztalataikat
kiválóan kamatoztatták
oktatási munkájukban.
Nagy változást hozott az
1991-es esztendõ, amikor
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata vezetésének
köszönhetõen az iskola

önállóságot kapott. Ezzel
a lépéssel Óbuda Európá-
ban is egyedülállóan, álla-
mi népzenei iskolát hozott
létre. Ugyanabban az év-
ben, az 1986 óta itt tanító
Kobzos Kiss Tamást bíz-
ták meg az oktatási intéz-
mény vezetésével. Ami-
kor arra kértem, meséljen
életútjáról, szerényen arra
kért, inkább az iskolát he-
lyezzem elõtérbe, hiszen
ez a fontos. Pedig minden
bizonnyal döntõ szerepe
volt abban, hogy az okta-
tás színvonaláért, az elért
eredményekért az intéz-
mény tavaly év végén Prí-
ma-díjat kapott. 

Személtetésképpen né-
hány „adalék” gazdag élet-
útjából: Debrecenben szü-
letett, pedagógus szülõk
gyermekeként. Édesapja
hivatása mellett költõ, író.
Kobzos Kiss Tamás ve-
gyész szakon végzett a
Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen. A zongora és a
gitár mellett négy népi
hangszeren tanult meg ját-
szani. A fõvárosba kerülve
restaurátorként dolgozott a
Néprajzi Múzeumban, ját-
szott a Kaláka Együttesben
és táncházi zenekarokban.
Késõbb tagja lett a bécsi

Clemencic Consortnak.
Önálló elõadóként bejárta
a fél világot, de gyakran
fordult meg a környezõ or-
szágok magyarsága köré-
ben is. 

Elnyerte a Bezerédj
Alapítvány népmûvészeti
díját, zenetanári munkája
elismeréseként 1998-ban
megkapta a Köztársasági
Arany Érdemkeresztet,
mûvészi munkáját „AMa-
gyar Mûvészetért” díjjal
jutalmazták. A Magyar
Régizenei Társaság Tinódi
díj-át 2005-ben, a Magyar
Örökség Díjat pedig 2006-
ban vehette át. 

Lelkesedését hallgatva,
az ember kétkedés nélkül
elfogadja: a gyerekek, fia-
talok örömmel vállalják,
hogy szabadidejüket egy
másfajta tanulással töltsék.
A tanítás módszere a sze-
mélyes átadáson és eredeti
felvételek hallgatásán ala-
pul, élményszerûvé válik
tanár és diák számára egy-
aránt. Ily módon sikerül-
het az, amire a korábbi
idõkben nem is gondoltak:
a hangszeres és énekelt
magyar népzene a városi
közegben „megtalálja he-
lyét”, egyén- és közösség-
formáló szerepet tölt be.
Az iskola jó alapot jelent
késõbbi közép- vagy fel-
sõfokú népzenei tanulmá-
nyokhoz is. A növendékek
kiemelkedõ eredményeket
érnek el népzenei verse-
nyeken, nagy sikerrel sze-

repelnek hazai és külföl-
di elõadásokon. A „kéz-
zel fogható” eredmények
mellett legfontosabb azon-
ban a népzene tanulás jel-
lemformáló, lélekgazdagí-
tó, identitás-tudat erõsítõ
hatása, melyre a felnövek-
võ generációnak is szüksé-
ge van a korszerû tudás

megszerzésével egy idõ-
ben. (Az Óbudai Népzenei
Iskola a Nagyszombat utca
27. szám alatt található.
Telefonszám: 437-0498;
388-6381. E-mail: obu-
dai@ nepzeneiskola.hu;
web: www.nepzeneisko-
la.hu) 

Sz. Cs. 

Tárt kapukkal várják a gyerekeket

Hagyományok éltetõi az Óbudai Népzenei Iskolában
A Nagyszombat utcai intézmény a magyarországi népzene-
tanítás legrégebben mûködõ mûhelye. Idestova 35 esz-
tendeje annak, hogy a III. kerületben, az országban elsõ-
ként elkezdõdött a magyar népzene intézményes tanítása,
Béres János furulyamûvésznek, zenetanárnak köszönhe-
tõen. Máig az egyetlen állami fenntartású alapfokú nép-
zenei iskola Európában. Napjainkban 230 diák jár ide, 16
tanár tanítja a hangszerjátékot és az éneklést.  

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

S zülõknek szervezett
napok: április 6-án

8.45-tõl 9 óráig az óvoda
bemutatása; 9-tõl 9.40 órá-
ig mozgás, mozgásos játé-
kok (tornaterem); 9.45-tõl
10.20 óráig komplex tevé-
kenységek, játék (6. cso-
port). * Április 7-én 9-tõl
9.30 óráig kézmûvesség,
ének komplex tevékeny-
ség (4. csoport); 9.35 óra-
kor játék, anyanyelvi, me-
se- vers tevékenység (8.
csoport). * Április 8-án 9-

tõl 9.30 óráig játék, fej-
lesztõ tevékenységek (7.
csoport); 9.35 órakor tevé-
kenységek kiscsoportban
(3. csoport).

Gyerekeknek és szüle-
iknek: április 9-én 16 órá-
tól tojásfestés, húsvéti asz-
talidísz készítés. * Április
16-án 9.30 órakor játékos
tevékenységek a leendõ
kiscsoportos óvodapeda-
gógusokkal (6.-7. cso-
port). (Cím: Harrer Pál ut-
ca 7. )

Nyílt napok a Hétpettyes Óvodában

TAVASZVÁRÓ A KRÚDYBAN. Családi délelõttre hívták az ér-
deklõdõket március 7-én a Krúdy Gyula Általános Iskolába

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzati miniszter a lakáscélú álla-
mi támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) kor-
mányrendelet alapján meghirdetett, „A távhõv-
el ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfo-
gyasztásának szabályozására és mérésére al-
kalmas eszközök beszerelésének támogatásá-
ra” - továbbiakban állami támogatás - pályázó
társasházakat és lakásszövetkezeteket az önkor-
mányzat is támogatni kívánja.

Pályázók köre és a támogatható célok
Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és

lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik,
lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására
és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére.

A támogatható célok megegyeznek önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter távhõv-
el ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfo-
gyasztása szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésének támogatására kiírt
(LFP-2008-LA-9) számú a -továbbiakban
ÖKO-PROGRAM- pályázatában foglaltakkal.

A pályázat benyújtásának feltétele
A társasház vagy lakásszövetkezet közgyûlé-

se közgyûlési határozat formájában döntött az
ÖKO program keretében meghirdetett fûtéskor-

szerûsítési munkák megvalósításáról, a megva-
lósításhoz szükséges önrész finanszírozásáról.

A pályázaton elnyerhetõ támogatás
A vissza nem térítendõ önkormányzati támo-

gatás mértéke az állami támogatás szempontjá-
ból elismerhetõ bekerülési költség 25%-a, de
nem haladhatja meg a 38 500 Ft/lakás összeget.

Az elnyert támogatások a nyertes pályázó ré-
szére Támogatási szerzõdés keretében kerülnek
kifizetésre. 

A pályázati eljárás
1. A pályázatot 1 példányban az önkormány-

zati miniszter által meghirdetett pályázati felhí-
vásban és útmutatóban meghatározott tartalom-

mal, illetve a kerületben lévõ társasházak részé-
re adható felújítási támogatásról szóló módosí-
tott 9/2000. (IV. 10.) rendeletben foglaltak fi-
gyelembevételével 2009. június 8-án 12 óráig
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodájába (III. kerület Budapest,
Harrer Pál utca 2.)

2. A pályázatokról  - a kerületben lévõ társas-
házak részére adható felújítási támogatásokról
szóló 9/2000. (IV. 10.) rendelet 16/E. §-ban
rögzítetteknek  megfelelõen - a városfejleszté-

si, környezetvédelmi és közbiztonsági bizott-
ság dönt 2009. június 24-ig. 

A pályázatban igényeltnél alacsonyabb ösz-
szegû támogatásról nem hozható döntés. A dön-
tés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt
támogatja a pályázatot vagy elveti azt.

3. A döntésrõl valamennyi pályázó 3 napon
belül írásban értesítést kap. 

Az elbírálás szempontrendszere
1. A pályázaton csak a formailag, tartalmilag

megfelelõ pályázatok kaphatnak támogatást. A
pályázatok tartalmi és formai követelményeit
az önkormányzati miniszter által 2008 októbe-
rében közzétett pályázati útmutatója alapján
kell minõsíteni. (Kódszám: LFP-2008-LA-9)

2. Az önkormányzati pályázat elbírálásánál
elõnyt élvez az a pályázat, amely

• nagyobb önkormányzati tulajdoni hányadú
lakóépület fûtéskorszerûsítését célozza meg.

3. A határidõn túl benyújtott, tartalmilag, for-
mailag hiányos pályázatot érdemi vizsgálat nél-
kül el kell utasítani. 

4. Érdemi elbírálást mellõzve a pályázatot el
kell utasítani, ha a pályázó nem rendelkezik hi-
teles igazolással arról, hogy az önkormányzat
felé nem áll fenn tartozása.

5. Önkormányzati támogatás kizárólag a be-
nyújtást követõen elvégzett fûtéskorszerûsítési
munkákra adható.

A pályázati útmutató, valamint a pályázati
adatlap és mellékletei az Önkormányzati Mi-
nisztérium honlapjáról (www.otm.hu), az ön-
kormányzati pályázati felhívás az
www.obuda.hu honlapról letölthetõ. A forma-
nyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában
nem változtatható. 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pá-
lyázati formanyomtatványokon nyújtható be.

A pályázatot a pályázati útmutatóban közöl-
teknek megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pályá-
zati formanyomtatvány minden kérdésére vá-
laszt adva és az elõírt dokumentumok csatolá-
sával kell benyújtani. 

A pályázati felhívást a helyben szokásos mó-
don, emellett az Óbuda Újságban, valamint az
önkormányzat honlapján kell megjelentetni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete 2007 májusában alapította az
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat. Az
odaítélést és az átadást 35/2007.(V.30.) ren-
deletében szabályozta a képviselõ-testület.

A rendelet szerint: a díj adományozható
mindazon személynek, vagy közösség-

nek, aki(k) a kerület lakosságának egészsége
érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával,
akár a rehabilitáció vagy a betegségmegelõzés
terén kifejtett tevékenységével, akár az egész-
ségügyben kifejtett szervezõ munkájával ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtott.

A díj adományozásáról a nyilvánosan meg-
hirdetett felhívás alapján, az egészségügyi bi-

zottság javaslata után, a képviselõ-testület dönt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj-

ban évente egy személy vagy csoport részesül.
A díjazott személyére bárki tehet indítványt.

Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal
oklevél és 500.000 Ft összegû pénzjutalom jár.

A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes ke-
retek között kell átadni annak a személynek vagy
csoportnak, akinek a képviselõ-testület az egész-
ségügyi bizottság javaslata alapján odaítéli.

Idén erre 2009. június 26-án (pénteken) ke-
rül sor.

Az indítvány feltételei
1. Indítványt olyan természetes személyre és

csoportra (szervezetek vagy intézmények)
nyújtható be, aki(k) Óbuda-Békásmegyer

egészségügyi ellátásának, szolgáltatásainak fej-
lõdéséhez, valamint Óbuda lakosai életminõsé-
gének javításához kimagasló teljesítménnyel
vagy életmûvükkel hozzájárultak.

2. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terje-
delmû, indoklással alátámasztott ajánlást, illet-
ve az ajánlott személy vagy csoport tevékeny-
ségének, eredményének rövid ismertetését. 

Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt és mellékleteit a szociális szol-

gáltató fõosztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2.)
dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére
kell benyújtani. A felmerülõ kérdésekre választ
ad Nyíri Gizella egészségügyi bizottsági refe-
rens a következõ telefonszámon: 437-8659.

Beadási határidõ: 2009. április 30.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának pályázati felhívása 
a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására 

és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására (ÖKO-Program)

Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ SZÁMBÓL

M ásnap reggel aztán újra
az ismerõs képek, a to-

vább nem bontható horizonton
a nap felbukása, mint minden
reggel, ma is ugyanúgy, ahogy
lassan ellepi a szoba összes sar-
kát a fény, majd az ébredésem
negyedórája, kilépés a tenger-
szagba, ami számomra eddig
mindenhol ugyanolyan volt.
Egyik barátom szerint Velencé-
ben valahogy pont az ellenke-
zõje, nem érez az ember kész-
tetést arra, ahogy õ szokta
mondani, hogy csobbanjon
egyet. Ott élt kitudja hány hó-
napig, de eszébe sem jutott,
hogy vízbe menjen. Amikor én
legutóbb ott jártam, az üveg-
gyár elõtt kiesett egy szeren-
csétlen férfi a vaporettóból, bár
nem volt erõs a sodrás, de pil-
lanatok alatt messzire vitte a
víz, végül egy kisebb motor-

csónak vezetõje húzta ki az ad-
digra szétfagyott turistát. Hiá-
ba, március volt, és akármeny-
nyire is jónak tûnhetett az idõ,
a tenger akkor még javában hi-
deg szokott lenni.

R eggel szerettem figyelni a
hullámokat, szívesen let-

tem volna a parton a gyerekek
helyében, akik már kora reggel-
tõl homokvárakat építenek. A
fényképezõmben filmet cserél-
tem, felvettem a nemrégen vá-
sárolt vászonzakómat, aztán el-
indultam lefelé. Aznap elfelej-
tettem reggelizni, csak megit-
tam a hûtõbõl az elõzõ este vá-
sárolt italomat. Dél körül jutott
eszembe, hogy valamit ennem
is kéne. Beültem egy félreesõ
bárba, hûvös is volt, nem is vol-
tak olyan sokan, pedig már ja-
vában ebédidõ volt. Egy ajtóhoz
közeli asztalhoz ültem, kértem
borjút. Mint késõbb kiderült,

nem volt jó választás, már csak
azért sem, mert alig kaptam
hozzá köretet. Miközben ettem,
bejött egy meglehetõsen magas
lány a hatalmasnak tûnõ mappá-
jával a kezében, rám nézett, alig
észrevehetõen mosolygott,
majd minden elõzetes kérdezõs-
ködés nélkül leült velem szem-
be. Aztán egész végig nem is
mondott semmit.

A z étel megrágását addig
mindig elhanyagoltam.

Csak erre tudtam gondolni,
mert utáltam, ahogy nézett rám
evés közben. Ilyenkor úgy kell
ennem, ahogy egyébként soha.

Ott is hagytam egy percre, nem
bírtam már. Elmentem, kértem
neki valami italt. Mire vissza-
értem, a lány megette a mara-
dék borjúhúsomat, a szószos
edényt meg éppen akkor töröl-
gette egy kisebb kenyérdarab-
bal. Kínosan éreztem maga-
mat, nem az ebédem miatt, ha-
nem úgy egyáltalán. Hogy
ilyenkor mit is kéne mondani.
Visszaültem, elétoltam az ita-
lát, majd erõsen néztük egy-
mást egy jó darabig. A lánynak
durván vágott haja volt, itt-ott
hosszan meghagyott hajtin-
csekkel, egy a szemébe is bele-

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

A z elõadás a színé-
szek és a rendezõ

közös mûhelymunkájá-
nak eredménye. Sipos-
hegyi Péter mûvének

felhasználásával jele-
nik meg a délvidéki
magyarság élete, meg-
próbáltatásai, örömei,
bukásai, végzete, újraé-

ledése 1944-tõl napja-
inkig. 

A darab központjában
Keresztes Krizosztom
ferences rendi atya áll,
aki a vészterhes idõkben
is meg tudta tartani azt a
hitet és igét, melyért fel-
esküdött az egyháznak.
A drámabeli színtársulat

az 1944-es délvidéki vé-
rengzést viszi színre,
ahol akkoriban mintegy
40 ezer magyart öltek
meg a bevonuló szerb
kommunisták. A próbák
középpontjában az újvi-
déki ferences rendi
Krizosztom atya áll, aki
tökéletesen tisztában van
a várható kegyetlen vál-
tozásokkal, mégis a halá-
láig kitart, nem roppan
össze, nem törik meg, a
végsõkig ellenáll, vállal-
ja a nehezebb utat és
megérti rendtársa félel-
mét, rettegését. 

Mint mondja: Isten
minden emberre annyi
terhet rak, amennyit el-
bír.

Krizosztom atyát, a
bevonuló partizánok ki-
hallgató tisztje, aki mel-
lesleg a rendházban ál-
néven, mint pravoszláv
pap bújt meg a háború
alatt, azokról a szemé-
lyekrõl faggatja, akik ki-
emeltebb helyet foglal-
nak el a magyar társadal-
mi életben, és személye-
ikben képviselik azt az

összetartó erõt, melynek
megtörése, az új kom-
munista délszláv állam
számára, államérdek.
Ugyanis az itteni ma-
gyarsággal akkor nem
lesz semmilyen gond, ha
lemondanak az ezeréves
magyar államról. Az atya
anélkül hal meg, hogy
megtörnék a pribékek. A
kivégzések elkezdõdnek
és áldozatul esik szinte
mindenki, aki elérhetõ és
valaha is kiállt a magyar
nemzet együvé tartozása
mellett. A túlélõkben a
félelem és az élnivágyás
a bármivel való megal-
kuvás formáját ölti.

Aztán változik a szín
és a jelenbe lépünk -
2004 õszébe. 

A darab próbái alatt a
színtársulat nagy re-
ménnyel várja a decem-
ber 5-ei népszavazást.
Hitük és szavaik szerint:
„már nemcsak szülõföld-
jük lesz, hanem hazájuk
is”. A népszavazás kime-
netele a társulat színé-
szeiben megtöri az addig
reményteli várakozást, s
ebbõl ered az elõadás
mellékcíme is: az Õszödi
Köztársaság.

Magyar Piéta - Az Õszödi Köztársaság

„Elindult egy lány, avagy Tolnay Klári 1930” címmel Kara Tünde és Kautzky Armand ele-
venítette fel a feledhetetlen Tolnay Klári életének és pályájának néhány mozzanatát az
Óbudai Kulturális Központ színpadán, a nyugdíjasoknak szóló bérletes sorozatban

A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elõadásában a
„Magyar Piéta - Az Õszödi Köztársaság” címû dararabot
láthatta a közönség március 14-én az Óbudai Kulturális
Központ San Marco Színpadán.
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lógott. Idõközönként
félrehúzta az ujjaival. A
fül mögé még nem tudta
eltenni, ahhoz éppen rö-
vid volt, csak a feje tete-
jére húzta fel, hogy pil-
lanatokon belül majd
visszacsússzon ugyan-
oda, függönyt eresztve
arcának egy kisebb rész-
lete elé. Néztem, ho-
gyan változik a szem,
addig ismeretlen volt
számomra, mennyire
meg tud változni a szí-
ne, nem is a bárban ural-
kodó, amúgy meglehe-
tõsen sötét fények miatt.
Ott ültünk, kezdtem ma-
gamat furcsán érezni. Jó
lenne megszólalni, de
amióta itt vagyok, elõ-
ször gondoltam úgy,
hogy felesleges tennem
bármit is. Különben
meg szólaljon meg õ,
nem is ismerem, leg-
alább bemutatkozhatna,
bár nem tudom, itt mi a
szokás. A lány hátradõlt
egy kicsit, felvette a
földrõl a mappáját, elõ-

húzott belõle kisebb ak-
varelleket. Kiterítette
õket az asztalra, majd is-
mét felvette ugyanazt a
pozíciót, mint az elõzõ
hosszabb nézésünk alatt.
Vizsgálgattam a képe-
ket, nem mondanám,
hogy remekmûvek vol-
tak, inkább valami lel-
kes amatõr munkáit lát-
tam bennük. Kivétel nél-
kül egy mólót ábrázol-
tak, rajta egy férfival,
hosszú viharkabátban, az
alja egészen lelógott a
fadeszkákig. Az arcából
nem lehetett látni sem-
mit, szigorúan hátulról
volt megfestve. Csak a
tenger változott minden
képén, volt, hogy egé-
szen zöld hatást keltett,
máskor vad ecsetvoná-
sokkal vitte föl a fekete,
barna, vagy isten tudja
milyen festékek keveré-
kébõl alkotott színeket.
A férfi mindenhol
ugyanaz, kivéve az utol-
só képen, onnan már hi-
ányzik, csak a kabátja

volt a móló korlátjára
föltekerve. Talán soro-
zat, de lehet, csak tanul-
mányok. Kis idõ eltelté-
vel felnéztem rá, meg-
kérdeztem, hogy eladók-
e a képei. A lány nem ér-
tett egy szót sem, meg-
mutattam a pénztárcá-
mat, mondtam, hogy
adok neked pénzt, látod,
ilyen papírpénzt, és meg-
fogtam egy képét, majd
elmutogattam, valami
olyasmit, hogy elviszem
magammal és kirakom a
szobám falára. Nem volt
könnyû, de legnagyobb
szégyenemre a lány el-
kezdett rajtam nevetni, a
tányéromra mutatott,
összetekerte az egyik ak-
varellt, elém tolta, majd
a többit visszahelyezte a
mappájába. Hirtelen fel-
állt, ismét mosolygott,
kifelé menet maga után
húzta a mappát a bárból
kivezetõ folyosón, aztán
eltûnt. Utána nem is lát-
tam sehol, úgy két napig.

FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕ SZÁMBAN

Képes-levelezõlap tervet várnak
Az Óbudai Múzeum és Könyvtár Platán Könyvtára
pályázatot hirdet „Üdvözlet Óbudáról!” címmel ké-
pes-levelezõlap tervének készítésére. Olyan terve-
ket várnak, melyen a kerület sajátos, egyedi látás-
módban jelenik meg. Technikája lehet: rajz, fotó,
montázs, egyéb kreatív megoldás. Mérete: 1 db
A/4-es oldal (paszpartuzva). Leadási határidõ:
2009. április 20. A beadott munkákhoz kérik csatol-
ja nevét, korát, elérhetõségét. A terveket a követke-
zõ címre várják: Óbudai Múzeum és Könyvtár Pla-
tán Könyvtára 1031 Bp., Arató tér 1. A beérkezett
képeslaptervekbõl 2009. május 3-án, Óbuda Nap-
ján nyílik kiállítás a Platán Könyvtárban. A legjobb
pályamûveket díjazzák.

Üdvözlet Óbudáról!

Állami kitüntetés a nemzeti ünnepen
A kulturális területen végzett tevékenységéért Bánffy
Miklós-díjat vehetett át dr. Merényi Judit, az Óbudai
Társaskör nyugalmazott igazgatója március 15-én.

Interjú Antal János esperessel
Az Óbuda Televízió április 2-án 19.25 órától megis-
métli azt az interjút, amely 2008 októberében készült
Antal János esperessel, a Boldog Özséb templom
építõjével, Óbuda-Békásmegyer díszpolgárával. (Is-
métlés: április 8-ig minden nap 19.25-tõl).

New York-i séta
Képzeletbeli New York-i sétára invitálják a közönsé-
get április 2-án 19 órakor az Óbudai Társaskör nagy-
termébe, ahol a Götz Saxophone Quartett fényké-
pekkel, történetekkel tarkított hangversenyén ke-
resztmetszetet kaphatnak a Metropolitan Opera és a
Broadway nagy slágereibõl.

Irodalmi estek a Duna-parton
Áprilisban folytatódik az „Irodalmi estek a Duna-par-
ton” címû rendezvénysorozat. A meghívott vendégek,
Czébely Gabriella költõ és Lengyel János író, „Kárpát-
alja, az ismeretlen ismerõs” címmel tartanak elõadást
lapunk elõzõ számában közölt helyett új idõpontban,
április 6-án 18 órától. Közremûködik az Osztováta
együttes (Vincze Mihály, Busi Katalin, Kálmán Margó,
Zoltáni Zsolt, Miklós Gabriella). A rendezvényre a be-
lépés ingyenes. (Az est háziasszonya Csikósné Mányi
Júlia önkormányzati képviselõ. Helyszín: Óbudai Kul-
turális Központ, San Marco utca 81.)

Eszmélet(len)
A költészet napjához kapcsolódóan, a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör a Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonjában áp-
rilis 9-én 16 órától irodalmi estet tart. A Nagykanizsán
élõ Fa Ede költõ „Eszmélet(len)” címû kötetét Király
Lajos elnök mutatja be. Közremûködik: Kanizsa Jó-
zsef, Kardos Ferenc és Riersch Zoltán. A versfelolva-
sások 17 órakor kezdõdnek. (Cím: Mókus utca 22.)

Nagypénteki keresztútjárás és istentisztelet
• A „Braunhaxler” Egyesület április 10-én, nagypén-
teken ismét megrendezi hagyományos, kétnyelvû
(német-magyar) keresztútjárását a Kiscelli Kálvária
stációknál. Találkozó: 16 órakor a Margit kórház
Kiscelli úti bejáratánál.
• Nagypénteki istentiszteletet április 10-én 18.30
órakor tartanak a Megbékélés Háza Templomban.
(Helyszín: Békásmegyer, Újmegyeri tér, bejárat az
iskola felõli oldalon.)

INSTALLÁCIÓK. „Ajtó a mindenségre” címmel Kalmár János szobrászmûvész installációit ápri-
lis 4-ig tekinthetik meg a békásmegyeri evangélikus templomban, a Mezõ utca 12. szám alatt

Kézmûves foglalkozás
10-tõl 14 óráig: tojás-

festés gyímesi technikával,
szappanöntés, csuhécsibe
készítés, és papírmerítés.

Népitáncház kicsiknek
és nagyoknak a Kerepesi

Kisvirág Gyermektánc-
csoporttal 11 órától. A
Kisvirág Gyermektánc-
csoport 1998 szeptembe-
rében jött létre Ragoncza
Imre táncmûvész-tanár
vezetésével. Célja a ha-

gyományõrzés gyermek-
kortól való megszeretteté-
se és más színpadi táncok
elsajátítása, valamint a ta-
nultak minél tágabb kör-
ben való bemutatása.

(Belépõjegy: 600 fo-
rint/fõ, ez nem tartalmazza
a festendõ tojás árát, mely
35 forint/db. Helyszín:
Kiscelli Múzeum, Kiscelli
utca 108. Tel: 430-1076.)

Kézmûvesség és népitáncház

Húsvét elõtt a Kiscelli Múzeumban
Rendszeresen több száz óvodás és iskolás vesz részt hús-
vét elõtt a Kiscelli Múzeum szoborcsarnokában és temp-
lomterében tartott kézmûves foglalkozáson és tánchá-
zon. Idén április 4-én rendezik a népszerû eseményt.
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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
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet 1039 Bp., rákóczi u. 10.
Tel.:243-3844,ügyelet:06(20)316-0933
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 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
� KÁRPÍTOZOTT 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 

� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� 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
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Házépítés-lakásfelújítás-kertépítés! Csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, szobafestés,
gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettásmun-
kák, villanyszerelés, vízszerelés, tereprendezés,
medenceépítés! Anyagbeszerzéssel, határidõre,
garanciával! Tel.: 06-30-960-4525
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� 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
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Ajtó ablak készítése ugyan itt. Saját ter-
melésû bor eladó Pilisborosjenõn. Tel.: 06-
26-336-260
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� 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.

� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton sze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Takarítást, kertgondozást vállalunk, tár-
sasházak részére, budai referenciákkal. Tel.:
06(30)919-1013; www.haztakaritas.hu
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, teraszok,  aszfaltburkolatok,
gépi földmunka, kert fenntartás kertészmér-
nöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
�Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, kovácsoltvas
kerítés készítése. Tel.: 243-4822; 06(20)358-4009
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
� Gipszkarton álmennyezetek, tetõterek
beépítése. Villanyszerelõ mester. Tel.:
06(20)339-6929; 06(20)965-2922
� 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: Tellf.: 06(30)272-3909
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak javítást, zár-
szerelést, szigetelést, küszöb készítést, bútor
javítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Kertészeti munkákat vállalok: gyümölcs-
fák, szõlõ metszése, permetezés,   ásás, faki-
vágás, bozótírtás. Tel.: 06(30)602-6925
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-

sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� 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

� Belgyógyászat, allergológia  holisztikus szem-
lélettel. Homeopátiás tanácsadás. Fülakupunktúra.
Klinikai háttér biztosított. III. ker. Tavasz u. 7. Be-
jelentkezés: 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
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Fogtechnika, fogsorok készítése, háznál
is. 30.000Ft/db. Tel.: 06(30)931-8967;
� 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.
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás
köröm kezelése. Mediterrán szalon, Szent-
endrei út 8., a Raktár u.-i buszmegállónál. Be-
jelentkezés: 06(30)307-5818
� Csillagfény Stúdió Négy napos Igazi Nõ
tanfolyam indul folyamatosan Csillaghegyen.
Ugyanott Bach-virágterápia a test és lélek
komplex gyógyítására. 06(20)800-9122,
www.csillagfeny-studio.hu
� 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
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés 35000

� 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

� 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

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

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

Egészség

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

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

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

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� 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

� 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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

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

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

�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 beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  precíz tanárnõtõl a Vihar utcában. Ha-
gyományosan és hatékonyan, egész nap . Tel.:
06(30)952-3691
� ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Torontói
Egyetem képesítésével és gyakorló tolmács-
ként, a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig bármi-
lyen igény szerint, az Árpád-hídi metrómegál-
lóhoz közel. Tel.: 06 (20)482-2270, 320-1825
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Sok éves tapasztalattal rendelkezõ gyógy-
pedagógus, diszlexiás gyerekek fejlesztését
ill. általános iskolások felzárkóztatását, korre-
petálását vállalja. Tel.: 06(30)824-0146
� Gyógypedagógus-logopédus egyéni vagy
kiscsoportos iskola-elõkészítõ foglalkozáso-
kat tart. Tel.: 06(30)824-0146
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Matematika-fizika oktatás, felkészítés
minden szinten, referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
�Kémiából felzárkóztatást, vizsgákra felkészí-
tést vállal, oktatási gyakorlattal rendelkezõ ve-
gyész! 60 perc: 1800 Ft. Érd.: 06(30)240-7768
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi felké-
szítés nagy tapasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Angol órák minden szinten, diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Gyermekfelügyelet angol, német nyelvta-
nítással, korrepetálás, diplomás tanárnõvel.
Tel.: 06(70)206-7316
� Kémia, biológiatanítás gyakorlott közép-
iskolai tanárnál. Tel.: 06(30)264-5648
�Olasz órákat ad diplomás, gyakorlott, nyelv-
tanár (házhoz is megyek). Tel.: 06(30)487-8764
� Olasz, orosz, minden szinten, diplomás ta-
nárnõnél. Tel.: 06(30)587-8329
� 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

� 8,8 M! 57 négyzetméteres, 1+2, étkezõs
lakás eladó. Tel.: 06(30)283-6740
� III. Árpád fejedelem úton 38 nm-es, 4.
emeleti egyszobás lakás eladó a Görzenálnál.
Dunai panoráma, 3 éve felújítva,. Ára: 13
MFt. Tel.: 06(20)9555-951, 316-9408
� A HIRDET-LAK Ingatlaniroda eladó
vagy kiadó lakó és iroda ingatlanokat keres-
kínál, hitelügyintézéssel, építészeti tervezés,
városrendezés készítése. Kórház u. 19/5.
www.ingatlan.com/hirdet-lak, tel.: 240-2547,
06(30)550-5953, hirdet-lak@freemail.hu.
� Eladó 270 nm-es, 3 szintes, újszerû csalá-
di ház 460 nm-es saroktelekkel Békásmegyer
Rózsadombján. Irányár 62,5 mFt.  06(30)-
550-5953
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� III. Laborc közben eladó 360 nm-es, han-
gulatos, 3 generációnak is alkalmas családi
ház, tüneményes kertben, úszómedencével,
garázsokkal 115 MFt-ért Tel.: 06(20)9713-
335, 316-9408
� 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
� Eladó Lajos utcai X. emeleti lakás ( 66
nm-es) kizárólag magánszemélynek. Tel.:
06(30)257-1183
� Pilisvörösváron, a tavaknál, zöldterülettel
körülvett társasházban, emeleti, jó állapotú,
csendes, erkélyes lakás (75 nm, 2+fél szobás)
garázzsal eladó, esetleg kiadó. Egyedi fûtés.
Tel.: 06(30)488-0889
� Óbudán, Kerék u. X. emeleti, csendes,
hegyekre panorámás, 2 szobás, világos kony-
hás, vízórás, fûtésmérõs, beépített loggiás, jó
állapotú panellakás sürgõsen eladó. Irányár:
10,5 MFt. Tel.: 06(70)622-7357
� Békásmegyer hegy felõli oldalán 3. eme-
leti, 3 szobás lakás tulajdonostól eladó. Irány-
ár 13 mFt. Ingatlanközvetítõk kíméljenek. Ér-
deklõdni: 06(20)456-5776

� Szolid fiatalnak, lakótelepi külön bejáratú
szoba, 35.000 bruttóért kiadó. Tel.: 388-2056
� Kiadó Testvérhegyen ikerház fele, csodás
panorámával. Tel.: 06(30)587-8329
� Meggyfa u. tégla ép. 37 nm lakás kiadó,
hosszú távra, 45.000+rezsi, csendes, fás,
egyedi fûtésû. Tel.: 06(30)647-9801
�Lajos utcában bútorzatlan, 2 szoba, loggi-
ás panellakás kiadó. Tel.: 06(30)543-7773
�Római-parton 130,0 nm nappali+3 szoba,
két szinten, duplakomfortos családi ház hosz-
szú távra kiadó. Tel.: 240-9891
�Bécsi út 130 sz. alatt, a Margit kórház mel-
lett (Kiscelli sarokház) gépkocsi beálló hosz-
szú távra is kiadó. Tel.: 06(70)325-6993
� Kiadó üzlet a Bécsi úton. 40 nm, 2 helyi-

séges, komfortos, 50 ezer+rezsi. Tel.:
06(20)256-3237
� 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

� Székelyföldi asszony (52), háztartási mun-
kát, gyerekfelügyeletet, idõsgondozást vállal.
Tel.: 06(20)365-2234
� Óbudán alapítványi óvoda óvodapedagó-
gust és takarító dajka jelentkezését várja. Tel.:
367-3620; 06(20)262-2430
� Békásmegyeri virágkertészetembe, fiata-
los nyugdíjas nõi munkaerõt felvennék. Tel.:
06(70)386-2988 (18-20 óráig)
� Fûnyírás, sövénynyírás, kerti munkát vál-
lalok, nyugdíjas. Tel.: 06(70)277-8363; 243-
4547
� Takarítást vagy vasalást, ablaktisztítást
vállalok nyugdíjas. Tel.: 243-4547
� Fodrász váltótársat keresek. Tel.:
06(20)538-7651
� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)265-6003
� Nemzetközi pénzintézet dinamikus, tár-
gyalóképes munkatársat keres. Ingyenes át-
képzés. Kezdõ jövedelem 200 000Ft. Telefon:
06(70)506-4883
� Óbudai temetõ-közeli hobbykertünk mû-
veléséhez heti 1-2 alkalomra nyugdíjas ker-
tészkedni szeretõ férfi munkaerõt keresünk
400 Ft/óra. Tel.: 06(30)411-1527
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918
� EMPÁTIA! Családoknak házvezetõnõ-
ket, idõsgondozókat, gyermekfelügyelõket
közvetítünk. Várjuk megbízásukat! Tel.: 336-
10-94; 06-70-380-56-50
� Római-parti szálloda gyakorlott szoba-
asszonyt keres. Tel.: 06(20)554-9696

� Iskolabusz 28 fõig, Békásmegyeren
ingyenes kiállással, kirándulás céljából
megrendelhetõ. Tel.: 06(20)924-3883. E-
mail: gyuszili1@t-online.hu
� Tegye hitelét olcsóbbá! Lajos u. 113. alat-
ti irodámban ingyenes hiteltanácsadást tartok
hétfõn és szerdánként 14-18-ig. Jöjjön, szá-
moljunk együtt! Tel.: 06(30)560-7875
� HR-esek, személyzetisek, vagy munkaü-
gyisek kapcsolatát keresem üzleti céllal.
Telefon: 06(70)506-4883

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� III. ZÁPOR u. 80-ban eladó, 48 nm-es, 62
nm-es lakások. Tel.: 06-30-34-33-269

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

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123
� 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

� Közértet bérelnénk tulajdonostól vagy er-
re alkalmas helyiséget társasháztól. Tel.:
06(30)944-4361
� Barkács üzlet (42 nm bérlemény) árukész-
lettel, berendezéssel, Bt.-vel eladó. Budapest,
III. kerület. Tel.: 244-0940 vagy 243-2555

� Sporttal összekötött angol bentlakással
vagy bejárással a Csúcshegyen. Tel.: 387-9756
� Ismerd meg Budapestet! címmel városné-
zõ tábor július 13-tól 17-ig. Tel.: 387-9756

� Adjon esélyt önmagának, tegyen érte!
Társvarázsló Óbudán . Megbízhatóság, disz-
kréció. (Legnagyobb országos fényképes
adatbázis!) 06(20)518-7404

Társkeresõ

Tábor

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

�Heti 3-4 alkalomra házvezetõt keresek.
06(20)958-1951

Állás

� Ikerház fele kiadó Csillaghegyen bútoro-
zottan vagy üresen. Tel.: 06(30)964-5331

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

Kiadó

� Kizárólag III. kerületi lakások, házak,
házrészek, 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 házakat. Start
Ingatlan Kft. T: 316-9408

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

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

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

Ingatlan

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

Oktatás
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A pályázatot zárt borítékban 2009. április 15-én
15 óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntar-
tó és Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási Cso-
portjánál.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek el-
fogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenység pontos megneve-
zését, és a tevékenységre való jogosultságát - a pá-
lyázat mellékleteként benyújtott - vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal és aláírási cím-
példánnyal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és
cég, akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve
székhelye szerinti önkormányzattal szemben adó-
tartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj -

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

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz ele-
get a pályázati kiírásban elõírt valamennyi felté-
telnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi és közbeszerzési bi-
zottsága 2009. április 30-ig elbírálja, és annak
eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. A pá-
lyázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak, aki-
nek az önkormányzattal szemben adó vagy
adók módjára behajtható köztartozása van.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiséghasznosítási Csoportjánál (Bp., III. Szentlé-
lek tér 7. fszt.12. Telefon: 430-3468 és 430-3469),
félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16, csütörtökön 8-tól 12 óráig.
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

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

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

(m2) (Ft/m2/hó)
Bp., III. Attila utca 92. üzlet 60805/0/A/10 60 víz, villany 900 43 000 Ft

raktár 60805/0/A/7 46 villany 400
Bp., III. Juhász Gyula utca 10. iroda 65552/1/A/101 159 víz, villany, távfûtés 1 150 110 000 Ft
Bp., III. Kabar utca 11. iroda 64057/2/A/122 34 víz, villany, távfûtés 900 20 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 100 103 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/100 167 víz, villany, távfûtés 1 000 100 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 7. iroda 18910/105/A/102 115 víz, villany, távfûtés 900 62 000 Ft
Bp., III. Kenyeres utca 11. üzlet 17348/0A/10 30 víz, villany     900 16 000 Ft
Bp., III. Szentendrei út 329. mûhely 62423/0/A/1 211 víz, villany, gáz 800 100 000 Ft
Bp., III. Váradi utca 26. pince raktár 17005629/A/86 149 víz, villany 400 36 000 Ft

A helyiségek vonatkozásában az ajánlat-
tevõnek vállalnia kell szükség szerint a he-
lyiségbe önálló elektromos- és mellékvíz-
mérõk kiépítését. A helyiségekre külön-
külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartal-
maznia kell a helyiség(ek) vételárát, a fize-
tés módját és feltételeit. A pályázó ajánla-
tát a benyújtási határidõtõl számított 60
napig köteles fenntartani. A pályázaton
azok az ajánlattevõk, vehetnek részt, akik
a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. Számlaszám:
Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00140645-
00100001, és a befizetési bizonylatot
2009. április 17-én 12 óráig a vagyon-

hasznosítási osztályon bemutatják (cím:
1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.). A pályázatot zárt
borítékban 2009. április 20-án 12 óráig
lehet benyújtani a III. kerületi Önkor-
mányzat (Budapest, Fõ tér 1. I/19.) Va-
gyonhasznosítási Osztályán. A érvényesen
benyújtott pályázatokat az önkormányzat
tulajdonosi és közbeszerzési bizottsága
2009. május 30-ig elbírálja, annak eredmé-
nyérõl a pályázókat írásban értesíti. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jogát, hogy a leg-
jobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tart-
son, illetve, hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kér-
hetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál
(1033 Bp., Szentlélek tér 7. fsz. 12., tele-
fon: 430-3468 és 430-3469, ügyfélfoga-
dáskor hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól 12 óráig). A pá-
lyázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást ad a 437-8643-as telefonszámon
és személyesen az önkormányzat vagyon-
hasznosítási osztálya (1033 Bp., Fõ tér 1.
I/19.) 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Vagyonhasznosítási Osztálya

Cím Funkció Hrsz Terület Gépészeti felszereltség Irányár Pályázati 
(m2) biztosíték 

bánatpénz
Boglya u. 1-3. iroda 18910/98/A/34 105 villany, víz, távhõ 13.270.000 Ft 1.300.000 Ft
Kenyeres u. 41-47. garázs 17322/A/75 20 villany 3.000.000 Ft+áfa 300.000 Ft
Lajos u. 51. raktár 14627/4/A/6 30 villany 1.500.000 Ft 150.000 Ft
Reménység u. 9. raktár 17005/48/A/11 45 villany 1.800.000 Ft 180.000 Ft
Selmeci u. 9. mûterem 17415/0/A/7 21 villany 800.000 Ft 80.000 Ft
Selyem u. 4. egyéb helyiség 17005/38/A/57 44 nincs közmû 3.000.000 Ft 300.000 Ft
Tímár u. 26 iroda 17621/0/A/41 197 villany, víz 16.000.000 FT 1.600.000 Ft
Uszály u. 10. raktár 14625/19/A/14 18 víz, villany 1.700.000 FT 170.000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vagyonhasznosítási Osztálya egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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Nem bolondság 
Rejtvényünkben egy derûs gondolatot olvashat. Be-
küldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 24. sorok
megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. A beküldendõ fõsor eleje (zárt be-
tûk: E. L. M.). 14 Névelõs borfajta. 15. Akasztgatta. 16.
Szaharai nép. 17. Távol-keleti vasútvonal rövidítése. 19.
Perlon nagyobbik része. 20. Thaiföldi, francia és iráni
autók jele. 21. Vérszerinti kapcsolatban áll. 23. Pilóta
egynemû betûi. 24. Belül odafigyel! 25. Egyik gazdasá-
gi ágazatotok. 28. Alulra. 29. Tova. 30. Számnév. 31. Fo-
lyadék. 33. Névelõs hármas. 35. Néma alázás! 37. Tér-
ség. 39. Állati lak. 41. Noha. 43. Literek. 44. Bent legel!
46. Majdnem elénekel! 48/a. Azonos mássalhangzók.
49. Á. K. O. 50. Szláv tagadás. 52. Helységünk:
Nagy…, ékezet nélkül. 53. Bírom. 55. USA egyetem.
57. Lát betûi keverve. 58. Villanyt lekapcsol. 59. Nap te-
szi a gyümölccsel. 61. Éles hangot adok ki.
FÜGGÕLEGES: 1. Máltai, osztrák és thaiföldi autók
jele. 2. Pénzügyi manõvert tett. 3. Csíkozás eredménye.
4. Narancs tréfásan. 5. … Vespucci, középkori utazó. 6.
K. I. G. 7. Orosz repülõgép típus. 8. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei helységbe való. 9. Tûzálló anyag. 10. Tó-
ga egynemûi. 11. Megremeg belül! 12. Legalsó testrész.
13. Óceáni képzõdmény. 18. Régi ûrmérték. 21. Shakes-
peare egyik királya fordítva. 22. Angol nem. 24. A fõsor második
része (zárt betûk: Z. M. V.). 26. Foszfor és ittrium vegyjele. 27.
Clair fonetikusan. 30. Német sietség. 32. Csermely. 34. Görög be-
tû. 36. S. M. O. O. 37. Az edényeket kirakom. 38. Eltakarít.
40.Virág névelõvel. 42. Belga és luxemburgi autók jele. 45.
Kishíján gyarmat! 47. Üres luk! 48. Hangfekvés. 49. Bírta. 51.
Burgonyafajta. 54. L. O. L. P. 56. Megkevert ege! 58. Belül deká-
zik! 60. Lantán vegyjele. 62. Idõsebb, röviden.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon 2009. április 7-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. A március 3-án megjelent, „Petõfitõl” címû rejt-
vényünk helyes megfejtése: „Haloványul a gyáva szavamra da-
lom, viharodnak elõdje forradalom”. Könyvet nyertek: Gerliczki
Jánosné 1039 Budapest, Szabadság utca 15.; Mohos Pálné 1035
Budapest, Szõlõ köz 7.; Iványiné Somlai Klára 1031 Budapest,
Lõpormalom utca 1.
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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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Römi bajnokság
Nyílt römi bajnokságot
rendeznek Óbudán, ápri-
lis 4-én a Hídfõ Pub-ban
(Fõ tér). Nevezés 9 óráig.
(Információ: 250-1032
Balog Gábor; 06-70-205-
9371; 06-70-310-1862
Grecula Ágnes.)

Labdarúgás és tenisz 
A Csillaghegyi Mozgás és
Szabadidõsport SE lab-
darúgó és tenisz szakosz-
tálya várja óvodástól 14
éves korig gyerekek jelent-
kezését.Foci edzés:hétfõ-
tõl csütörtökig, 16.30-tól
18.20 óráig korosztály
szerint. Tenisz edzések:
kedden, szerdán, csütör-
tökön, pénteken 15.30-tól
17.30 óráig. (Érdeklõdni
Kelen Balázsnál lehet a
06-70-314-0021-es tele-
fonszámon. www.csillag-
hegysport.hu)

1 % 1 % 1 %
Az Óbudai Sportegyesület
köszöni a 910 ezer 583 fo-
rintot, mely a személyi jö-
vedelemadó 1 százalékos
felajánlásaiból érkezett.Az
összeget az egyesület
2008-as programjaira, és
kisebb részben mûködési
költségeire használta fel.

A franciaországi bourgesi
kontinens viadalon az
óbudai Fless Vívóiskola
párbajtõrözõje, Kolczonay
Anna a harmadik helyet
szerezte meg. A Veres Pé-
ter Gimnázium tanulója
csapatban negyedik lett.
Az orosz csapattal szem-
ben csupán egy tus hiány-
zott a döntõbe kerülésért. 

Akorosztályos világ-
bajnokságot a kadet

és a junior magyar baj-
nokság elõzi meg. Itt dõl
el, hogy a kadet világbaj-

nokság mellett indulhat-e
Anna a 20 évesek világ-
bajnokságán is. Ehhez
minimum a negyedik he-
lyet kell megszereznie.

(Ha szeretnél megis-
merkedni a párbajtõrví-
vással, várunk hétfõtõl-
csütörtökig 16 órától a
Fodros Általános Iskola
kis tornatermében. Ér-
deklõdni lehet a helyszí-
nen Nagy Mártonnál
vagy Kolczonay Istvánnál
a 06-20-338-3333-as te-
lefonszámon. Az iskola cí-
me: Fodros utca 38-40.)

GreenZone-Békás
Idõfutam Budapest

Bajnokság címmel rende-
zi idei elsõ amatõr verse-
nyét április 5-én a Békás-
megyeri „Vándor” Ke-
rékpáros Klub. Útvonal:
Tahitótfalu-Kisoroszi
(fordító)-Tahitótfalu.
Táv: 18 kilométer. Neve-

zés: fényképes születési
adatot igazoló igazol-
vánnyal a rajt helyszínén,
8.30-tól 9.45 óráig, érke-
zési sorrenben. Rajt he-
lye: Tahitótfalu, Kisoro-
szi felé. Nevezési díj:
1300 forint. (Támogató:
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata.)

GÁZMÛVEK FOCISULI. Várják az 1996/1997-es szü-
letésû fiúk és lányok jelentkezését, akik korábban már
fociztak egyesületben vagy iskolai csapatban, és szeret-
nének bajnokságban is szerepelni. Az edzéseket heti
három alkalommal tartják a Gázmûvek pályán. (Cím:
Sujtás utca 1-3. Jelentkezés a 06-30-387-9579-es tele-
fonszámon, vagy az asr96@citromail.hu e-mail-en.) 

Bronzérem a Kadet Vívó
Európa-bajnokságon

Tavaszi kerékpárfutam
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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. számú választó-
kerület (Békásmegyer-Csillaghegy)
országgyûlési képviselõje, minden
hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig
várja fogadóórájára a lakosokat a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házba (Cso-
bánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor, az óbudaiak or-
szággyûlési képviselõje, az ország-
gyûlés ülésezésének idõszakában,
minden héten csütörtökön, 17-tõl 19
óráig fogadóórát tart. Helyszín: Ma-
gyar Szocialista Párt III. kerületi iro-
dája, 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 április 15-én) adóta-
nácsadás van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7., tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom április 9-én, majd április 23-án
18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos beje-
lentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (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

KORREKTÚRA A ROZMARINGBAN. Az Echo Televízió „Korrektúra” címû mûsora a Rozma-
ring étterembe látogatott március 25-én. Az esten Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség alelnöke, Tarlós István Óbuda-Békásmegyer korábbi polgármestere,
Bús Balázs jelenlegi polgármester és Széles Gábor, az Echo Tv tulajdonosa vett részt

Ön társasház vagy lakás-
szövetkezet lakóközös-

ségében tulajdonosként illetve
bérlõként él és érdeksérelem
érte? Vitája támadt a közös
képviselõvel, vagy a lakókö-
zösséggel? Kérdései vannak a
fûtéskorszerûsítés, az ÖKO-
plusz program tényszerû ta-
pasztalatairól, a pályázható tá-
mogatások lehetõségeirõl?
Kérdései vannak, melyekre
nem kap választ? Nem ismeri
jogait, lehetõségeit, segítséget
szeretne?
A Lakóközösségek Életmi-
nõsége Javításáért Óbuda-
Békásmegyer Egyesület
(LÉJÓBE) ingyenes tanács-
adást biztosít, melyen gyakor-
ló társasházi és lakásszövetke-
zeti tisztségviselõk válaszol-
nak kérdéseire.

Helyszín és idõpont:
1. Békásmegyer, április 6-
án 17-tõl 19 óráig a
Csobánka tér 5. szám alatti
közösségi házban. 
2. Belsõ-Óbuda, április 21-én
17-tõl 19 óráig a Vörösvári út
17. szám alatti lakásszövetke-
zeti irodában. (Elõzetes beje-
lentkezés: 367-1326.)

Tanácsadó
szolgáltatás

Magyar királyi köz-
pontok a Pilisben

címmel Vetráb József
Kadocsa szakíró történel-
mi oknyomozását hall-
hatják az Óbudai Széche-
nyi Kör rendezvényén,
április 15-én 18 órakor az
Óbudai Szalézi Rendház
kultúrtermében. (Cím:
Bécsi út 175.)

Történelmi
oknyomozás

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

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

E-mail: obudaujsag@ecom.hu

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

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Ügyelet: minden szombaton 9-15 óráig

Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

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

- fogszabályzó orvosi felmérése 50%-os kedvezmény
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény
- a fogorvosi felmérés digitális rtg-nel, ami elvihetõ ill. tovább

küldhetõ
MEDINET – HITEL, fogászati ellátáshoz
Helyszíni hitelbírálat!
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H
Medicina, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária,
Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-
Vita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez
személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

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

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

Húsvéti fürdõ- és hálóruha VVÁÁSSÁÁRR
az EEUURROOCCEENNTTEERR emeletén lévõ 
TTRRIIUUMMPPHH márkaboltban 
ÁÁPPRRIILLIISS 33-TTÓÓLL 2200-IIGG !!
Telefon: 437-46-42

INGYEN SZEMÜVEGKERET
A LILA OPTIKÁBAN
Az akció részleteirõl 

érdeklõdjön üzleteinkben.
III. kerület Vörösvári út 23.

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

Tel: 243-44-62

• HÚSVÉTI KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁS lesz ápri-
lis 6-án 16.30 órakor a bé-
kásmegyeri Szabó Ervin
Könyvtárban M. Horváth
Adrienn vezetésével. (Cím:
Füst Milán utca 26.)
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FÁKLYÁS FELVONULÁS. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
161. évfordulója emlékére fáklyás felvonulást tartottak a Keresztény
Nemzeti Kör és a Boldog Salamon Kör szervezésében március 14-én
Békásmegyer-Ófaluból, a Szent József Plébániatemplom elõl indulva.
Az eseményen családjával együtt részt vett Bús Balázs polgármester is

Új támogatóra talált a Vasas nõi röp-
labda szakosztálya, ezentúl a Duna
Autó Zrt. szponzorálja a csapatot - je-
lentették be azon a március 16-ai
sajtótájékoztatón, melyet a Zay utcai
Suzuki márkakereskedésben tartot-
tak. Az eseményen megjelent
Mandur László, az Országgyûlés alel-
nöke, a szakosztály tiszteletbeli el-
nöke, Puskás Péter alpolgármester,
Markovits László, a Vasas Sport Club
ügyvezetõ elnöke, Fördõs László, a
Vasas SC tiszteletbeli elnöke, szak-
osztályi elnök és Ormos István, a Du-
na Autó Zrt. vezérigazgatója.

Bognár Gábor, a cég kereske-
delmi és marketing igazgató-

ja arról beszélt, miért döntöttek
úgy, hogy a Vasas nõi röplabda-
csapatát támogatják, Duna Autó
Óbuda Nõi Röplabdaszakosztály
néven. Legfontosabbként említet-
te, hogy mind a Vasas röplabda-
csapata, mind pedig a Duna Autó
Zrt. óbudai illetékességû. A sport-
klubot és az autókereskedelmi cé-
get is azért alapították, hogy sike-

resen képviselje a kerületet, szol-
gálja az Óbudán élõket, öregbítse
a városrész hírnevét. Példát mutas-
son, hogy kitartó, következetes,
becsületes munkával milyen szép
eredményeket lehet elérni.

Mint az igazgató elmondta: két
olyan fontos dátum van, melyek
meghatározó mérföldkövek mind-
két szervezet életében. A Duna
Autó Zrt. tulajdonosai 1989-ben
hozták létre a cég autókereskede-
lemmel foglalkozó jogelõdjét, a
Duna Interservice Kft-t. Ebben az
évben szerezte meg a Vasas röp-
labdacsapata elsõ bajnoki címét. A
következõ fontos idõpont 2005,
amikor több, a tulajdonosok által
mûködtetett autóipari cég összeol-
vadásával megalakult a Duna Au-
tó Zrt., az Autóváros az új európai
uniós törvényekkel és szabályok-
kal összhangban. Rendkívül sike-
res év volt ez a röplabdások szá-
mára is, mert mind az extraligás
bajnokságban, mind a Magyar
Kupában elsõ helyen végzett a
csapat, ezzel teljesítve a szakosz-
tály legsikeresebb esztendejét.

Fördõs László, a szakosztály el-
nöke örömét fejezte ki, hogy ismét
megtalálták azt a partnert, mely
úgy gondolja, az elmúlt három év-
ben kétszer elnyert Magyar Kupa

gyõzelemmel és Magyar Bajnok
címmel, az utánpótlás-nevelés te-
rén elért sikereikkel, szakembere-
ik, játékosaik egyéni teljesítmé-
nyeikkel kiérdemelték a támoga-
tást. K. M.

A Duna Autó szponzorálja 
a Vasas nõi röplabda-csapatát

Fördõs László, a szakosztály elnöke és Ormos István, a Duna Autó Zrt.
vezérigazgatója a támogatást bejelentõ sajtótájékoztatón

HÚSVÉTI RAJZFILMES TÁBOR ÓBUDÁN. A Magyar Rajzfilm Kft. 3
napos programot szervez a rajzfilmkészítés iránt érdeklõdõ 6-17 éves
gyerekeknek április 9-én, 10-én és 14-én 9-tõl 16 óráig. A résztvevõk
életre kelthetik kedvenc figurájukat. A számítógépen rögzített jelenete-
ket CD-n hazavihetik. A rajzfilmkészítést filmvetítés és stúdiólátogatás
egészíti ki. (Információ: 250-1355; 250-0432; www.magyarrajzfilm.hu)

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

HÜLLÕK, KÉTÉLTÛEK, ÍZELTLÁBÚAK. Terrarisztika börzét
rendeznek április 11-én 10-tõl 16 óráig az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. Program: terrarista találkozó, terráriumi állatok (hüllõk,
kétéltûek ízeltlábúak), kellékek, elõadások. (Belépõ: diák 600, fel-
nõtt 800 forint, 6 év alatt ingyenes. Információ a 06-70-530-6058-
as telefonszámon, vagy www.terrarisztika.hu)

Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „Bibliai ta-

lálkozások, tanulságok, segítsé-
gek a ma emberének” címmel
folytatódik a közkedvelt sorozat.
Az érdeklõdõket keddenként vár-
ják az ÓKK-ba. „Jézus és a kana-
neus asszony; Miért fontos a ne-

mes lelki alázat az Isten követésé-
hez?” címmel április 7-én; „Jézus
és a farizeusok; Hogyan gyõzhe-
tünk a méltatlanul ért vádaskodás
felett?” címmel április 14-én hall-
hatnak elõadást. (Kezdés: 18.30
órakor. Belépõjegy: 100 forint.
Cím: San Marco utca 81.)

Bibliai életutak

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