
Az együttlétrõl, kultúráról, sportról
egészségrõl,kikapcsolódásról szól idén
is az Óbuda Napja május 3-án.

Parkõrök felügyelik a közterületek
rendjét a Római-parton és a Hajógyári-
szigeten.

Immár 17. alkalommal rendezik április 17-tõl
24-ig az ÖKO-7-et. Újdonság az idén, hogy
több helyszínen tartják a programokat.4 15

Óbuda Napja május 3-án ÖKO-7 idén több helyszínen

12
Parkõrszolgálat a Római-parton

XV. évfolyam 8. szám                 Megjelenik kéthetente               2009. április 15. 

Hónapok óta fokozott
figyelmet fordítanak

a szombati, közismertebb
néven MDF-piacok kör-
nyékének rendjére a III.
kerületi Közterület-fel-
ügyelet munkatársai. Ed-
dig többnyire figyelmez-

tettek, a türelmi idõ azon-
ban elfogyott. Mindezt a
romló közegészségügyi,
városképi szempontok in-
dokolják, elsõsorban a
Pünkösdfürdõ utcában és a
Vörösvári úton. Az enge-
dély nélküli árusok elõször

felszólításra, majd szankci-
ókra számíthatnak ezentúl. 

BÕVEBBEN A 13. OLDALON

B ús Balázs polgár-
mester április 15-

én nyitja meg  a két
szociális boltot a III.
kerületben, miután
egy hónappal ezelõtt
megállapodást kötött a
Magyar Gazdakörök

Szövetségével. A bol-
tokba e naptól várják
Óbuda-Békásmegyer
polgárait.

A két bolt címe: Élel-
mes élelmiszer bolt, Ka-
bar utca 5.; Kata ABC,
Búza utca 6. 

Harmadszor rendezték Óbudán, a Barátság Családi és Szabadidõ Parkban a sport- és életmód napot április 4-én. A rendezvényen megjelentek or-
szágos ismertségû sportolók, sportklubok mutatkoztak be, az információs pultoknál pedig az egészséges életmód kialakításáról kaphattak érté-
kes tanácsokat az érdeklõdõk.                                                                                                                                             RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON

Lapunk következõ száma
május 4-én, hétfõn jelenik
meg! Újságunk olvasható
a www.obuda.hu honla-
pon.

Mozgással és szûrésekkel az egészségesebb életért 

Szigorúbb ellenõrzés a szombati piacokon Két szociális bolt nyílik

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Emlékezetes, hogy a
korábban, több fordu-

lóban tartott egyeztetések
során a kerület vezetõi és a
helyi civil szervezetek
egyaránt folyamatosan el-
lenezték az elképzelést, en-
nek ellenére a Fõvárosi
Közgyûlés megszavazta,
hogy a városrész kiemelt
útvonalaira „engedjék” a
12 tonnánál nehezebb te-
hergépjármûveket. 

Év elején a tervezõ
Parking Kft. szakemberei
azt mondták az ügyben
összehívott fórumon, hogy

forgalomszámlálás és a
terhelések mértéknek fi-
gyelembevételével lehet
kezdeményezni zajvédel-
mi fal kialakítását. Akkor
elhangzott: leginkább a
Szentendrei út csillaghegyi
szakaszán lesz erre szük-
ség, mivel a családi házas
övezet mentén rendkívül
keskeny az út. 

- Megint mostohagye-
rek a III. kerület, hiszen a
márciusi határozati javas-
latban szó sincs arról,
hogy az amúgyis rendkí-
vül forgalmas, ugyanak-

kor sûrûn lakott út mentén
élõk életkörülményein ja-
vítanának - jelentette ki
Bús Balázs polgármester
az ügy kapcsán. 

A Parking Kft. szakem-
berei arra hivatkoztak,
hogy az elhúzódó hideg

idõjárás és a gazdasági vál-
ság miatt nincs olyan mér-
tékû tehergépjármû-forga-
lom, ami indokolttá tette
volna a komolyabb forga-
lomszámlálást. Megvárják
az idõ és a helyzet javulá-
sát. Ekkor végzik el az

ígért mérést. Szerintük a
teherfuvarozók egyébként
is inkább az M3-as beve-
zetõ szakaszát választják.
A közeljövõben, a mérési
eredmények birtokában
hoz döntést a Fõvárosi
Közgyûlés. 

Egyelõre nincs fõvárosi terv a zajhatások kivédésére

Óbudának nem jár zajvédelem? 
A közelmúltban elfogadott teherforgalmi stratégia értelmében
Békásmegyeren és Óbuda fõbb útvonalain közlekedhetnek a
12 tonnánál nehezebb teherautók. Az M3-as autópálya XIV.,
XV. és kerületi bevezetõ szakasza mellé épp a teherforgalmi
zajhatásokat kivédendõ zajvédõ fal építését, az épületekbe
mintegy 3 ezer nyílászáró cseréjét javasolta március közepén
a Fõvárosi Közgyûlés. A III. kerületnek is ígértek zajvédelmet,
az ügyben azonban nagy a csend. Kérdés: miért mindig Óbuda-
Békásmegyer a „mostohagyerek” a fõvárosnál? 

Szerkesztõségünkhöz szá-
mos levél, telefonhívás ér-
kezik a békásmegyeri és a
kaszásdûlõi aluljáró ügyé-
ben. A HÉV-hez, illetve busz-
megállóhoz, illetve Kaszás-
dûlõn az aluljáró egyik vé-
gén sincs akadálymentes
közlekedési lehetõség.  Fõ-
polgármesteri Hivatal Sajtó-
irodájának munkatársaihoz
írt levelünkben azt kérdez-
tük: tervezi-e a fõváros veze-
tése, hogy foglalkozik a
problémával, felmerült-e a
kérdés bármelyik döntésho-
zó fórumon? Felvetésünkre
az alábbi választ kaptuk.

„A fõvárosi aluljárók
többsége az 1970-es, ‘80-
as években épült, részben a
metró állomásokhoz kap-
csolódva, részben a jelen-
tõsebb forgalmú közleke-
dési csomópontokban,
hogy a közúti és gyalogos
forgalom konfliktusmente-
sen, külön szinten bonyo-
lódhasson. A Fõvárosi Ön-
kormányzat közlekedésfej-

lesztési és útfelújítási fel-
adatait a fogyatékos sze-
mélyek jogairól és esély-
egyenlõségük biztosításá-
ról szóló törvény szellemé-
ben hajtja végre. 1995-tõl
44 helyszínen, közel 32 ki-
lométernyi útszakaszon, a
fõváros 10 kerületében
süllyesztettük le a járdasze-
gélyeket. A 2-es metró
megújult vonalán liftek se-
gítik a rászorulók le- és fel-
jutását, a gyengénlátókat
pedig Braille-írásos táb-

lákkal segítjük a tájékozó-
dásban. 

A 2006 második felében
forgalomba helyezett új
villamosok a fogyatékos-
sággal élõk, a babakocsi-
val közlekedõk számára is
biztonságos és önálló
használatot biztosítanak. A
150 darabos Volvo autó-
busz flotta lehetõséget ad
arra, hogy az alacsony
padlós szolgáltatást 2006-
tól a törzsvonalak jelentõs
részére kiterjesszük. Min-

den nagyforgalmú, közcélú
parkoló kialakításánál elõ-
írjuk legalább 50 férõhe-
lyenként egy mozgáskorlá-
tozott parkolóhely kialakí-
tását. Új jelzõlámpás cso-
mópont létesítése esetén a
hangjelzõk beépítése alap-
követelmény.

A már meglévõ aluljá-
róknál utólag kétféle mó-
don lehet megoldani az
akadálymentesítést: felszí-
ni gyalogátkelõhelyek léte-
sítésével (az említett két

HÉV megállóhoz csatlako-
zó aluljárónál is), valamint
metróállomásokhoz kap-
csolódó aluljárók esetében
lift építésével.

A békásmegyeri és ka-
szásdûlõi aluljárók eseté-
ben a fõváros természete-
sen foglalkozik az akadály-
mentes közlekedés megol-
dásával, de ez mindaddig
nehéz feladat, míg maga a
HÉV közlekedés, a HÉV
szerelvények sem akadály-
mentesek. A problémát
csak átfogó, az egész terü-
letre kiterjedõ  felszíni köz-
lekedésrendezéssel lehet
megoldani, hiszen egyszer-
re kell gondoskodni felszíni
gyalogátkelõhelyekrõl, le-
süllyesztett járdaszegélyek-
rõl. Ezt a munkát elsõsor-
ban útfelújításhoz kapcso-
lódóan lehet elvégezni. 

A fõvárosnak jelenleg
nincs elfogadott költségve-
tése, így még nem lehet
tudni, hogy mennyi pénz
jut közlekedésfejlesztésre,
és ennek tükrében a fõvá-
ros mely területein lehet
akadálymentesítést, közle-
kedésfejlesztést végezni.”

Fõpolgármesteri 
Hivatal Sajtóiroda

Költségvetés nélkül Budapest

Mi akadályozza az akadálymentesítést? 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A pártok helyi képviselõi (balról jobbra) Fejes István (Jobbik), Szegner László (MDF), Szász
Domokos (SZDSZ), Bús Balázs polgármester, Szepessy Tamás (Fidesz), Kiss László (MSZP)
és Pataki Márton az MSZDP képviseletében írta alá a megállapodást a vadplakátozás
megakadályozásáért április 8-án a Városháza tanácstermében a sajtó képviselõi elõtt

Tisztelt rómaifürdõi
polgárok!

Bús Balázs polgármes-
ter április 30-án 18 órakor
lakossági fórumot tart az

Aquincum Általános Isko-
lában (Arató Emil tér 1.).

Minden érdeklõdõt
szeretettel és tisztelettel
várunk!

A közelgõ választásokat
szem elõtt tartva, Bús Ba-
lázs polgármester indít-
ványt tett, melyet a képvi-
selõ-testület frakciói elfo-
gadtak. 

A javaslat szerint, a
pártok és jelölõ

szervezetek a kampány-
ban önkorlátozó módon,
csak az erre kijelölt he-
lyeken ragasztják fel
plakátjaikat. A döntés
nem csupán városképi

szempontból jelent elõ-
relépést, hanem a kultu-
rált, a környezetre figye-
lõ politizálás felé is
irányt mutat. A fák és
oszlopok köré épített há-
romoldalú plakáthelyek
a kerület forgalmas
pontjain lesznek, például
a Szentendrei úton, a
Flórián téren, a Bécsi
úton, a Nagyszombat ut-
cában, a Csobánka téren.

Bús Balázs a döntés
után levélben fordult a

pártokhoz, kérve, csatla-
kozzanak a testület által
elfogadott javaslathoz.

Az önkormányzat a
kihelyezett eszközök
használatáért nem szá-
mít fel díjat, használata
térítésmentes, de oda ki-
zárólag választási plaká-
tokat lehet elhelyezni. A
választások befejeztével
azokat a hirdetõ felüle-
tekrõl a pártoknak el
kell távolítaniuk.

Ambrus Balázs

Kulturált kampányra törekednek„Közel az emberekhez”

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete  március 25-
én a 9/2000.Ökr. módosí-
tásával elfogadta a távfû-
tésû lakások fûtéskorsze-
rûsítési pályázatainak tá-
mogatási rendjét.

E szerint a legfeljebb
154.000 Ft/lakás

felújítási költség lakás-
tulajdonosi önrészének
felét, az összkiadás 25
százalékát, 38.500 Ft/la-
kás vissza nem térítendõ
támogatás összegét vál-
lalja, és a fedezetet a
költségvetési rendelet is
tartalmazza. A keret
1300 lakás fûtéskorsze-
rûsítésének fedezetét
biztosítja. A támogatást
az ugyancsak elfogadott
pályázati kiírás alapján,
meg kell pályázni az ön-
kormányzattól.

A pályázatokról a
végsõ döntést, a kijelölt
bizottsági vélemény
alapján, az önkormány-
zat testülete hozza meg. 

A benyújtás határideje
2009. június 8-án 12
óráig. Egyben eldõlt,
hogy az önkormányzat
nehéz költségvetési
helyzete miatt 2009-ben
nincs lehetõség Panel-
plusz pályázatok támo-
gatására. A Panel-plusz
pályázatok helyzetét
megvizsgálva, ez jó dön-
tés volt, mivel a 2008-as
pályázatok helyzete az
ellehetetlenülés felé mu-
tat. Már elõzõ ismertetõ-
ben közöltük, hogy a
2008-as kiírási keretösz-
szeg 11,5 MFt igénybe-
vételére 2008. szeptem-
ber 30-ig mintegy 30
MFt értékû igény érke-

zett be, melynek elbírá-
lását 2009. I. negyedévé-
re ígérték, de még nem
történt meg és csak né-
hány hét késéssel hoz-
hatják meg a döntéseket.

A határidõ eltolódása
ismét megkérdõjelezi az
idei évben, vagyis a kö-
vetkezõ fûtési szezonra
a korszerûsített fûtés
megvalósítását. 

Minket a Szõlõ u. 72.
székhelyû „Faluház” pá-
lyázata miatt érdekel
különösen, mivel CON-
CERTO-STACCATO
nyertes pályázata után
közösen a tulajdonosok-
kal, pályázatot nyújtot-
tunk be a 884 lakás
386.470.136 forint álla-
mi támogatásra. Az
eredményhirdetés késik.

Sajtóinformációnk
szerint a Panel-plusz pá-

lyázatok benyújtásának
feltételei idén valószínû-
leg romlanak, de még a
kiírás sem született meg.

A 2008-ban igényelt
30 MFt az ország költ-
ségvetését jelentõsen
terhelné. Várhatóan a
pályázó épületek ener-
giatanúsítványát már
benyújtáskor fogják kér-
ni, ami jelentõsen elõre-
hozott teher, a támoga-
tás elnyerésének biztosí-
téka nélkül.

Az Öko-plusz (LFP-
2008-LA-9) alapján
végrehajtott fûtéskor-
szerûsítés lehetõvé te-
szi, hogy késõbb egy
második ütemben való-
sulhasson meg - a kiírá-
si feltételek rendezõdése
után - a teljes Panel-
plusz (LFP-2008-LA-2)
programja hõszigetelés-
sel és nyílászáró cseré-
vel együtt.

Szegner László
alpolgármester (MDF)

A Panel-plusz és Öko-plusz pályázatok esélyei 2009-ben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektronikus levelezési listát
mûködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhet-
nek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és
értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a
következõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8596.

Kereskedelmi és közellátási osztály

Értesülés friss pályázatokról

A képviselõ-testület határozata szerint idén május
4-e, a kerület napja igazgatási szünnap. A polgár-
mesteri hivatal ezen a napon zárva lesz, és nem
tartanak hétfõn ügyfélfogadást sem.

Tisztelt Kerületi La-
kosok, Tisztelt Állam-
polgárok!

Magyarország köztár-
sasági elnöke, Sólyom
László 2009. június 7-
re írta ki az európai par-
lamenti választásokat. 

Ennek értelmében
minden magyar és az
Európai Unió tagállamá-
nak állampolgára élhet
választójogával és dönt-
het arról, mely listaállító

szervezet jelöltjét, jelölt-
jeit bízza meg hazánk
brüsszeli képviseletével.
Az erõs felhatalmazáson
nyugvó népképviselet
közös ügyünk! 

Ezért tisztelettel ké-
rem a kerület lakosait,
hogy éljenek állampol-
gári jogukkal és menje-
nek el választani június
7-én!

Bús Balázs 
polgármester

Május 4-én zárva a hivatal

Éljenek állampolgári jogukkal!

Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcso-

latos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a 267-

0525-ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-os telefon-

számon. E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu;

obudaujsag@ecom.hu

Ha nem kapja a lapot!

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Másodszor kerül rá sor, így
lassan hagyománynak szá-
mít, hogy az év egy napja a
kerületé.

Idén május 3-án, va-
sárnap kínál az Óbuda

Napja rendezvénysorozat
századfordulós hangula-
tot a Fõ téren. Bús Balázs
polgármester megnyitóját
követõen átadja az Óbu-
da Díszpolgára-díjat, az
Óbuda Kultúrájáért-díjat,
valamint az Óbuda Spor-
tolója-díjat és a Hidegku-
ti Nándor emlékplakettet.
Ezután a két színpad
egész nap ontja majd a
színes zenei és színházi
programokat.

Ez a nap az együttlét-
rõl, kultúráról, sportról,
egészségrõl, kikapcsoló-
dásról szól és az összetar-
tozásról. Szinte észrevét-
lenül kovácsolja közös-
séggé a közönséget, hi-
szen ahogy a családok

számára is fontos, hogy a
munka és a tanulás mel-
lett jusson idõ és lehetõ-
ség tartalmas együttlétek-
re, úgy a kerületben élõk
számára is meghatározó-
ak ezek a napok, amikor
felidézhetjük a régmúlt
idõket, hagyományokat, s
újakat teremthetünk meg-
õrizve a múlt értékeit. 

Ez a nap rólunk szól és
értünk van. Mindazokért,
akiknek fontos, hogy tá-
gabb környezetünk mi-
ként alakul, akik büszkék
vagyunk arra, hogy itt
élünk, s szívesen mozdu-
lunk együtt szûkebb pát-
riánk, s a maguk jövõje
érdekében.

A mûsorban fellép a
Botafogó, az Ágostones,
az Egyszólam és a Kin-
csõ együttes, valamint a
Budapest Ragtime Band,
a Fool Moon. A század-
fordulós dallamokról
Orosz Zoltán triója gon-

doskodik. A gyerekeket a
Térszínház társulata szó-
rakoztatja állatmesékkel,
este pedig a Quimby kon-
cert zárja a Fõ téri progra-
mot. A színpadok mellett
a tér minden szeglete
megtelik élettel, ván-
dorvursli, dobó- és szek-
rényjátékok, sorskerék,
játszóház és a régi Óbu-
dáról készült anzix mel-
lett a vásári forgatagban
fiáker, Omnibusz kávé-
ház és Katlan Tóni kony-
hája vár a látogatókra az
Óbudai Kulturális Köz-
pont szervezésében.

Emellett a kerület szin-
te valamennyi kulturális
intézményében ingyenes
mûsorok lesznek. Az
Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Galériá-
jában délután Tenk László
Munkácsy-díjas festõmû-
vész Óbudát ábrázoló ké-
peibõl nyílik kiállítás, es-
te pedig a Sirtos görög
táncházba várják a kerü-
letieket. Békásmegyeren
gördeszka-bajnokság és
amatõr könnyûzenei
együttesek szórakoztat-
ják a nagyérdemût, míg
Csillaghegyen a kiseb-
beknek kínál kikapcsoló-
dást a Figurina bábszín-
ház, a kézmûves házban
pedig tésztagyúrásra, pe-
recsütésre invitálják a
vendégeket.

Az általános iskolások
már az Óbuda Napját
megelõzõ héten is ren-
deznek olyan programo-

kat, versenyeket, ame-
lyekkel a kerület napjára
hangolják magukat.

Az Óbudai Múzeum
és Könyvtárban a „Ké-
szíts Óbudáról Képesla-
pot” pályázat munkáiból
nyílik kiállítás, a Társas-
körben sakkverseny zaj-
lik, majd az Óbudai
Danubia Zenekar ad in-
gyenes koncertet.

A Zichy-kastély kertje
erre a napra civil udvarrá
alakul, ahol a kerület civil
szervezetei mutatkoznak
be, de itt kaphatnak tájé-
koztatást a kerület polgá-
rai az év eleje óta zajló
Óbudai Egészségolimpi-
áról is. Természetesen
lesz szûrés és tanácsadás.

A Civil és Turisztikai
Iroda pedig egész nap
kézmûves foglalkozásra
várja a gyerekeket.

Óbuda Napján az
Aquincum Múzeum láto-
gatása ingyenes, a Buda-
pest Galéria Kiállítóháza,
a Textil Múzeum és a
Vasarely Múzeum pedig
50 százalékos kedvez-
ménnyel látogatható és a
Kiscelli Múzeum is en-
gedménnyel kedveskedik

A kerület napjára a
Máltai játszóterek is
változatos programok-
kal várják a kicsiket és
szüleiket.

Nem feledkeztek meg
a szervezõk azokról sem,
akik az aktív pihenést
kedvelik. A Tanuló utcai
pályán ekkor rendezik az

Óbuda Kupa Kispályás
Labdarúgó Tornát, a
Nánási úton pedig - a
Dunaparty Club Hotel-
ben - Óbudai Futó Feszti-
vált és Strandröplabda
Tornát tartanak.

S hogy ne csak a szel-
lem jusson ünnepi táplá-
lékhoz, a kerület 14 ven-
déglõje, étterme kínál
ezen a napon 5-50 száza-
lékig terjedõen kedvez-
ményeket (Ambrosia ét-
terem, Harapó Mókus
Vendéglõ, Hídfõ Pub,
Humphrey’s étterem &
Bár, Kõbarlang étterem,
Rekettyés Turistaház és
étterem, Rézpatkó Ven-
déglõ, Rozmaring Kert-
vendéglõ, Sunny Lounge,
Symbol 220 éves pince-
étterem, Sancho Pizzeria
/Békásmegyer/, Csülök
Grill étterem, Kerék Ven-
déglõ, Wasabi Running
Sushi & Wok étterem).

Nem lesz könnyû el-
dönteni, mit is nézzünk
meg, s mirõl mondjunk le
ennek érdekében, mert
aki mindent látni szeret-
ne, az a lehetetlenre vál-
lalkozik. A legelszántab-
bak jutalma azonban nem
marad el. Aki négy kü-
lönbözõ helyszín pecsét-
jeit gyûjti össze azt az ott-
létét igazoló intézmények
kedvezményekkel, belé-
põkkel honorálják majd.

(Bõvebb információ a
www.obuda.hu és
www.kulturkozpont.hu
oldalakon.)

Óbuda Napja századfordulós hangulatban

Felvételünk a tavaly elsõ alkalommal rendezett Óbuda Napján készült

Egykori lakóhelyén, a Fõ tér 2. számú ház falán állítta-
tott emléktáblát Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és
a magyarországi lengyel közösség Kerényi Grácia (1925-
1985) író, költõ, magyar-lengyel mûfordító tiszteletére
április 4-én. Beszédet mondott Bús Balázs polgármester,
Wlodzimierz Odojewski író és Mandicsné dr. Csisztay Gi-
zella polonista

Emléktábla Kerényi Gráciának

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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N agyon sokan mun-
kába állásuk idõ-

szakában, 20-26 évesen
befejezik a rendszeres
testmozgást, el-elmara-
doznak az évtizedeket vé-
gigkísérõ grundfocizá-
sok, a kosarazás az isko-
lai tornatermekben. Az
életmód átalakul, és sze-
rencsésnek mondhatja

magát az, akinek meg-
adatik az úszás, vagy a
munka világához jobban
illeszkedõ tenisz, esetleg
fallabdázás. A többség
számára azonban a test-
mozgás abban merül ki,
hogy lemegy az újság-
árushoz egy Nemzeti
Sportért - mondta meg-
nyitójában Bús Balázs

polgármester. Óbuda ve-
zetése ezen szeretne vál-
toztatni, amikor olyan
eseményeket szervez,
melyek az egészségesebb
életmód melletti tudatos
döntést ösztönzik. 

A rendezvényen a síe-
léstõl kezdve, a küzdõ-
sportokon keresztül egé-
szen a cross-kerékpá-

rozásig, olyan aktív idõ-
töltési lehetõségeket
mutattak be, melyek ál-
tal már egész fiatal kor-
ban kialakulhat a test-
mozgás, a sportolás
iránti érdeklõdés. 

A program azokhoz is
szólt, akiknek már egész-
ségük megtartása a legfon-
tosabb életvezetési szem-

pont. Õket vérnyomás-,
pulzus-, súly-, magasság-,
testzsír-, vércukor-, ko-
leszterin szûréssel, vala-
mint dietetikai tanácsadás-
sal várták a szakemberek.

A különbözõ verseny-
számokra szabadon, bár-
ki benevezhetett, a hely-
színen a sportszereket
mindenki kipróbálhatta.

III. Óbudai Életmód- és Sportnap - Egészségolimpia

Mozgással és szûrésekkel az egészségesebb életért 

Bús Balázs polgármester Gyurta Dániel olimpiai ezüstér-
mes úszóval a rendezvényen

Megnyitotta kapuit a CBA
hálózat 17. boltja április
2-án a III. kerületben. Az
esztétikusan kialakított,
színvonalas árukészlettel
feltöltött új üzlet a Miklós
utca 8. szám alatt várja
vásárlóit.

A megnyitón jelen
volt Bús Balázs,

Óbuda-Békásmegyer
polgármestere is, aki
örömét fejezte ki,
hogy új munkalehetõ-
séget teremtettek a
bolt megnyitásával a
városrészben.

A CBA hálózatot al-
kotó, jelenleg 2400 üzlet
több mint 800 magyar
kisvállalkozást és 20 kö-

zépvállalkozást ölel fel,
közel 30 ezer alkalma-
zottnak biztosítva mun-
kát, 580 beszállító ter-
mékeit értékesítve. A
kft. megalapításától kez-
dõdõen 100 százaléko-
san magyar kézben van,
melyen a tulajdonosok a
jövõben sem kívánnak
változtatni.

Új CBA nyílt a Miklós utcában
A Laborc utcai Sport és
Szabadidõközpont 1972
óta létezik, akkor olyan
környezetbe épült, ahol
nem voltak lakóházak. 

M ivel a Sport és
Szabadidõközpont

ma már több ezer óbudai
gyereknek és szüleinek
jelent sportolási lehetõ-
séget és egészséges élet-
re való nevelést, amely
fontos az önkormányzat
számára, a lakóktól a
megnövekedett érdeklõ-

dés miatt nagyobb türe-
lemre és megértésre volt
szükség. 

Óbuda-Békásmegyer
polgármestere éppen
ezért maximálisan töre-
kedett a lakókkal való
együttmûködésre. A fo-
lyamatos lakossági pana-
szok miatt a polgármes-
ter javaslatára a Sport
Kht. a jégkorongozásra is
alkalmas sátrat lejjebb
helyezi egy olyan kör-
nyezetbe, ahol az itt élõk
nyugalmát nem zavarja. 

Lejjebb viszik a jégkorong sátrat 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a
lakosságot, hogy 2009. április 15-e és 2009. május
15-e között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási
idõben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ
tér 3. II. em.38/A.) 
a Bp., III. Óbuda-Újlak (Szépvölgyi út-Seregély
utca-14868/14 hrsz-ú telek keleti határa-
Nagyszombat utca- Lajos utca) által határolt
terület KSZT-je megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Véleményezhetõ szabályozási terv

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Szakrendelések
• Az Óbuda-Békásme-

gyer Egészségügyi

Szolgáltató Kht. értesíti

a lakosságot, hogy a

Csobánka téri nõgyó-
gyászati rendelõben

minden pénteken 12-tõl

14 óráig dr. Dobos

György rendelési idejé-

ben 0-14 éves korig

várja a gyermekeket.

(Bejelentkezés: a Cso-

bánka téri rendelõ re-

cepciónál, tel.: 454-

7500/311 mellék.)

• Gyermekortopédia
szakrendelés indul az

Óbuda- Békásmegyer

Egészségügyi Szolgálta-

tó Kht. Vörösvári úti ren-

delõintézetében április

14-tõl szerdán délutá-

nonként 14-tõl 20 óráig.

Rendel: dr. Varga Mar-

cell. Bejelentkezés, tel.:

388-7760; 388-8384.

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Minden hónap utolsó

keddjén, 18 órától Bás-

tyai Frigyes természet-

gyógyász tart fórumot

az Óbudai Kulturális

Központ-Békásmegyeri

Közösségi Házban

(BKH). A „Lelki kezelési

eljárások, módszerek”

címû elõadásra április

28-án várja az érdeklõ-

dõket. (A belépés in-

gyenes. Cím: Csobánka

tér 5.) 

- Mire jó a masszázsterá-
pia? - kérdezem Csipak
Zoltán gyógymasszõrt.

- A masszázsterápia so-
rán alapvetõ a vérkeringés
fokozása, melynek hatására
felgyorsul a különféle le-
rakódások felszívódása,
csökken a lerakódott zsír
mennyisége. Megszûnnek
a bõr alatti kötõszövetben
lévõ feszülések, letapadá-
sok. Fokozódik a nyirokke-
ringés, változik az anyag-
csere, a testhõmérséklet, a
légzés, fokozódik a vizelet
kiválasztás, ezáltal a mé-
regtelenítés. Masszázs után
növekszik az izomzat telje-
sítõképessége, az elvégzett
izommunka gyorsabbá és
kitartóbbá válik. A masz-
százs csodálatos hatást fejt
ki az idegrendszerre is.

- Mit kell tudni a
masszázsról?

- Orvosi javaslatra az or-
topédia, reumatológia, bel-
gyógyászat, ideggyógyá-
szat, pszichiátria területén
alkalmazható. Regeneráci-

ós céllal mûtétek utáni re-
habilitáció, ideg és kerin-
gési panaszok, anyagcse-
rezavarok kezelésére al-
kalmas. Végezhetõ frissítõ

céllal krónikus fáradtság
csökkentésére, jobb közér-
zet elérésére, a teljesítõké-
pesség emelésére. Javallott
sportteljesítmény fokozá-
sára, regeneráció gyorsítá-
sára, sportsérülések után,
izom rugalmasságának ja-
vítására.

- Melyek a masszázs ál-
talános hatásai?

- Hatással van a vérke-
ringésre, javul a nyirok- és
véráramlás. Kitágulnak a
kapillárisok, az anyagcsere
folyamatok felélénkülnek,
az izmok teljesítõképessé-
ge megnõ. Légzés, pulzus-
szám, vérnyomás megvál-
tozik, vércukorszint csök-

ken. Ingerlõ masszázsfogá-
sok hatására fokozódik a
szervezet aktivitása, míg a
nyugtató fogások hatására
ellazul, megnyugszik.

- Mikor nem javallott a
masszázs terápia?

- Lázas betegségek, he-
veny gyulladás tünetei ese-
tén, ízületi gyulladások
(duzzanat, nyomási fájda-
lom, bõrvörösség), csont-,
ízületi-, izomsérülések,
rándulások, ficamok he-

veny szakasza, bõrfertõzé-
sek (gomba), bõrgyulladá-
sok, bõrviszketések, mély-
vénás trombózis, vénák
gyulladása, visszeresség,
fokozott vérzékenység (le-
ukémia, scorbut, haemo-
philia), menstruáció elsõ
két napja, nagymértékben
legyengült, sápadt, lerom-
lott, igen idõs, pszichiátriai
betegségek (epilepszia,
skizofrénia), rosszindulatú
daganatok utolsó stádiuma,
terhesség elsõ három hó-
napjában, alkohol- és drog-
fogyasztásnál. Nagyon
fontos, hogy pacemakeres
beteget nem szabad masz-
szírozni. 

- Masszázs után milyen
tanácsot tud adni a pácien-
seknek?

- Igyanak sok folyadé-
kot, lehetõleg szénsavmen-
tes ásványvizet, legalább
másfél-két litert. Masszázs
után nem feltétlenül érzi jól
magát az ember, a szerve-
zet leterheltségétõl függõen
beindul a méregtelenítés,
vizelet, székletürítés lehet-
séges. Levertség, fáradtság,
fejfájás esetleg hõemelke-
dés jelentkezhet, de két-há-
rom alkalom után elmúlik.
Majd beindul a szervezet
méregtelenítése és az
emésztés fokozódik.

- Mikor veheti igénybe a
páciens?

- Hétfõn és szerdán 8-tól
14 óráig, pénteken 8-tól 20
óráig lehet bejelentkezni a
Vörösvári úti rendelõinté-
zet betegirányító pultjánál,
a 388-7760-as vagy 388-
8384-es telefonszámon. 

A masszázsterápia az
onkológiai gondozó föld-
szint 7. ajtónál található.
Hétvégén és munkaszüne-
ti napokon is, hordozható
masszírozó ággyal válla-
lom saját lakáson  a szol-
gáltatást.

- A szolgáltatást támo-
gatja az OEP?

- Sajnos nem, éppen ezt
figyelembe véve alakítot-
tuk ki a masszázs terápia
kezelés árát, húsz perc
2000 forint, harminc perc
3000 forint. Rohanó vilá-
gunkban erre a fél óra fel-
frissülésre mindannyi-
unknak szüksége van.
Biztosan többet ér, mint a
túlzott kávéfogyasztás
vagy a serkentõ tabletták.
Bízunk benne, hogy mi-
nél többen élnek ezzel az
igazán egészséges lehetõ-
séggel.

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi
Szolgáltató Kht.

A Magyar Vöröskereszt Bu-
dapest Fõvárosi Szervezete
április második felében az
alábbi idõpontokban és
helyszíneken szervez nyil-
vános véradásokat. 

Á prilis 25-én 10-tõl
13 óráig: a TUE-

UPE sportnapon (Kalap
utca 1., a véradó kami-
onban).

Április 30-án 14.30-
tól 18 óráig: az Auchan
Aquincumnál (Szent-

endrei út 115., a véradó
kamionban).

A véradás ideje alatt
ingyenes látásvizsgálat
is lesz.

Ha ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a
60. életévét és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöj-
jön el a véradásra! Sze-
mélyi igazolvány (lak-
címkártya) és taj-kártya
szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

A gyógyulást segítõ frissítõ masszázs

Gyógymasszázs a Vörösvári úti rendelõben
Rohanó életmódunk, a növekvõ stressz, az egyre jobban
jellemzõ bizonytalanság, a mozgásszegény életmód, a
helytelen testtartás, sok esetben az egyoldalú fizikai meg-
terhelés, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy izmaink asszim-
metrikussá, túlfeszítetté váljanak. Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató Kht. Vörösvári úti rendelõintéze-
te nemrég indította el masszázsterápiáját a betegségek
megelõzésére és gyógyítására, az egészség megõrzésére. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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AMagyar Hospice
Alapítvány 2007

õszén indította el a Méltó-
ság Mezeje programot. A
szervezés során sokat me-
rítettek a lengyel tapaszta-
latokból, nagy segítséget
kaptak a krakkói Szent
Lázár Hospicetól és a
gdanski Hospice Alapít-
ványtól. 

A program lényege,
hogy a nárcisz szimbó-
lumhoz kapcsolódó ese-
ményekkel felhívják a fi-
gyelmet a társadalmi fele-
lõsségvállalás szükséges-
ségére és arra, hogy az
emberi méltóság az utolsó
pillanatig megõrizhetõ.
Ennek mintegy jelképe-
ként õsszel nárciszhagy-

mákat ültetnek a csatlako-
zott városok frekventált
terein, tavasszal pedig, a
nárcisz virágzásának ide-
jén sétát szerveznek az
emberi méltóság jegyé-
ben. A nárcisz szerte a vi-
lágon a rákbetegek és az
õket gondozó szervezetek
gyakori szimbóluma. Az
élet, a remény, a halál le-
gyõzése, a szeretet és a ra-
gaszkodás kifejezõje. 

A programhoz tavaly
óta több város és iskolák
is csatlakoztak. A moz-
galom fõvédnöke Só-
lyom Erzsébet, a Magyar
Köztársaság elnökének
felesége. Nemzetközi fõ-
védnöke Maria Kaczyns-
ka, a Lengyel Köztársa-
ság elnökének felesége.
Védnökei: Joanna Stem-
pinska, a Lengyel Köz-
társaság nagykövete és
Bente Angell-Hansen,
Norvégia korábbi nagy-
követe.

A rendezvényen éne-
kelt és gitározott Torres
Dani. A gyerekek alkotá-
saiból felolvastak Dobó
Kata és Fenyõ Iván szín-
mûvészek.             Sz. Cs.

A Magyar Hospice Alapítvány a méltóság megõrzéséért

„Nárcisz-séta” a rákbetegekért
Lassan hagyománnyá válik, hogy a Magyar Hospice Alapítvány Méltóság Mezeje elnevezéssel
különbözõ rendezvényekkel hívja fel a figyelmet a daganatos betegek felé tanúsított társadalmi
felelõsségvállalás szükségességére. Õsszel nárciszhagyma ültetéssel, tavasszal pedig a virág-
zás idején sétát szerveznek az emberi méltóság jegyében. Utóbbit idén április 3-án tartották a
Margitszigeten. A programhoz több közéleti személyiség csatlakozott. Az eseményen részt vett
és beszédet mondott Joanna Stempinska, a Lengyel Köztársaság nagykövete, Muszbek Katalin,
a Hospice Alapítvány vezetõje és Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere. 

Csak attól félünk, amit
nem ismerünk! Az idõskor-
ról, az öregedésrõl sokfé-
le téves, negatív elképze-
lés él az emberekben, pe-
dig mi tudjuk, hogy idõsen
is lehet boldogan, ki-
egyensúlyozottan élni. Ezt
szeretnénk Önöknek meg-
mutatni.

L átogasson el ápri-
lis 22-én a Derûs

Alkony Gondozóházba!
Nyílt napunk exkluzív
vendége Prof. Dr. Iván
László pszichiáter, ge-
rontólogus lesz, aki

„Õszülõ világ” címmel
10.30 órától tart elõ-
adást. Délután betekint-
het a mindennapi élet
gyakorlatába, részt ve-
het az idõs embereknek
szervezett foglalkozá-
sokon.

(Cím: Derûs Alkony
Gondozóház, Zipernows-
ky utca 1. Megközelíthe-
tõ a 134-es busszal a Bá-
lint György utcai megál-
lótól, illetve ha autóval
érkezik, ingyenesen par-
kolhat a gondozóház
elõtti parkolóban. Tel.:
454-7066.) 

Szeretettel várjuk vidám, zenés, kulturális prog-
ramjainkkal tavaszköszöntõ rendezvényünkre. A
kétnapos program mûsorai között található kiállí-
tás, író-olvasótalálkozó, komolyzene, népzene,
zsonglõrmutatvány, táncbemutató. Különösen vár-
juk azokat az idõs hölgyeket és urakat, akik sze-
retnének megismerkedni klubéletünkkel és továb-
bi programjainkkal. Idõpont: április 21-22. Hely-
szín: Kiskorona utca 3.

Kiskorona utcai 
Idõsek klubja

„Örömóra” címmel jótékonysági koncertet szervezett az Óbudai
Bölcsisekért Alapítvány Bús Balázs polgármester fõvédnökségével,
április 5-én az Óbudai Társaskörben. A rendezvény bevételébõl
Óbuda-Békásmegyer bölcsõdéseit támogatják 

Henter Izabella, a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége fõtitkárának elõadását hallhatják
„Gasztronómiai utazás az õskortól napjainkig -
dietetikus idegenvezetõvel” címmel április 20-án
18 órától a San Marco Szabadegyetem programso-
rozatában, az Óbudai Kulturális Központban, San
Marco utca 81. (Henter Izabellával lapunk elõzõ
számában közöltünk interjút.)

Nyílt nap a Derûs Alkony
Gondozóházban

Tavaszi fesztivál a Kiskorona
utcai Idõsek Klubjában

Gasztronómiai idõutazás

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Sólyom László köztársasági elnök
2009. június 7-ére kitûzte az Európai
Parlament tagjainak választását. A
választás arányos választási rend-
szerben, listás szavazással történik.
A választáson a Magyar Köztársaság
területe egy választókerületet alkot.

VÁLASZTÓJOG
A Magyar Köztársaságban az Európai
Parlament tagjainak választásán a vá-
lasztójogát gyakorolhatja: 
1. Minden magyar választópolgár,
ha nem jelezte valamely másik uni-
ós tagállamban, hogy választójogát
ott kívánja gyakorolni. 
Ha egy magyar választópolgár egy
másik uniós tagállamban kérte a név-
jegyzékbe történõ felvételét és kérel-
mének helyt adtak, akkor Magyaror-
szágon nem szavazhat.
2. Az Európai Unió más tagállama-
inak minden választópolgára, ha
nyilatkozatot tesz arról, hogy vá-
lasztójogát a Magyar Köztársaság-
ban kívánja gyakorolni és magyar-
országi lakóhellyel való rendelkezé-
sét igazolja.
Az az Európai Unió tagállamának vá-
lasztópolgára, aki a 2004. évi válasz-
tást megelõzõen nyilatkozott, hogy vá-
lasztójogát magyarországi lakóhelyén
kívánja gyakorolni, a magyarországi
névjegyzékben szerepel. Amennyiben
a most következõ választáson már
nem Magyarországon kíván szavazni,
írásban kérheti a Helyi Választási Iro-
da vezetõjétõl a magyarországi név-
jegyzékbõl való törlését.
Az az Európai Unió tagállamának vá-
lasztópolgára, aki korábban nem kérte
magyarországi lakóhelye szerinti név-
jegyzékbe történõ felvételét, 2009. áp-
rilis 30-áig az erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatvány kitöltésével - melyet
személyesen vagy levélben juttathat el
a polgármesteri hivatalba - magyaror-
szági szavazási szándékát bejelentheti.
A helyi választási iroda vezetõje 2009.
május 4-éig dönt a névjegyzékbe törté-
nõ felvételrõl, és errõl a választópolgárt
haladéktalanul értesíti. A magyar név-
jegyzékbe történõ felvételrõl az állam-
polgárság szerinti tagország tájékozta-
tást kap, ahol a névjegyzékbõl törlik.   

AJÁNLÁS
Listát a pártok mûködésérõl és gaz-
dálkodásáról szóló törvény szerint
bejegyzett pártok állíthatnak. Két
vagy több párt közös listát is állíthat.
Ugyanaz a párt csak egy - önálló vagy
közös - listát állíthat.
A listaállításhoz legalább 20 000 vá-
lasztópolgárnak az aláírásával hite-
lesített ajánlása szükséges.

A választópolgár csak egy listát ajánl-
hat. Aválasztópolgárnak - a választá-
si iroda által megküldött - ajánlószel-
vényre rá kell vezetnie családi és
utónevét, lakcímét, személyi azono-
sítóját, valamint az ajánlott párt ne-
vét. Az ajánlószelvény érvényessé-
gének elengedhetetlen feltétele a vá-
lasztópolgár saját kezû aláírása.
Az ajánlás nem vonható vissza!
Érvénytelen az ajánlás: 
• amelyet nem a hivatalos ajánlószel-
vényen adtak le; 
• amely nem tartalmazza az ajánló vá-
lasztópolgár adatait, saját kezû aláírá-
sát, valamint az ajánlott párt megneve-
zését; 
• amelyet az ajánlási szabályok meg-
sértésével gyûjtöttek;
• ha a választópolgár ugyanazt a pártot
többször ajánlotta, valamennyi ajánlá-
sa érvénytelen; 
• ha a választópolgár több pártot is
ajánlott, valamennyi ajánlás érvényte-
len.
Nem gyûjthetõ ajánlószelvény:
• munkahelyen munkaidõben vagy
munkaviszonyból, illetõleg munka-
végzésre irányuló más jogviszonyból
fakadó munkavégzési kötelezettség
teljesítése közben;
• a fegyveres erõknél és a rendvédelmi
szerveknél szolgálati viszonyban levõ
személytõl a szolgálati helyen vagy
szolgálati feladat teljesítése közben;
• tömegközlekedési eszközön;
• állami és helyi önkormányzati szer-
vek hivatali helyiségében.

LAKÓHELYTÕL ELTÉRÕ 
HELYEN TÖRTÉNÕ SZAVAZÁS
Az a választópolgár, aki a szavazás
napján külföldön tartózkodik kül-
képviseleti névjegyzékbe történõ
felvételét személyesen, vagy teljes
bizonyító erejû magánokiratba fog-
lalt meghatalmazással rendelkezõ
meghatalmazottja útján kérheti a
választási iroda vezetõjétõl. A kül-
képviseleti névjegyzékbe való felvé-
tel ajánlott levélben is kérhetõ. 
(A nyomtatvány letölthetõ, illetõ-
leg hogy mely külképviseleten le-
het szavazni megtekinthetõ a
www.valasztas.hu honlapon.) 
Az a választópolgár, aki a szavazás
napján Magyarországon tartózkodik,
de lakóhelyétõl eltérõ helyen kíván
választójogával élni személyesen,
vagy teljes bizonyító erejû magán-
okiratban foglalt meghatalmazással
rendelkezõ meghatalmazottja útján
kérheti a névjegyzékbõl való törlé-
sét, illetve az Igazolás részére törté-
nõ kiállítását. (A nyomtatvány letölt-
hetõ a www.valasztas.hu honlapon.) 

Igazolás ajánlott levélben is kérhetõ.
(Igazolással, csak a választási irodák
vezetõje által kijelölt szavazóhelyen
lehet szavazni!)

BUDAPEST III. KERÜLETÉBEN
IGAZOLÁSSAL SZAVAZÓK SZÁ-
MÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR

9. sz. szavazókör, címe: Budapest,
III. Harrer Pál utca 7. Általános Is-
kola.
Ebben a szavazókörben adhat-
ják le szavazatukat azok a vá-
lasztópolgárok 
• akik - a lakóhelyük szerint illetékes
választási iroda vezetõje által kiállított
- IGAZOLÁS-sal rendelkeznek, va-
lamint 
• akiknek lakcíme - a lakcímbejelen-
tésre vonatkozó jogszabály értelmé-
ben - csak a III. kerület megnevezé-
sét tartalmazza. (A településszintû
lakcímmel rendelkezõ választópolgár
a névjegyzékbe történõ felvételrõl szó-
ló értesítõt és ajánlószelvényt a Vá-

lasztási Irodában - Népességnyilván-
tartó Csoport - veheti át.)

A MOZGÁSÁBAN GÁTOLT
VÁLASZTÓPOLGÁR

mozgóurnás szavazásra vonatko-
zó igényét ÍRÁSBAN, a szavazás
napja elõtt a Választási Iroda ve-
zetõjénél, a szavazás napján a sza-
vazatszámláló bizottságnál jelent-
heti be. Az igénybejelentésnek tar-
talmaznia kell a választópolgár
nevét, pontos lakcímét, névjegy-
zékbeli sorszámát.
A külképviseleteken mozgóurnás sza-
vazásra nincs lehetõség.
A Helyi Választási Iroda 2009. április
6-tól munkaidõben Választási Infor-
mációs Szolgálatot mûködtet a Pol-
gármesteri Hivatal épületében.
(Szervezési Osztály 1033 Fõ tér 3. I.
28. tel.: 437-8597, 437-8591, 437-
8585, Népességnyilvántartó Csoport
1033 Fõ tér 3. fszt. 2. tel.: 437-8946).

A Helyi Választási Iroda vezetõje

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Bp., III. ker. Tí-
már utca 16. és a Bp., III. ker. Szõlõ utca 9-11. szám alatt mûkö-
dõ szavazókörök - intézmény-összevonás miatt - megszûntek.
Az érintett választópolgárok a Bp., III. ker.Tímár utca 16. helyett
a Bp., III. ker. Mókus utca 2. szám alatt mûködõ Andor Ilona
Ének-Zene Általános Iskolában, a Bp., III. ker. Szõlõ utca 9-11.
helyett a Bp., III. ker. Nagyszombat utca 19. szám alatt mûkö-
dõ Árpád Gimnáziumban élhetnek választójogukkal.
A választási eljárásokról szóló 1997. évi C. törvény 10.§ (1) be-
kezdése kimondja, hogy a szavazókörök területi beosztását úgy
kell kialakítani, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfel-
jebb ezerkétszáz választópolgár jusson.
A fenti jogszabályra figyelemmel a szavazókörök területi beosz-
tásában módosításokra volt szükség. Módosult a Bécsi út 70-
74., a Bécsi út 76-86., a Jablonka út 39-79., a Jendrassik
György utca 1., a Kalászi utca, a Seregély köz, valamint a
Szépvölgyi út 7-33. lakcímek szavazóköre.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy
szavazási szándékukat megelõzõen - az említett címektõl függet-
lenül - gyõzõdjenek meg arról, hogy a lakóhelyük szerinti szava-
zókör címében történt-e változás.

A Helyi Választási Iroda vezetõje

Tájékoztató az Európai Parlament 
tagjainak választásáról

Módosult szavazóköri cím
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A választójogosultság
nyilvántartása

• A névjegyzékbe történõ
felvételrõl szóló értesítõ és
ajánlószelvény - választó-
polgárok részére történõ -
megküldésének határideje:
2009. április 10-ig. 

• A névjegyzék közszem-
lére tételének idõtartama:
2009. április 8-tól április
15-ig. A névjegyzékbõl
való kihagyás, illetõleg
törlés vagy a névjegyzék-
be való felvétel miatt - a
névjegyzék közszemlére
tételének idõtartama alatt -
2009. április 8-tól április
15-én 16 óráig lehet kifo-
gást benyújtani. 

• Az Európai Unió más
tagállamainak állampol-
gárai a helyi választási iro-
da vezetõjétõl 2009. ápri-
lis 30-ig kérhetik a ma-
gyarországi lakóhelyük
szerinti névjegyzékbe tör-
ténõ felvételüket. (Azok
az uniós állampolgárok,
akik 2004. évi EP-válasz-
tást megelõzõen nyilatkoz-
tak, hogy választójogukkal
a magyarországi lakóhely-
ükön kívánnak élni, a ma-
gyarországi névjegyzék-
ben szerepelnek.)

A helyi választási iroda
vezetõje az Európai Unió
más tagállamának állam-
polgárát - kérelem alapján
- 2009. május 4-éig veszi
fel a névjegyzékbe, ha a
választójoggal nem rendel-
kezõ nagykorú polgárok
nyilvántartásában nem sze-
repel, és 2009. május 10-
éig a névjegyzékbe vett
uniós állampolgár adatait
a polgárok személyi adata-
inak és lakcímének nyil-
vántartását kezelõ közpon-
ti szerv részére továbbítja. 

• A külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételét
a lakcíme szerinti név-
jegyzékben szereplõ vá-
lasztópolgár személyesen
vagy - teljes bizonyító
erejû magánokiratba fog-
lalt meghatalmazással
rendelkezõ - meghatal-
mazott útján 2009. május
22-én 16.00 óráig kérheti. 

A külképviseleti név-
jegyzékbe való felvétel
ajánlott levélben is kér-

hetõ úgy, hogy az legké-
sõbb 2009. május 22-éig
megérkezzen a helyi vá-
lasztási irodába. 

• A külképviseleti név-
jegyzékbe felvett válasz-
tópolgár 2009. május 22-
ig módosíthatja a külkép-
viselet megjelölését ahol
választójogát gyakorolni
kívánja, illetõleg kérheti

a külképviseleti névjegy-
zékbõl való törlését és a
lakcíme szerinti névjegy-
zékbe történõ visszavéte-
lét. 

Akit a külképviseleti
névjegyzékbe felvettek,
vagy akinek külképvisele-
ti névjegyzékbe vételét el-
utasították, az errõl szóló
értesítés kézhezvételét kö-
vetõ három napon belül
nyújthat be kifogást. 

• Az a választópolgár,
aki a szavazás napján
lakcímétõl távol, de Ma-
gyarország területén tar-
tózkodik, - a lakcíme sze-
rint illetékes helyi válasz-
tási iroda vezetõjétõl kért -
Igazolással tartózkodási
helyén szavazhat. 

Igazolást személyesen
vagy - teljes bizonyító
erejû magánokiratba fog-
lalt meghatalmazással
rendelkezõ - meghatal-
mazott útján 2009. június
5-én 16 óráig lehet kérni. 

Igazolás ajánlott levél-

ben is kérhetõ úgy, hogy
az legkésõbb 2009. június
2-áig a helyi választási
irodába megérkezzen. 

A választási szervek
létrehozása

• A választási bizottsá-
gok megbízott tagjait a
listát állító jelölõ szervezet
legkésõbb 2009. május 29-
én 16 óráig jelentheti be. 

Ajánlás
• A listát és az azon sze-

replõ jelölteket legkésõbb
2009. május 8-án 16.00
óráig az ajánlószelvények
átadásával kell bejelente-
ni az Országos Választási
Bizottságnál. 

• A be nem nyújtott aján-
lószelvényeket 2009. má-
jus 11-én 16 óráig meg kell
semmisíteni. Az errõl ké-
szült jegyzõkönyvet 2009.
május 14-én 16 óráig kell
átadni a választási bizott-
ságnak. 

• Az ajánlószelvényeket,
valamint a technikai nyil-
vántartást az Országos Vá-
lasztási Iroda 2009. június
7-én megsemmisíti. 

A választási kampány
• A választási kampány

2009. június 5-én 24 óráig
tart. 

• Kampányt folytatni
2009. június 6-án 0.00
órától június 7-én 19 órá-
ig TILOS.

• A Közigazgatási és

Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatala
a névjegyzékben szereplõ
választópolgárok családi
és utónevét, valamint lak-
címét a jelölteknek, jelölõ
szervezeteknek kérésükre
díjfizetés ellenében, azo-
nos feltételek mellett 2009.
május 18-ától adja át. 

• A közszemlére tett név-

jegyzék másolatát a helyi
választási iroda vezetõje a
jelölt, jelölõ szervezet ré-
szére kérésére, díjfizetés
ellenében, azonos feltéte-
lek mellett 2009. május 18-
ától adja át. 

• A 3. és 4. francia be-
kezdés szerint teljesített
adatszolgáltatás adatait
legkésõbb 2009. június 7-

én 16 óráig kell megsem-
misíteni. Az errõl készült
jegyzõkönyvet legkésõbb
2009. június 10-én 16 órá-
ig át kell adni az adatszol-
gáltatónak. 

• A plakátot az, aki elhe-
lyezte, vagy akinek érde-
kében elhelyezték 2009.
július 7-éig köteles eltávo-
lítani. 

Szavazás
Szavazni a Magyar

Köztársaság területén
2009. június 7-én 6 órától
19 óráig lehet 

A szavazatok 
összesítése

• A szavazóköri jegyzõ-
könyvek egy példánya az
illetékes választási irodá-
ban 2009. június 10-én 16
óráig megtekinthetõ. 

• Az Országos Választá-
si Bizottság a választás
eredményét a szavazat-
számláló bizottságok által
kiállított jegyzõkönyvek és
a külképviseleti szavazás
eredményérõl kiállított
jegyzõkönyv alapján, leg-
késõbb 2009. június 13-án
állapítja meg. 

• A szavazólapokat a
polgármesteri hivatalban
2009. szeptember 5-éig
kell megõrizni. 2009. szep-
tember 5-e után a választá-
si iratokat - a jegyzõköny-
vek kivételével - meg kell
semmisíteni. 

• A jegyzõkönyveket
2009. szeptember 5. után át
kell adni a Magyar Orszá-
gos levéltárnak. 

A Helyi Választási 
Iroda vezetõje

Tájékoztató a 2009. június 7. napjára kitûzött Európai Parlament tagjainak
választása eljárási határidõirõl és határnapjairól 

• A versengés a 2004-es 24 helyett most csak 22
magyar mandátumért folyik az összesen 736-ból.
• A legtöbb, 99 mandátuma Németországnak, a leg-
kevesebb, 5 Máltának van; a mandátumok száma
lakosságarányosan oszlik meg a 27 EU-tagország
között.
• Kizárólag pártlistákra lehet szavazni.
• A mai magyar „felállás” a 2004-es voksolás alap-
ján: Fidesz 12, MSZP 9, SZDSZ 2, MDF 1 EP- kép-
viselõ.
• Európai „színekben”: Néppárt 13, Szocialisták 9,
Liberálisok és Demokraták 2.
• Magyar nemzetiségû EP- képviselõk ülnek még az
Európai Parlamentben Románia és Szlovákia kép-
viseletében is.
(A megválasztott képviselõk munkája nyomon kö-
vethetõ a www.europarl.eu weboldalon.) 

Versengés 22 mandátumért
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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!

Az Európai Parlament tagjainak
választására 2009. június 7-én
kerül sor. A választás pontos idõ-
pontjáról és helyérõl 2009. ápri-
lis 10-ig értesítést kapott.
Amennyiben az értesítõt nem
kapta meg, a lakóhelye szerinti
polgármesteri hivatalban kérésére pótolják azt.
Az értesítõvel együtt érkezett az Ön ajánlószelvé-
nye is, amelyen a választásokon induló pártokat tá-
mogathatja. Kérjük Ön is támogassa ajánlásával a
Magyar 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).

A Magyar Demokrata Fórum az eu-
rópai parlamenti választásra az
ajánlószelvényeket a Kaszásdûlõi
lakótelepen, a Pethe Ferenc tér 2.
szám alatt lévõ székházában gyûjti,
melyek személyesen is leadhatók
minden nap 10-tõl 18 óráig.
Aktivistáink lakásukon is felkeresik
Önöket elõzetes telefonegyeztetés alapján, ha kérik
a 367-1431-es vagy a 06-30-238-2517-es számon.

MDF III. kerületi Szervezete

Tisztelt Választópolgárok!

Az európai zászló
nem csupán az
Európai Unió jel-
képe, hanem Eu-
rópa népeinek
szélesebb érte-
lemben vett egy-
ségét és identitá-
sát is szimbolizál-
ja. Az aranysárga
csillagok által alkotott kör az európai népek közötti szolidaritást
és harmóniát jelképezi.
A csillagok száma és a tagállamok száma között nincs össze-
függés. Azért szerepel 12 csillag a zászlón, mert a 12-es szám
õsidõk óta a tökéletesség, a teljesség és az egység jelképe.Ép-
pen ezért az unió bõvítéseitõl függetlenül a zászló nem változik.
A zászló története 1955-ig nyúlik vissza, amikor még csak a mai
Európai Unió csak az Európai Szén- és Acélközösség elõdje lé-
tezett, mindössze 6 tagállammal. A különálló és több tagállamot
számláló Európa Tanácsot azonban évekkel korábban hozták
létre azzal a feladattal, hogy küzdjön az emberi jogokért és tá-
mogassa az európai kultúrát.
Az Európa Tanács sokáig gondolkozott azon, hogy milyen jelké-
pet válasszon magának. Végül viták sorozata után fogadta el a
ma is használatos, kék alapon, kör alakban elhelyezkedõ 12
aranysárga csillag tervét. Számos nép hagyományvilágában a
12-es szám a tökéletesség szimbolizálása mellett utal az év hó-
napjaira és az óralap számaira is.A kör pedig egyebek között az
egység szimbóluma. Megszületett tehát az európai zászló, az
európai népek közötti ideális egység jelképe.
Az Európa Tanács a késõbbiekben szorgalmazta, hogy a
többi európai uniós intézmény is fogadja el a zászlót saját
jelképének, majd 1983-ban az Európai Parlament megsza-
vazta a zászló európai uniós jelképpé emelését.Végül 1985-
ben a zászlót valamennyi uniós tagország állam- és kor-
mányfõje az Európai Unió - akkoriban Európai Közösségek
- hivatalos emblémájaként fogadta el. A zászlót 1986 eleje
óta használja valamennyi európai intézmény. Az európai
zászló az Európai Bizottság, az unió végrehajtó szervének
egyetlen jelképe, míg a többi intézmény és testület az euró-
pai zászló mellett egyéb saját jelképpel rendelkezik.

Európa népeinek egységét 
és identitását is szimbolizálja a zászló
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Környezetünk

Megdöbbenéssel értesültünk
arról, hogy a Fõkert Zrt.-nek
3,5 milliárd forintra lenne
szüksége ahhoz, hogy tisztán
tartsa Budapest zöldterülete-
it, amihez a fõváros csak 1,4
milliárd forinttal járul hozzá. 

Ób u d a - B é k á s m e -
gyeren minden tõ-

lünk telhetõt megteszünk a
tisztább, élhetõbb környe-
zetért: közmunkaprogram
keretében közel 300 köz-
munkást veszünk fel, akik
leginkább a köztereink
tisztántartásáért felelnek
majd, illetve 4 parkõrt fog-
lalkoztatunk a Római-par-

ton és a Hajógyári-szige-
ten. Parkõreink a nyári sze-
zonban hétvégén is dol-
goznak majd.

Felszólítom Demszky
Gábor fõpolgármestert,
hogy többek között a ke-
rületünkben lévõ közterek
(például Hajógyári-sziget,
Flórián tér, Mocsárosdû-
lõ) tisztántartásához, mely
alapvetõen fõvárosi fel-
adat, biztosítsa azt az ösz-
szeget, ami szükséges ah-
hoz, hogy végre tényleg
egy európai fõvárosban
élhessünk

Bús Balázs
polgármester

Takarítson a fõváros is!

Az „Álom-sziget projekt”
környezeti hatásvizsgálati
eljárásának keretében a
Közép-Duna-Völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség május 6-án 14 órától
közmeghallgatást tart a Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.).

Mint ismeretes, az
Álom Sziget 2004 In-

gatlanfejlesztõ Kft. az Óbu-
dai- (Hajógyári-)sziget déli
részén komplex létesítmény
együttes, azaz az „Álom-szi-
get projekt” megvalósítását
tervezi. A létesítmény együt-
tesben szállodák, konferen-
ciaközpont, kaszinó, étter-
mek és az ezeket kiszolgáló
funkciók kapnának helyet.
Az óbudai part felõli Kis-szi-
geten található mûemlék-
együttest a beépítés során
megõrzik, felújítják, a meg-
lévõ értékes épületek rész-
ben új funkciót kapnak, rész-
ben pedig a meglévõ funkci-
ók továbbvitelére, fenntartá-
sára adnak lehetõséget. Ater-
vek között jachtkikötõ létesí-
tése és nagyobb hajók szá-
mára alkalmas kikötõ meg-
valósítása is szerepel. A léte-
sítmény együtteshez kiter-
jedt földalatti parkoló tarto-

zik. Az új létesítmények
megközelítését az óbudai
part felõl egyrészt a jelenleg
is meglévõ „K” híd kibõvíté-
sével és egy, a földalatti
parkolószintre érkezõ ala-
gúttal tennék lehetõvé. 

Aprojekt részeként a fõvá-
rossal és Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatával kö-
tött megállapodás szerint a
sziget területén kívül is inf-
rastrukturális beruházásokat
végeznek, melyek részben a
sziget megközelítését, rész-
ben a sziget környéki forga-
lom zavartalan lebonyolítását
segítik elõ. 

A felügyelõség
hivatalos közleménye

Az ügy tárgya: „Álom-
sziget projekt” környezeti
hatásvizsgálati eljárás. Az
ügy iktató száma: 22963
/2009. Az eljárás megindítá-
sának napja: 2009. március
18. Az ügyintézõ neve és el-
érhetõsége: Horváth Kinga,
tel.: 478-4400.

Az Álom Sziget 2004 In-
gatlanfejlesztõ Kft. az Óbu-
dai- (Hajógyári-) sziget déli
részén komplex létesítmény
együttes, azaz az „Álom-
sziget projekt” megvalósítá-
sát tervezi. Az érintettek a
dokumentációba, illetve az
ügy egyéb irataiba a Közép-

Duna-Völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség ügy-
félszolgálati irodájában,
ügyfélfogadási idõben bete-
kinthetnek. A felügyelõség
felhívja az ügyben érintettek
figyelmét, hogy a telepítés
helyével kapcsolatos kizáró
okokra, illetve a környezeti
hatástanulmány tartalmára
vonatkozóan a közlemény
megjelenését követõ har-
minc napon belül közvetle-
nül a felügyelõséghez észre-
vételt lehet tenni.

Közmeghallgatás az Álom-szigetrõl

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Április elsõ napjától parkõr-
szolgálat indult a Római-
parton. Bús Balázs polgár-
mester javaslatára dolgozta
ki a III. kerületi Közterület-
felügyelet azt a stratégiát,
melynek eredményeként
parkõrök álltak munkába.

- A közeljövõben a Ró-
mai-parton és a Hajógyá-
ri-szigeten 2-2 parkõr fel-
ügyeli a közterületek
rendjét. A jó idõ bekö-
szöntével, a nagyobb tu-
ristaforgalom miatt foko-

zottabb figyelmet kell
fordítani a tisztaságra,
közbiztonságra. A ven-
déglõsök és a környékbe-
li lakosok egyaránt biza-
lommal fordulhatnak
ilyen irányú problémáik-
kal a hétköznapokon szú-
rópróbaszerûen, hétvé-
gente pedig rendszeresen
szolgálatot teljesítõ park-
õrökhöz - mondta kérdé-
sünkre válaszolva Beré-
nyi Attila, a III. kerületi
Közterület-felügyelet
igazgatója. Sz. Cs.

Kerületi parkõrszolgálat a Római-parton

Cím: 1447 Budapest, Pf.: 541 E-mail: kozepdunavol-

gyi@zoldhatosag.hu. Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-

45-20. Web: http://kdvktvf.zoldhatosag.hu. Zöld Pont Iro-

da: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hét-

fõtõl csütörtökig 9-16-ig, péntek: 9-12-ig. Ügyintézõi ügy-

félfogadás: hétfõ, szerda 9-12, 13-16-ig, péntek: 9-12-ig.

A Fõvárosi Önkormányzat
idei költségvetésének elfo-
gadásáig nincs pénze a Fõ-
kert Zrt.-nek arra, hogy a
közparkokban hétvégén is
tisztaság és rend legyen -
nyilatkozta Kocsis László ve-
zérigazgató április 7-én.

Acégvezetõ elmondta,
hogy az általuk ke-

zelt 6 millió négyzetméter-
nyi zöldterület, a 338 hely-
szín gondozására 3,5 milli-
árd forintra lenne szükség
évente. A nonprofit társa-
ság mûködéséhez azonban
a Fõvárosi Önkormányzat
évek óta egyre kevesebb
pénzt ad. A 2006-os 1,6
milliárdhoz képest tavaly
már csak 1,4 milliárdot
kaptak, s információik sze-
rint idén is több mint 200
millió forinttal kevesebb
pénzre számíthatnak. Reál-
értéken így 100 milliókkal

csökken a cég rendelkezé-
sére álló pénz, miközben a
gazdasági válság miatt vár-
hatóan egyre többek szá-
mára csak a fõvárosi par-
kok zöldterülete jelent
majd felüdülést - jegyezte
meg.

Kocsis László kifejtette:
ahhoz, hogy például a
Margitszigeten a hétvégén
is takarítani tudjanak,
mintegy egymillió forint
kellene a minimálisan
szükséges 15 ember bér-
költségére. Hétvégenként
ugyanis dupla munkabért
kell fizetniük. Mivel erre
nincs pénz, péntektõl hét-
fõig nem szedik össze a
szemetet a parkokban. A
vezérigazgató emlékezte-
tett arra, hogy néhány éve
kerültek át hozzájuk a Fõ-
városi Közterület-fenntartó
Zrt.-tõl a parkok, így a
Margitsziget takarítása is.

Az erre a célra fordított
pénzt azonban nem kapták
meg, az maradt a közterü-
let-fenntartóknál - fûzte
hozzá. A cégvezetõ rámu-
tatott, hogy a parkok fenn-
tartására azért is kell folya-
matosan többet költeni,
mert egyre növekszik az
ott tartózkodó, illetve egy-
re inkább életvitelszerûen
ott élõ hajléktalanok szá-
ma. Gond az is, hogy ami-
kor jó idõben egy hétvégén
35 ezren is felkeresik pél-
dául a Margitszigetet, ezer-
számra dobják el az embe-
rek az úgynevezett pillepa-
lackokat. Az italokat
ugyanis ma már nem kor-
sóban vagy pohárban áru-
sítják. Valamelyest segíte-
ne a jelenlegi helyzeten, ha
az emberek a kiürült palac-
kokat összelapítva dobnák
a gyûjtõedénybe -mondta.

FORRÁS: MNO.HU

Nincs pénz a budapesti parkok 
rendben tartására
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

- Bõ fél éve már, hogy
folyamatosan ellenõriz-
zük a szóban forgó eláru-
sító helyek környékét, el-
sõsorban az illegális áru-
sokat próbáljuk kiszûrni.
A „szép szó”, a figyel-
meztetés azon-
ban mindeddig
nem vezetett
e r e d m é n y r e .
Nem a plédrõl
gombot vagy
más ártalmatlan
tárgyat kínáló,
többnyire idõs
emberekkel van
elsõsorban gondunk, ha-
nem azokkal, akik lejárt
szavatosságú, „kikuká-
zott” egészségre ártalmas
gyógyszerekkel, bizony-
talan eredetû élelmisze-
rekkel kereskednek. A
szabályok mindenkire
vonatkoznak - hangsú-
lyozza Berényi Attila, a
III. kerületi Közterület-
felügyet igazgatója, aki

hozzáteszi: március vége
óta minden hétvégén szó-
rólapokon hívták fel az
árusok figyelmét: bünte-
tést von maga után az il-
legális árusítás. 

A húsvéti ünnepeket
követõ szom-
battól, azaz áp-
rilis 18-tól fo-
lyamatosan el-
l e n õ r i z n e k
mindkét helyen.
Annál is inkább,
mivel az enge-
dély nélküli ér-
tékesítés nem

felel meg semmilyen
közegészségügyi elõírás-
nak, rontja a városképet,
gyakorlói pedig rongálják
a zöldfelületeket.  

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének 30/ 2004
(VII. 1.) 8. § (2) pontjába
ütközõ szabálysértést kö-
vet el: „Aki közterületen
engedély nélkül vagy at-

tól eltérõ módon, azt
meghaladó mértékben
használja, továbbá a je-
len rendeletben megfogal-
mazott valamely egyéb
kötelezettségét megszegi,
szabálysértést követ el és
30.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható. A
szabálysértési eljárás kez-
deményezése nem mente-
sít a közterület-használati
díjfizetési, illetve a közte-
rület eredeti állapotába
történõ helyreállításra
vonatkozó kötelezettség
alól.”

A kerület rendjének és
tisztaságának megõrzé-
se érdekében, a figyel-
meztetést követõ alka-
lommal helyszíni bírsá-
got szabnak ki, illetve
áruvisszatartást, felje-
lentést foganatosítanak,
amennyiben szabálysér-
tés elkövetésekor tetten
érik az illegális árust. 

Szeberényi Cs.
B iztos bevétel ez a

fõvárosnak, hiszen
az autósok nem tudnak
kereket oldani. A bünte-
tési díjtétel 14 ezer 400
forint. Enyhe túlzással,
szerencsés esetben, ha a
sofõr odaér a bilincs fel-
helyezésekor, akkor
„csak” 7 ezer 200 forin-
tot kell befizetnie. 

- Amikor 2007-ben a
III. kerület a közterület-
felügyelõi feladatkörö-
ket átvette a fõvárosi
szervezettõl, a kerékbi-
lincselés, a taxi-drosz-
tok ellenõrzése, vala-
mint a kóbor ebek el-
szállítása a Fõvárosi
Közterület-felügyelet

hatáskörében maradt -
tudtuk meg Berényi Atti-
lától, a III. kerületi fel-
ügyelet igazgatójától.
Leggyakrabban a Flóri-
án tér környékén, a Pol-
gár, a Montevideo és a
Nagyszombat utcában,
egyszóval Belsõ-Óbu-
dán „bilincselnek” a fõ-
városiak. Ez számos
problémát felvet, hiszen
az agglomerációból ér-
kezõk az utóbbi idõben
óbudai tömegközleke-
dési csomópontok köze-
lében „teszik le” jármû-
veiket, a helyi lakosok
pedig épp emiatt talál-
nak egyre nehezebben
parkolóhelyet. Sz. Cs.

Biztos bevétel a fõvárosnak,
rossz hírverés a kerületnek

Kerékbe zárt autók
Nem telik el úgy hét, hogy ne érkezne panaszos hangú tele-
fonhívás a polgármesteri hivatalba, mert valakinek kerékbi-
linccsel zárták le autóját Óbudán. Van olyan nap, hogy fél
utcahosszon 14-15 jármûvet „kötnek így gúzsba”. A sza-
bálytalanul parkolók nyilván nem mentesülhetnek a szank-
ció alól, a bilincs azonban rendkívül drasztikus eljárás. A
legnagyobb gondok egyike, hogy a „pórul jártak” többsége
nem tudja: a kerékbilincseket a Fõvárosi Közterület-fel-
ügyelet „szorgos” munkatársai helyezik fel az autókra. 

Zéró tolerancia az illegális árusokkal szemben

Szigorúbb ellenõrzés a szombati piacokon

Tavasszal több a motorbaleset

A tavaszi átállás idején
nagymértékben nõ a

balesetek, illetve a moto-
rosok által elkövetett sza-
bálysértések száma. Ezért

ellenõrzésükre akciót ren-
deltek el a fõvárosban: áp-
rilis 22-én és 29-én a rend-
õrök a polgárõrséggel
együtt ellenõrzik a moto-

rosokat és a segédmotoros
kerékpárok vezetõit. (Fel-
vételünk a csillaghegyi
HÉV-megállónál készült
április 7-én.)

Az Aranyvölgyi úti Lehmann pékség elõtti parkolóban
március 21-én 7 és 8 óra között elvesztettem a pénz-
tárcámat. Szerencsémre valaki megtalálta és leadta
az üzletvezetõnek. Így visszakerült hozzám. Az illetõ
megõrizte inkognitóját. Ezért csak ezúton tudok kö-
szönetet mondani példamutatóan becsületes tettéért.

K. J., ürömhegyi lakos

Köszönet a becsületes megtalálónak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Felvételi 
hangszercsaládonként
Az Aelia Sabina Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Is-
kola felvételi vizsgái a
Harrer Pál utcai Iskola II.
emeletén május 4-tõl 6-
ig lesznek hangszercsa-
ládonként. Május 4-én -
zongora, orgona, hárfa,
magánének; május 5-én
- fa- és rézfúvósok, ütõ-
hangszerek; május 6-án
- gitár, hegedû, cselló.
Jelentkezési lapokat -
idõpont egyeztetéssel
együtt - április 21-tõl le-
het személyesen kérni
az iskola irodájában
(Harrer Pál utca 7. II.
emelet.). Érdeklõdni le-
het telefonon is a 388-
8569-es számon. Min-
den további információt a
felvételin kapnak a je-
lentkezõk.

Nyílt nap a Mókusban
A Mókus Óvodában nyílt
napot tartanak április
23-án 10-tõl 11.30 óráig,
majd 15.30-tól 17 óráig.
(Cím: Mókus utca 1.)

Könyvmoly - túra 
A mûvészetek éve kereté-
ben kortárs irodalmi mû-
vekbõl összeállított játé-
kos nyelvi, irodalmi felada-
tok megoldásával verse-
nyeztek a 4-8. évfolyam
csapatai a Csillaghegyi
Általános Iskolában.

A Veres Péter Gimnázium
tanulóinak alkotásaiból
összeállított kiállítást
Bécsben április 20-án 19
órakor nyitja meg Hannes
Derfler, a bécsi XX. kerü-
leti hivatal vezetõje az ön-
kormányzat dísztermében,
ahol gimnáziumunk tanu-
lói mutatják be vizuális
mûvészeti alkotásaikat.

A bécsi Musisch-Krea-
tive Mittelschule ta-

nulóinak alkotásait 2007-
ben láthattuk a Veres Péter
Gimnázium iskolagalériá-
jában. A kiállításon bemu-
tatott projekt témája a fa
mint természeti forma
volt. Technikákban és ki-
fejezésmódokban változa-
tos tanórai és szakköri
munkákkal szerepeltek
akkor a bécsi iskolások az
érdekes tárlaton.

A két iskola közötti
együttmûködésben a Ve-
res Péter Gimnázium ta-
nulói most a nyári tábo-
rokban készült alkotások-
ból válogatott anyaggal
mutatkoznak be a bécsi
kiállításon.

Gimnáziumunk a kéz-
mûves táborokat 1995 óta
nyaranta szervezi. Az al-
kotómunka helyszínéül
különbözõ építészeti em-
lékekben is gazdag, szép
természeti környezetet
választunk. A bécsi kiállí-
táson az eddigi nyarakon
készült legszebb alkotá-
sokból válogattunk. A ha-
zai tájakat, az építészeti
emlékeket ábrázoló raj-

zok, akvarellek, pasztell-
technikával készült tanul-
mányok és néhány igazi
olajfestmény alkotói, is-
kolánk jelenlegi és már
végzett diákjai.

A rajz és vizuális kultú-
ra tantárgy csekély óraszá-
ma sajnos csak minimális
lehetõséget ad a kreativi-
tás, az alkotó tevékenység
kibontakozásához. Ezt el-
lensúlyozandó szervezi

Papp György, az iskola
igazgatója a nyári kézmû-
ves táborokat. A techni-
kákban változatos, igé-
nyes kompozíciókkal ké-
szült anyagot felvonultató
válogatás azt igazolja,
hogy az elmélyült munka
lehetõségét teremtik meg a
nyári kézmûves táboraink.
Reméljük a bécsi érdeklõ-
dõknek is tetszeni fognak.

Merényi György

Kézmûves táborokban készült alkotások

Vereses diákok munkái Bécsben

Réthelyi Spiegel Szabina:Dimbes-dombos kép

A Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola várja a
2009/2010-es tanévben in-
duló elsõ osztályaiba
gyermekeiket. Az 1.a osz-
tályban emeltszintû angol
nyelvoktatás profilt, az
1.b osztályban természet-
tudományos orientációt,
az  1.s osztályban közok-
tatási sportiskolai okta-
tást kínálunk. 

J átékos, felvételivel
egyenértékû sport-

foglalkozást tartunk áp-
rilis 16-án 16 órától a
Zipernowsky Károly
Általános Iskola torna-
termében, a tanítók és
testnevelõk közremûkö-
désével. A rendezvé-
nyen való aktív részvé-
tel és szülõi szándék-

nyilvánítás egyben elõ-
felvételt is jelent a
2009/2010-es tanévben
induló közoktatási sport-
osztályunkba. (Megjele-
nés sportolásra alkal-
mas felszerelésben,
sportcipõben.) 

További felvilágosí-
tás: 388-6556 vagy
www.ziper.rasnet.hu 

Horváth Bors
Rudolfné igazgató

„Egy hét kedvencemmel”
címmel rajzpályázatot írt ki a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a közelmúlt-
ban. 

Amegmérettetésen két
III. kerületi oktatási-

nevelési intézmény is si-
kerrel szerepelt. A Fodros
Általános Iskola 2. c osztá-
lyos tanulói I. helyen vé-
geztek, mellyel kirándulást
nyertek egy Nemzeti Park-
ba. A Hétpettyes Óvoda II.

helyezést ért el a leg-
több és legötletesebb
munkákat beküldõ
óvoda kategóriában.
Így egy 250 ezer fo-
rint értékû növény-
csomaggal gazdago-
dott az intézmény. 

Rajzaikkal kirándulást 
és növényeket nyertek

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

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Sportosztályba is
várják az elsõsöket
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Tizenhét évvel ezelõtt afféle úttörõ vállalkozás volt
a Békásmegyeri Közösségi Ház részérõl, hogy a
legfogékonyabb korosztályon keresztül változtassa
meg a lakótelepen élõk rossz szokásait. A Föld
Napja köré szervezõdõ programok jó lehetõséget
nyújtottak arra, hogy kicsit közelebb kerüljenek a
természethez a panel lakásokban élõ emberek is.

Azóta évente megújuló kínálattal igyekeznek
felhívni a figyelmet arra, vigyázzunk jobban a

természet kincseire! Azt remélik, az ifjú
nemzedék már ösztönösen több figyelmet
fordít majd a környezetvédelemre. A jó
hagyományokkal rendelkezõ rendez-
vénysorozat mára szinte önjáró lett, és az
Óbudai Kulturális Központ házainak fel-
adata már „csak” az, hogy az ökológiai
gondolkodás jegyében felmérjék a gyere-
kek felkészültségét, kreatív probléma-
megoldásra sarkalljanak, és minél érdeke-
sebb, játékosabb programokkal, önfeledt szórako-
zást is nyújtsanak a résztvevõknek.

Immár 17. alkalommal rendezik április 17-tõl 24-
ig az ÖKO-7-et, ami azt mutatja, hogy egyrészt az
önkormányzat nagy fontosságot tulajdonít ennek,
másrészt, hogy óriási sikere van. Idén még az elõzõ
évekénél is nagyobb az érdeklõdés a rendezvény
iránt: több mint 500 óvodás, iskolás jelentke-
zett a versenyre.

Programok több helyszínen
A leglényegesebb újdonság, hogy most

több helyszínen zajlanak a programok. Ez
azért van így, mert kapcsolódik a kulturális
intézmények átszervezéséhez. A rendezvény
házigazdája továbbra is az Óbudai Kulturális
Központ Békásmegyeri Közösségi Háza
marad, de bekapcsolódik az óbudai és a csil-
laghegyi ház is, sõt a Barátság Parkban is
lesz program - tudtuk meg Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármestertõl.

- Az ÖKO-7 nagyon változatos progra-
mokkal jelentkezik. A tanuló ifjúság számá-
ra, minden korosztálynak külön rendezünk
játékos vetélkedõket, és nem marad el a
gyõztesek jutalmazása sem. Az óvodásoktól ezúttal
is az ÖKO-7 hangulatát látványilag is megalapozó
rajzokat várunk.

Föld Napja
Az önkormányzat feltétlenül támogatja ezt a kez-

deményezést, mely elejétõl fogva az április 22-ei
Föld Napja köré szervezõdik minden évben. A ren-
dezvénysorozaton szó esik minden olyan témakör-
rõl, ami Földünk jövõjével, környezetünk védelmé-
vel kapcsolatos. Ennek a szemléletnek a kialakítását,
a környezettudatos magatartásra nevelést, a legfiata-
labb korban kell elkezdeni, hogy a felnövekvõ gene-
rációk számára eleve természetes legyen ez a gon-
dolkodásmód. Másrészt abban is biztosak vagyunk,
hogy a gyermekek visszahatnak a szülõkre, ezért
lesznek olyan programok is, ahová a szülõket is vár-
juk. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy
egyre többen csatlakoznak ehhez a szellemiséghez,
ami nagyon leegyszerûsítve azt jelenti, hogy: Ne sze-

metelj, tartsd rendben a környezeted, gyûjtsd szelek-
tíven a hulladékot, legyél józanul takarékos, ne paza-
rolj, ne szennyezd a levegõt! - és még folytathatnánk
a sort. Ezekkel a rendezvénysorozatokkal arra sze-
retnénk rávilágítani, hogy természetesen az önkor-
mányzatoknak és a különbözõ hivataloknak meg
van a maguk feladata ebben a kérdésben, de nem le-
het csak tõlük várni a megoldást. Eredmény csak ak-
kor születik, ha a lakosság is partner ebben - hangsú-
lyozta az alpolgármester. 

- Gyakori dolog, hogy betelefonál-
nak, hogy valahol szemét van, szállíttas-
suk el. Ez eddig rendjén is van, de fel-
merül a kérdés, hogy került oda? Jó len-
ne egymásra is figyelni, hatni, hogy sen-
kinek ne jusson eszébe szétszórni a sze-
metet, vagy más módon szennyezni,
tönkretenni a környezetünket.

Igyekeztünk úgy szervezni a civil szer-
vezetek lakossági megmozdulásait is,

hogy az esemény köré csoportosuljanak. Ennek kö-
szönhetõen a tavaszi nagytakarítások is az ÖKO-7
környékén lesznek. Az Aquincum Mocsáros Egyesü-
let nyitja a sort, õk kicsit korábban kezdik el a taka-
rítást, mert készülnek egy rendezvényre, és idõben
szeretnének végezni a munkálatokkal. Így nem csak
az iskolák, mûvelõdési házak lesznek aktív részesei

a programoknak, hanem a lakosság egy része is,
évente növekvõ mértékben. Mi pedig igyekszünk
ajándékokkal, segítséggel ösztönözni a résztvevõket.

Komposztálási program
- A kezdeteknél tudatosan indult a lakótele-

pen ez a program, ahol kevésbé közvetlen az
emberek kapcsolata a természettel?

- Molnár Margit, Farkas György, Kökény Judit,
Merkl Gábor voltak az ötletadók, hiszen akkor ala-
kult a Guckler Károly Egyesület is. Egészen idáig ki-
zárólag a Békásmegyeri Közösségi Ház volt az ötlet-
gazda, a szervezõ és a helyszín is. Örülök annak,
hogy bõvül a kör, hiszen ezek a problémák nem kor-
látozódnak a lakótelepekre, csak mindenütt másként
jelennek meg. Elkezdtük a komposztálási progra-
mot, amit bemutatnak a Csillaghegyi Közösségi Ház
udvarán. Az oktatási intézményeinkben már tavaly
elindult a program, idén a civil egyesületek bevoná-
sával a lakosság körében folytatjuk a sort. A hegyvi-

déken évtizedekig égetéssel szabadultak meg a le-
hulló levelektõl, kerti hulladéktól, emiatt füsttel, bûz-
zel árasztva el õsszel és tavasszal a környéket. Az ön-
kormányzat rendeletekkel is igyekszik szabályozni a
környezet védelmét, de igazi eredményt az jelenthet,
ha ehhez a szokások megváltozása is társul. Mi a
komposztálás irányába szeretnénk terelni az embere-
ket. Ehhez adunk segítséget, anyagi támogatást,
szakmai felkészítést, remélve, hogy ezzel változnak
a szokások, módszerek. Már csak azért is, mert a sze-
zonális kerti égetéseknél olykor veszélyes hulladé-
kok is a tûzbe kerülnek. 

Házhoz „megy” a szelektív hulladékgyûjtõ
- Ebbõl is látszik, hogy minden területen vannak

ésszerûsítésre váró dolgok. A szelektív hulladék-
gyûjtés beváltotta a hozzáfûzött reményeket? 

- A papírgyûjtéssel indult, és mára a kerületben
van a legtöbb papírgyûjtõ konténer, az emberek
teljesen hozzászoktak ahhoz, hogy ne dobják a
háztartási szemétbe a papírt. A szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetekkel folytatódott sor. Közel ötven
található a kerületben. Egy-két helyszín még szó-
ba jöhet, de sokkal többet már nem lehetne létre-
hozni anélkül, hogy ne okozna konfliktust, mivel
még nem mindenki használja kellõ fegyelmezett-
séggel, odafigyeléssel ezeket.

A harmadik lépcsõ, hogy házhoz „megy” a sze-
lektív hulladékgyûjtõ. Kísérletképpen már több he-
lyen bevezettük, és jók a tapasztalatok. Pillanatnyi-
lag hatezer lakás vesz részt ebben a kísérletben, ki-
zárólag lakótelepi épületek. Az itt élõk vállalták,

hogy a zárt lépcsõházban elhelyezett konté-
nerben gyûjtik a pillepalackot, illetve a fém
italos dobozokat. Minden helyszínen felsze-
reltek egy tömörítõgépet is, így nem a leve-
gõt gyûjtjük. Most vagyunk tárgyalásban a
gyûjtõ céggel, hogy az egész kerületben be-
vezethessük a rendszert. Atársasházak eseté-
ben a présgép beruházása volt az egyetlen ki-
adás, a begyûjtés ingyenes. Most nehezedtek
a körülmények, a szelektív hulladék leadásá-
val, feldolgozásával általában problémák
vannak, és a jelenlegi gazdasági helyzet csak
ront ezen az állapoton. Lehet, hogy a jövõ-
ben a szállítás költségeibe is be kell szállniuk
a társasházaknak, de még akkor is megéri, és
eddig nagyon sikeres ez a kezdeményezés.

Az elektromos és elektronikai hulladé-
kok ingyenes begyûjtése is ebben a hónap-

ban zajlik a már megszokott módon és helyszíne-
ken. Április 4-én a kerület északi felében tartottuk,
majd április 18-án Belsõ-Óbudán. Az egyéb fe-
lesleges holmiktól pedig a lomtalanítás idején sza-
badulhatnak meg az emberek.

Környezetszépítõ virágosítás
Nemcsak arra szeretnénk ösztönözni mindenkit,

hogy tavasszal tegyen rendet, takarítsa tisztára köz-
vetlen környezetét, hanem arra is, hogy a munkát ko-
ronázza meg környezetszépítõ virágosítással. Már
folyik a kerület zöldfelületeinek gondozása, a virág-
ültetés, ehhez csatlakozhat a lakosság is. Rövidesen
döntés születik a társasházaknak kiírt pályázatokról,
és akkor a lakóközösségek is megkezdhetik a szépí-
tést. Fontosnak tartjuk, hogy a szép környezet
stresszoldó hatásával minél többek éljenek. 

(A programokról bõvebben: www.obuda.hu,
www.kulturkozpont.hu)

Vincze Mara

ÖKO-7 április 17-tõl 24-ig

Szemléletváltoztató rendezvénysorozat
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FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ SZÁMBÓL

É jjel aztán a házak hajnal-
csillag felé való forgásán

töprengtem. A kis, gördülõ
csapágyakon, ahogy a szél a
sötétben elviszi a halk nyikor-
gást. Egyetlen könyvet vittem
csak magammal, minden napra
találtam benne valami hosz-
szabb-rövidebb mondatot, ami
aztán végig a fejemben maradt.
Hazamenni még semmiképp
sem akartam. Az ember nem
azért indul el bárhova is, hogy
idõ elõtt visszatérhessen. Érez-
tem a helyben valami nyugtala-
nítót, másokat meg valószínû-
leg éppenhogy a nyugalom ma-
rasztalt még. Keresgélés vala-
mi után, hol a határ, ezek fog-
lalkoztattak. Arról, hogy való-
jában mennyire fárasztó lehet
minden nap ugyanazt keresni,
csak ekkor kezdtem tapasztala-
tokat gyûjteni.

M ár két tekercset elhasz-
náltam, de még nem ren-

deztem be sötétkamrát, gondol-
tam, csak otthon csinálom meg.
Voltak képek, amik már na-
gyon izgattak, többször volt
úgy, hogy elindultam beszerez-
ni a szükséges vegyszereket.
Aztán végül soha nem vettem
semmit, helyette inkább még
több képet csináltam, egyre
több szólt valamiért rólam,
vagy magáról a titkokról, amit
azokban a napokban leginkább
a fákban tudtam megragadni.
Régebben láttam egy képet,
amin egy félbevágott fa állt egy
kerekebb formájú mellett.
Mintha valaki láncfûrésszel
szétszabdalta volna, nekem
mindig ez jutott róla eszembe.
Aztán megtudtam, hogy az a
kisebbik fa az egész egyszerû-
en ilyen, és létezik, így, félbe-
vágva. Onnantól kezdve meg a

képen a másikkal, a némiképp
egészségesebben kinézõvel
nem tudtam mit kezdeni. Min-
den igyekezetemmel próbáltam
a saját képeimbe is átcsem-
pészni ezt a kettõsséget. Néha
beállítottam magamat is. Állok
a balkonon, pontosan úgy, mel-
lettem egy üvegfallal. Csak a
tengert figyeltem, már-már én
is, mint õ, szögletes fejjel.

A mit mondtam, két napig
szinte semmi. Legelõszö-

ris a képet kellett volna bekere-
teztetnem, a mélyzöld tenger, a
kegyetlen viharkabátban hátat
fordító férfi, jobbára ezek fog-

lalkoztattak. Kezdtem kételked-
ni abban az elõzetes feltevésem-
ben, hogy egy hobbifestõ áldo-
zata volnék. Az ecsetvonásnak
töltése volt, nem hiszem, hogy
bármilyen muníció nélkül is el-
indult volna a kézfej. A legegy-
szerûbb vonalakban is volt vala-
mi zsenialitás, vagy legalábbis
minél tovább néztem a képet,
annál inkább így éreztem. Talán
több képet is kérhettem volna a
lánytól, elvégre kérdés nélkül
megette az ebédemet. Vagy ha
nem is ingyen, de valami pén-
zért cserébe még megvásárol-
hattam volna az utolsó képet a

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

Hagyományosan április 15-
én rendezi szezonnyitóját az
Aquincumi Múzeum, mellyel
egy idõben nyílik az új idõ-
szaki kiállítás a Szentendrei
út 135. szám alatti kiállító
csarnokban. Ettõl a naptól
újra látogatható a múzeum-
hoz tartozó régészeti park is. 

„Van új a föld alatt…:
válogatás a 2008. év 

legszebb budapesti
ásatási leleteibõl”

2009. április 15.
-október 31.

A BTM Aquincumi
Múzeuma a 2008. év fo-
lyamán csaknem 50 régé-
szeti ásatást és 100-nál
több régészeti megfigye-
lést végzett beruházások-
hoz kapcsolódóan a fõvá-
ros területén. Az immár
13. alkalommal megren-
dezendõ kiállításon bemu-
tatott tárgyak a fõváros
történetének az õskortól
kezdõdõ, a római foglalás
idõszakán keresztül egé-
szen a népvándorlás korig
tartó, több mint 7000 évét
ölelik fel. Amúzeum régé-
szei az újonnan elõkerült

több, mint 180.000 tárgy-
ból válogatták a bemutató
anyagát. 

A kiállítás idei szenzáci-
ója az aquincumi polgár-
város területén talált színes
mozaikpadló-részlet (ké-
pünkön), melyhez hason-
lót a fõvárosban 25 éve
nem találtak kutatók.
Emellett frissen elõkerült
és már restaurált falfest-

mények, kerámiaedények,
ékszerek, egyéb használati
tárgyak ismét bizonyítják,
hogy „van új a föld alatt”:
Budapest régészeti örök-
sége igen gazdag és min-
den évben tartogat megle-
petéseket nemcsak a szak-
ma, hanem a nagyközön-
ség számára is.

(Az Aquincumi Múzeum
címe: Szentendrei út 135.)

Szezonnyitó az Aquincumi Múzeumban
A Kiscelli Múzeum is csatla-
kozott a Mûemléki Világnap-
hoz: április 18-án 11-tõl
17.30 óráig színes programot
kínálnak látogatóiknak.

11 órától tárlatvezetés
„A fõváros régisége - Köz-
terek és magánterek 1780-
1940” címû kiállításon. 

12 órától tárlatvezetés
a Fõvárosi Képtár XX.
századi gyûjteményét be-
mutató kiállításon. 

Délután ismét látogat-
ható a Bútorraktár, ahol
kivételes alkalom nyílik
a XVIII-XX. századi bú-
tormûvészet „egyben”
látására, az egyes stílu-

sok és technikák össze-
hasonlítására.

13 órától tárlatvezetés a
Bútorraktárban.

13.30, 14.30, 15.30,
16.30-kor: az egykori
trinitárius kolostor törté-
netét bemutató tárlatve-
zetések indulnak, érintve
a kriptát is.

Az Oratóriumban meg-
tekinthetik az új idõszaki
kiállítást „Válogatás a
Levendel - gyûjteménybõl,
Vajda Lajos és Vajda Júlia”
címmel. (Nyitva: május 3-
ig, hétfõ kivételével minden
nap 10-tõl 18 óráig. A be-
lépés díjtalan. Cím:
Kiscelli utca 108.)

Rejtett kincseink jegyében

„Magyarország-Japán Jubileumi év 2009” címmel tava-
szi hangversenyt rendeznek április 18-án 18 órai kez-
dettel a Kiscelli Múzeumban. A mûsorban Mozart és
Haydn mûvei csendülnek fel. Vezényel: Selmeczi
György. Közremûködik: Kashihara Kana zongorán, a
Magyarország-Japán Jubileumi Zenekar kíséretében.
(A Kiscelli Múzeum címe: Kiscelli utca 108.Telefonszá-
ma: 250-0304. A felnõtt jegy 2 ezer, a diák és nyugdí-
jas belépõjegy 1000 forintba kerül. Jegyváltás: egy órá-
val a hangverseny elõtt a helyszínen, illetve a Propart
Hungary Bt.-nél. Telefon-sms-szám: 06-70-381-5548;
http://propart.client.jp; e-mail: propart@chello.hu) 

Hangverseny a magyar-japán kapcsolatokért
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sorozatból. Amelyikrõl már hiányzik a férfi.
Ha a helyében lennék, megfesteném az ar-
cát, aztán eladnám jó sok pénzért valami ba-
rom gyûjtõnek. Ehhez persze elég híresnek
kellene lennie, de õt úgy láttam, ez sehogy-
sem érdekli. Szóval keretet választani in-
dultam, koradélután.

A véletleneknek soha nem tulajdonítot-
tam jelentõséget. Az utcára kiérve

mégis, hirtelen belebotlottam a lányba. A
part felé igyekezett, mutattam neki, hogy
várjon már meg, felmegyek egy törülközõ-
ért. Rohantam fel a lépcsõházban, közben
végig az járt a fejemben, hogy hogy lehetek
ekkora hülye, hogy otthagyom, pont mikor
végre megtaláltam. Kételkedtem is abban,
hogy megvár. Késõbb, amint leértem, telje-
sen természetesnek vettem, hogy még min-
dig ott ácsorog az ékszerész elõtt. Aztán le-
sétáltunk a partra, elég sokan voltak, azt
mondta, menjünk máshova. Nem volt közös
nyelvünk, amin beszélhettünk volna, min-
den mondatot mozdulatokkal kellett körül-
írnom, néha többféleképpen is, mintha az
bármin is segítene. Még életemben nem
mutogattam annyit, mint azon a délutánon.

E gy hosszabb partszakaszra érve azon
gondolkoztam, hogy bárcsak itt érne

véget a nyár. Eladó táblák végig, egy vala-
ha egész hosszú fasor maradványai. Félig
kész üdülõk között mentünk, majd végül
kiértünk a városból. Amióta itt vagyok, so-

ha nem sétáltam még el ilyen messzire.
Folyton csak azt mutogatta nekem, hogy
merre megyünk, biztos voltam benne,
hogy valamit akar. Égett a talpam, elmen-
tünk fürödni. Aztán jött a sebem, a homok
és por lassan beleivódott, de kis idõ múlva
már az sem zavart annyira. Valami hegy-
nek vettük az irányt, egybõl tudtam, hogy
most nem megyek fel, akárhogy is kéri. El-
mentünk a felvezetõ ösvény mellett, némi-
leg megkönnyebbültem, amikor nem akart
felvinni. A part és a hegy között sétáltunk
tovább, itt már homokossá vált az út. Elér-
tünk egy mólót, a szélére ültünk, lábainkat
a vízbe lógattuk. Rám nézett, akaratlanul is
eszembe juttatva az addigiakat. Tudtam, a
képein szereplõ móló nem lehet más, mint
ez, de hogy a férfi én lennék, azt képtelen-
ségnek tartottam, majd végül már abba is
beletörõdtem. Az ölembe hajtotta fejét, a
kezét aláhelyezte, de a lábait továbbra is a
vízben áztatta. Ilyeneket már jó rég nem
csináltam, nem is tudtam, hogyan kellett
volna folytatni. Végül hátradõltem, érez-
tem, ahogy a só átjárja a lábujjamon a se-
bet, ez némileg megnyugtatott. A lány a
következõ pillanatban már aludt, nem is
tudtam volna felkelteni. Hátradõltem, néz-
tem mereven fölfelé. Kezdett sötétedni.

R eggelre mindig elfelejtem az éjszakát.
Ki tudja, meddig lehettem még ébren,

de már mélyen aludtam, amikor otthagyott.

Arra keltem, hogy üres a móló. A parton
senki, de még lábnyomok se, csak apró
szélfodrok a homokban, azokkal meg már
akkor nem lehetett mit kezdeni. Kísértett az
érzés, hogy talán nem is a part felé indulha-
tott, járkáltam fel-alá, egész kezdetleges
volt minden körülöttem. Gondoltam, elin-
dulok a városba, aztán inkább még vártam,
hátha visszajön. Ennek az egésznek tulaj-
donképpen nem volt se kezdete, se vége.
Egymásra tértünk, mint két különbözõ láb-
nyom, s az azt követõ rövid, együtt lépde-
lés. Az iránta érzett kábulatomból kijóza-
nodtam, amikor három férfit láttam köze-
ledni. Utánfutón hoztak egy nagyobb mo-
torcsónakot, továbbá horgászfelszerelést.
Érdekes módon nem a mólóra igyekeztek,
a partról betolták az utánfutót a vízbe, ott
egy erõs lökéssel leválasztották róla a csó-
nakot, aztán kihúzták az üresen maradt pót-
kocsit. Valahogy így képzeltem el magamat
akkor, egész üresen, kint felejtve valahol.

M int egy pótkocsi, vagy méginkább
egy kerti szék, ha elered az esõ.

P ercrõl percre változik meg minden. A
poros utat végigveri a víz, a nagyobb

cseppek egy pillanatra nyomot hagytak a
legapróbb átfolyásban is. Bámulni a mé-
lyedéseket, leginkább a sötétebb felhõket
bennük, ahogy úsznak, hasukkal fölfelé.

M ondják, az esõ áll legközelebb a
születéshez.

„Lengyel emlékek Erdélyben” címmel fotómûvészeti kiállítást nyitott meg Bús Balázs
polgármester Michal Jurecki fotómûvész munkáiból, április 1-jén az Óbudai Kulturális
Központban, a III. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat szervezésében 

1899-ben nyitotta meg
Kéhli mama a Mókus ut-
cában vendéglõjét, mely
késõbb Óbuda szimbólu-
ma lett.

A 110. születésnapját
ünneplõ Kéhli,

megemlékezések és dísz-
vacsorák sorával készül a
jubileum méltó megün-
neplésére. Ennek elsõ ál-
lomása április 25-én
lesz. Már elküldték a
meghívókat a törzsven-
dégeknek. De persze
bárki belátogathat ezen a
napon. Az étterem veze-
tõsége svédasztallal látja
vendégül az érdeklõdõ-
ket, s még hozzá zene-

szóval. Megjegyezzük,
Váradi Tibi zenei teamje
is jubilál, éppen 20 éve
húzzák a talpalávalót a
patinás vendéglõben. 

A költészet „szelleme
lobog” e falak között.
Krúdy Gyula halála elõtt
néhány órával még be-
tért ide. Cecei Horváth
Tibor, a Kéhli tulajdono-
sa maga is költõ. Azt írja
egyik versében: „Nézz
körül ebben a kõhideg
világban”. Ebben a
kõhideg világban 110
éve van nekünk egy ked-
ves vendéglõnk, ahol
emberszeretõ melegség-
gel várnak minket.

Lelkes Péter

110 éves a Kéhli

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igaz-
gatóságának Könyvtára Ady Endre halálának 90.
évfordulója alkalmából irodalmi estet szervez ápri-
lis 16-án 19 órai kezdettel. Az „Életet és hitet üzen
egy halott” címû pódiummûsort Torma Mária, Rad-
nóti-díjas elõadómûvész szerkesztette és adja elõ
Ady mûveibõl. (Az elõadás helyszíne: a BI Márton
Áron Szakkollégium Brassai terme. Cím: Kunigun-
da útja 35.) 

Pódiummûsor Ady mûveibõl Idén elsõ alkalommal az
Aquincumi Múzeum csatla-
kozott a Nemzetközi Mûem-
léki Világnaphoz, hiszen
két olyan épülettel is büsz-
kélkedhet, - a római romo-
kon kívül - melyeket mûem-
lékké nyilvánítottak. 

A z egyik ilyen mû-
emlék az 1894-ben

megnyitott épület, amely

a római kori polgárváros
maradványai között épült
fel. A környezetbe illesz-
kedõ, antik hatású épület
a fõváros elsõ saját alapí-
tású múzeuma volt. A
másik egy ipari mûem-
lék, a Szentendrei út 135.
szám alatti volt ELMÛ
épülete. A ma kiállítások-
nak helyet adó, az aquin-
cumi polgárváros terüle-

tén álló, eredetileg transz-
formátorháznak készült
épület, Györgyi Dénes
tervei alapján 1933-ban
készült el. 

Április 18-án a prog-
ram részeként 14 órától
Havas Zoltán régész tart
elõadást Budapest római
mûemlékeirõl az Aquin-
cumi Múzeum Szentend-
rei út 135. szám alatti
épületében. (A program
ingyenes.)

Mûemléki Világnap

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet  1039 Bp., rákóczi u. 10. Tel.:
243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 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, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, 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

� Redõnyjavítás, gurtnicsere, párkányok,
szúnyogháló, reluxa szerelése, lakásfelújítás
hétvégén is. Tel.: 06-20-321-06-01
� KÖLTÖZTETÉS 50%-KAL OLCSÓB-
BAN! Ingyenes dobozokkal! Garanciával! Hétvé-
gén is! 06-30-944-37-17; wwww.bauerteher.hu
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, teraszok,  aszfaltburkolatok,
gépi földmunka, kert fenntartás kertészmér-
nöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� 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
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Házépítés-lakásfelújítás-kertépítés! Csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, szobafestés,
gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettás-
munkák, villanyszerelés, vízszerelés, terep-
rendezés, medenceépítés! Anyagbeszerzéssel,
határidõre, garanciával! Tel.: 06-30-960-4525
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok,
javítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� 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
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Akciós radiátorcsere panellakásokban!
Munkadíj: 8.000 Ft/db. Továbbá vállalunk víz-
szerelést és burkolást. Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Gipszkarton álmennyezetek, tetõterek
beépítése. Villanyszerelõ mester. Tel.:
06(20)339-6929; 06(20)965-2922
� Takarítást, kertgondozást vállalunk, tár-

sasházak részére, budai referenciákkal. Tel.:
06(30)919-1013; www.haztakaritas.hu
� Szobafestést, mázolást, glettelést, tapétá-
zást, fúrást-vésést, laminált, olcsón, garanciá-
val, azonnali kezdéssel. Tel.: 06(30)521-4575
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� 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
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton sze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Szobafestést 500 Ft/m2, mázolást-tapétá-
zást 1000 Ft/m2 anyagköltséggel együtt válla-
lok! Tel.: 06(20)223-4902
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elõtti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Kert-telekrendezés, fakivágás, metszés,
permetezés, favágás, bozótirtás,  gyepesítés,
térkövezés. Egyéb kertészeti-kõmûves mun-
kák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-5872;
Fax.: 785-7344; E-mail: muoooo@freemail.hu
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat.
Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés, bojler
vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075, 06(30)251-8862
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Pedikûr-mûköröm otthonában is. Tel.:
06(30)949-6456
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, felújí-
tást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhárítás,
falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázsze-
relés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Épületburkoló és kõmûves kisebb-na-
gyobb munkát vállalnak, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
�Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón

2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fogyasztó alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Belgyógyászat, allergológia holisztikus
szemlélettel. Homeopátiás tanácsadás.
Fülakupunktúra. Klinikai háttér biztosított.
III. ker. Tavasz u. 7. Bejelentkezés:
06(20)481-4646; www.bormarta.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Pszichiátriai és neurológiai szakorvosi ren-
delés Bp., III. ker. Zápor u. 53. I. em. 5. sz. alatt
minden csütörtökön 14-20 óra között. Idõpont-
egyeztetés: 06(20)336-5724 telefonon.

� 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

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

� 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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� Fogtechnika, fogsorok készítése, háznál
is. 30.000Ft/db. Tel.:  06(30)931-8967;

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel.: 388-1533,
06-30-933-3619.

� Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens képzés. Kasza Szakképzés. Tel.:
276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Matematika-fizika oktatás, felkészítés
minden szinten referenciával. Tel.: 250-2003;
06(20)934-4456
� 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
�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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Olasz órák ad diplomás, gyakorlott nyelv-
tanár (házhoz is megyek). Tel.: 06(30)487-
8764
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Francia magánórák a Rómain, felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután. Nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(70)342-2538
� Kémia-, biológiatanítás gyakorlott közép-
iskolai tanánál. Tel.: 06(30)264-5648
� Olasz, orosz, minden szinten, diplomás ta-
nárnõnél. Tel.: 06(30)587-8329

� II. Eszter utcában eladó Bauhaus villa,
113 nm-es, háromszobás, panorámás, felújí-
tott lakása 85 MFt helyett 79 MFT-ért. Tel.:
316-9408, 06(20)935-0018
� Óbudai ingatlaniroda eladó-kiadó ingat-
lanokat keres, ingyenes hitelügyintézés,
hitelkiváltás. Tel.: 06(30)473-2399
� Szentendrei 280 nm-ház eladó, kiadó.
Szintenként is. Tel.: 06(30)949-6456
� 115 nm-es, 4 helyiséges üzlethelyiség
kiadó a Bécsi uti kereskedelmi parkban 200
EFt+áfa/hó. Tel.: 316-9408, 06(20)935-0018
� III. Amfiteátrum ucában panelház III.
em-i (nincs lift), 73 nm-es lakása eladó 17,5
MFt-ért. Tel.: 316-9408, 06(20)935-0018
� Eladó két panorámás összevonható
építési telek Budakalász Rózsadombján. Víz
van, egyéb közmûvek, gáz az utcában, csator-
na hamarosan. Egyik: 890 m2, 19 millió Ft,
másik 1075 m2 22,5 millió Ft. Érd: 06
(30)222-1986

� 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.
� III. Mikoviny utcában 1999-ben épült
fszt-i, 80 nm-es, kertkapcsolatos, déli fekvésû
lakás eladó 58 MFt-ért. Tel.: 06(20)932-5005,
316-9408
� III. kerületi téglaépítésû, kis lakásra
cserélem vagy eladom  budaörsi telkem. Tel.:
06(70)258-0560
� 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. Folyóka utcában 1. emeleti, 57 nm-es
lakás, dunai panorámás terasszal eladó.
Irányár: 26 MFt. Tel.: 06(20)932-5005, 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
� III. 2000-ben épült 6 lakásos társasház II.
em-i (tetõtér, nincs lift), bruttó 54, nettó 45
nm-es lakása, garázzsal eladó 26 MFt-ért.
Tel.: 06(20)969-2479
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494 E-mail:
saro1970@t-online.hu

� Szolid, leinformálható fiatal lány részére,
különbejáratú , bútorozott  szoba békásme-
gyeren kiadó. Hév, busz 5-10 percre. 35.000,-
Ft/hó bruttóért. Tel.: 06(30)341-2350

� Kiadó ház Csillaghegyen. Háromszintes,
szintenként 56 m2. Ár: 150 eFt/hó  Tel.:
06(30)964-5331, e-mail: lilapont@t-online.hu
� Szentendrei házrész kiadó. Tel.:
06(30)949-6456
� Meggyfa u. tégla ép. 37 nm lakás kiadó,
hosszú távra, 45.000+rezsi, csendes, fás,
egyedi fûtésû. Tel.: 06(30)647-9801
� Római-parton 130,0 nm nappali+3 szoba
két szinten, duplakomfortos családi ház
hosszú távra kiadó. Tel.: 240-9891
� Bécsi út 130 sz. alatt, a Margit kórház mel-
lett (Kiscelli sarokház) gépkocsi beálló
hosszú távra is kiadó. Tel.: 06(70)325-6993,
326-7459
� Óbuda, Búza utcai 43 nm-es garázs 28
nm-es galériával ipari vagy magáncélra
kiadó. (Villany, akna, csörlõ.) Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06(30)241-4778
� Csendes, jól parkolható helyen, társasház
földszintjén 75 nm helyiség kiadó. Érdeklõd-
ni 06(70)275-5868
� Kiadó üzlet a Bécsi úton. 40 nm, 2 helyi-
séges, komfortos, 50 ezer+rezsi. Tel.:
06(20)256-3237
� Kiadó Testvérhegyen ikerház fele, csodás
panorámával. Tel.: 06(30)587-8329

� 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 szobaasz-
szonyt keres. Tel.: 06(20)554-9696;
� Óbudai ingatlaniroda ingatlanközvetítõ
munkatársakat keres, korrekt feltételekkel.
Érdeklõdni: 06(30)473-2399

� Iskolabusz 28 fõig, Békásmegyeren
ingyenes kiállással, kirándulás céljából
megrendelhetõ. Tel.: 06(20)924-3883. E-
mail: gyuszili1@t-online.hu

� Kárpótlási jegy végsõ vásárlása legma-
gasabb áron most. Tel.: 06(70)248-4524 Hív-
jon bizalommal.

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� LICIT, vagy aukció? Eladni vagy venni
szeretne? www.webbolt.hu
� ELADÓ garzonlakást keresek Óbudán,
kp-zel fizetek, lehet felújítandó. Tel.: 06-70-
949-40-13

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

� Közértet bérelnénk tulajdonostól vagy er-
re alkalmas helyiséget társasháztól. Tel.:
06(30)944-4361

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

Társkeresõ

Üzlet

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, könyveket, varrógépet, zongorát, régi-
ségeket, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(70)651-19-10

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

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

Egyéb

Állás

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

Kiadó

� Kizárólag 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

� 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 tankötelezettség kezde-
tén minden gyermeket is-
kolába kell beíratni. A
2009/2010-es tanévben
tanköteles az a gyermek,
aki az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget el-
érte, és 2009. május 31-ig
hatodik életévét betölti.

Aszülõ (gondviselõ) a
meghirdetett idõ-

pontban köteles tanköteles
gyermekét beíratni a gyer-
mek lakóhelye szerint ille-
tékes vagy a választott is-
kola elsõ évfolyamára. A
gyermeket elsõsorban ab-
ba az általános iskolába
kell felvenni, melynek
körzetében lakik.

Ha az általános iskola a
kötelezõ felvételi kötele-
zettsége teljesítése után
további felvételi kérelme-
ket is tud teljesíteni, de az
összes felvételi kérelem

teljesítésére nincs lehetõ-
sége, a felvételrõl sorso-
lás útján dönt. A sorsolás-
ra a felvételi kérelmeket
benyújtókat meg kell hív-
ni. Sorsolás nélkül is fel-
vehetõ a halmozottan hát-
rányos, vagy sajátos ne-
velési igényû tanuló, to-
vábbá az a gyerek, akinek
sajátos helyzete indokol-
ja. A sajátos helyzetet a
helyi önkormányzat ren-
deletben állapítja meg.
Amennyiben a szülõ
gyermekét más iskolába
kívánja átíratni, azt a kör-
zeti iskolában be kell je-
lenteni, és a befogadó is-
kolától kapott „befogadó
nyilatkozatot” le kell ad-
ni, továbbá a körzeti isko-
lába be kell jelenteni azt
is, ha a tanköteles tanuló
tanulmányait külföldön
folytatja.

Az általános iskolai
nevelés és oktatás nem-

zetiségi nyelven is foly-
hat. Egy adott nemzeti-
séghez tartozó gyermek
anyanyelvén, anyanyel-
vén és magyar nyelven
vagy magyar nyelven
részesülhet iskolai neve-
lésben és oktatásban. A
fõvárosban több nemze-
tiségi, illetve nemzetisé-
gi nyelven is oktató is-
kola, továbbá két tanítá-
si nyelven oktatást foly-
tató általános iskola is
mûködik.

Ö n k o r m á n y z a t i
fenntartású nemzetisé-
gi és kéttannyelvû is-
kolák Óbudán: 

• Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskola (Erste Alto-
fener Grundschule) III.
ker. Vörösvári út 93., né-
met nemzetiségi oktatás.

• Általános Iskola III.
ker. Medgyessy Ferenc
utca 2-4., német nemze-
tiségi oktatás.

Gyermekek iskolai beíratása

A tájékoztató füzet elérhetõ a kerületi óvodákban, iskolákban, az oktatási és kulturá-
lis fõosztályon (Laktanya utca 4.)

Készülõdés az óvodába
„Óvodai iránytû” címmel hamarosan megjelenik a
kisgyermekes szülõket segítõ kiadvány. Idén május
4-tõl 8-ig tart az óvodai elõjegyzés.
A gyermek 3. életévének betöltése után a szülõ bár-
mikor kérheti óvodai felvételét, átvételét. Az újon-
nan jelentkezõket folyamatosan fogadják, amennyi-
ben van elég hely az adott intézményben.

5 évtõl kötelezõ
Abban az évben, amelyben a gyermek betölti az 5.
életévét, már kötelezõ az óvodába járás. Az óvodai
felvételhez jelentkezni kell a meghirdetett idõpont-
ban a lakóhely szerinti illetékes vagy választott óvo-
dában. A beiratkozáskor be kell mutatni a szülõ, il-
letve gyermekének személyazonosságát, lakcímét
igazoló dokumentumot, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát. A sajátos nevelési igényû gyerme-
ket nevelõ óvodába való felvételhez a szakértõi és
rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. Az
óvodai nevelés nemzetiségi nyelven - a III. kerület-
ben németül - is folyik.
A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felven-
ni, melynek körzetében lakik, illetve ahol szülõje dol-
gozik. Az óvodai felvételrõl, átvételrõl az intézmény
vezetõje dönt, a felvételek lezárásáról június 5-ig hir-
detményen, illetve határozatban értesíti a szülõket.
Nemzetiségi nyelvû, illetve idegen nyelven is
nevelõ önkormányzati óvodák Óbudán:
III. ker. Bárczi Géza u. 1. (német).
III. ker. Bécsi út 236. (német).
(Az „Óvodai iránytû” Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata honlapján is elérhetõ lesz.)

A beiratkozás idõpontja 
2009. április 23-án (csütörtökön) 8-tól 19 óráig,
április 24-én (pénteken) 8-tól 18 óráig.

Elõjegyzés május 4-tõl 8-ig

A Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium Békásmegyer-Ófaluban fás, virágos, tiszta
levegõjû, csendes, családias környezetben található. Az
intézményben egységes szerkezetû képzést biztosítanak
az óvodás kortól egészen az érettségiig. Heti két órában
tartanak hittanórát. A kis létszámú osztályokban lehetõ-
ség nyílik tehetséggondozásra, tanulmányi felzárkózta-
tásra.Az óvodai nevelésben fontos szerepet kap a játék,
a népi hagyományok ápolása, az ének és a tánc, az is-
kolai felkészítés. Az általános iskolában a gyerekek ta-
nulási vágyának felkeltésére nagy hangsúlyt helyeznek,
segítik õket adottságaik kibontakoztatásában. Kiemelt
nevelési terület az egészség megõrzése, lelki vonatkozá-
sában mentálhigiénés kíséréssel. Elsõ osztályban a gye-
rekek úgynevezett pálcikás módszerrel kezdik az olva-
sás-írás tanulását, mely kreatív módon alapozza meg az
olvasás tanulását. Ezután az Apáczai Kiadó tankönyv-
családját alkalmazzák. Az írástanulás késleltetett, s ez
rendkívül pozitív hatású a diákokra. Az angol és német
nyelvet elsõtõl harmadik osztályig szakkörön, a további-
akban tanórákon sajátíthatják el. A gimnáziumi felvétel
feltétele a keresztény elkötelezettség, jó magaviselet és a
jó tanulmányi eredmény. A négy évben személyre szóló
fejlesztési programot valósítanak meg, elmélyítik a nyelvi
képzést.A végzõs osztályokból 75-80 százalékos a felvé-
teli arány felsõfokú oktatási intézményekbe.
Legközelebb április 15-én 16.30-tól 17.30 óráig be-
mutató órára várják a gyermekeket szüleikkel együtt.
(Cím: Templom utca 5. Elérhetõségek: telefon és fax,
388-8130, e-mail: mail@mustarmag.sulinet.hu hon-
lap: www.mustarmag.communio.hu)

Óvodától az érettségiig a Mustármagban
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Locsolóvers
Rejtvényünkben könnyed húsvéti locsolóverset ol-
vashat. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 29.
sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. A versike elsõ sora (zárt betûk: T. F.
R. I.). 13. Íz. 14. Színészünk volt, János. 15. Thaiföldi,
olasz, luxemburgi és norvég autók jele. 16. Egyik arab
nyelvjárás. 18. A Föld mélyén található. 20. Részben bi-
torol! 21. Elegánsan viselkedik. 23. Új a németeknél. 24.
Keresztül. 25. Hajórész. 26. Vegyjele Ne, fordítva. 28.
Kovács Sándor szignója. 29. Két liter. 30. Mecseki hely,
fordítva. 32. Krémmel ken be. 34. Nyit. 35. Egyszerû
hangszer. 37. Kis Emma. 38. Õsi magyar lovász volt. 41.
Fordítva verítékezik. 44. Svéd és osztrák autók jele. 45.
Végek nélkül kileng! 47. Réz és kén vegyjele. 48. H. B.
L. 50. Utófordítás! 52. Hagyj! 54. Gaznövény. 55. Értel-
mes gondolatrendszer. 57. Harcias nõk. 59. Visszavoná.
60. Becézett Katalin. 62. Névelõs német nagyváros.
FÜGGÕLEGES: 1. Kis Pál. 2. Idegesít. 3. Sci-fi gyako-
ri alakja. 4. … Sharif, egyiptomi származású amerikai
színész. 5. … Remo. 6. Egyházi díszruha. 7. Angol bör-
tön. 8. Táj része! 9. Sajnálok. 10. Vet betûi keverve. 11.
Y-nal a végén nem elégséges esetben mondják. 12. Van-
nak-e? 17. Cigarettára is mondják, fordítva. 19. Kishíján
imádj, fordítva. 22. Dátumrag. 25. Magam elõtt irányí-
tok. 27. Kis mennyiségû. 29. A versike második része (zárt be-
tûk: O. S. J. Y.). 30. Hajdú-Bihar megyei helységbe való. 31. T.
I. D. 33. Személyes névmás. 34. Tellur vegyjele. 36. Fodrász illa-
tosítója, vulgárisan. 39. Ismert bor fonetikusan. 40. Lepakolja ré-
giesen. 42. Szárnyasok finom szerve. 43. Szoboranyag lehet, név-
elõvel. 46. Tiltás. 48. Hazájában él. 49. Hajforma. 51. Finn társ-
nyelv. 53. Satellit része. 54. K. O. B. U. 56. Részben litván! 58.
Zambiai, osztrák és portugál autók jele. 61. Argon vegyjele. 

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon április 27-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben
vehetnek át. Az április 1-jén megjelent, „Nem bolondság” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: „Másnak a teste talán templom, de
az enyém maga a vidámpark”.
Könyvet nyertek: Avemaria Ottóné 1038 Budapest, Valéria utca
11.; Sziklai Jánosné 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.; Vadas
Ákos 1031 Budapest, Varsa utca 10.

Az „Óbudai Fitt Családi Percek” elnevezésû sportrendezvényt idén
elõször rendezik április 24-én 17-tõl 18 óráig a TUE-pályán (Kalap
utca 1.). A rendezvény 17 órakor kezdõdik megnyitóval, majd rövid
bemelegítést követõen 22 III. kerületi óvodában megtanított torna-
gyakorlatokat mutatják be a gyerekek. A közös tornákat Kozma
Zsuzsanna fitnesz-edzõ vezeti. Ezt követõen családi játékokban ve-
hetnek részt az érdeklõdõk, majd az Óbudai Wellness és Diáksport
Egyesület versenyzõinek aerobic és hip-hop bemutatóit tekinthetik
meg. A továbbiakban szülõknek és gyerekeiknek tartanak interak-
tív tornát, majd jön Zizi bohóc. A fináléban az Izgõ- Mozgó Együt-
tessel együtt közös tornára invitálják a résztvevõket. Az esemény
záróakkordjaként okleveleket adnak át a családoknak.

Fitt családi percek - elõször

VASÚTMODELLEK BÉKÁSMEGYEREN. Látványos vasútmodell kiállításra
várták a látogatókat április 4-én és 5-én a Békásmegyeri Közösség Házba.
A kiállító 424 Modell Klub jóvoltából különbözõ méretarányokban ismer-
kedhettek az érdeklõdõk a vasútmodellekkel

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
pályázatot hirdet egyházi és civil szerve-
zetek, valamint az önkormányzat fenn-
tartásában mûködõ intézmények részé-
re, „2009. évi nyári, ifjúsági táborok tá-
mogatása” címmel 

A pályázat célja: a III. kerületi gyermekek és
fiatalok nyári, belföldi, szorgalmi idõn kívü-
li (kivétel óvodák) táborozásának támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló keret-
összeg mértéke: 7.000.000 forint, a képvise-
lõ-testület 2009. évi költségvetése alapján. A
pályázaton elnyerhetõ maximális támoga-
tási összeg: 150 000 forint.

Támogatott területek:
Iskolai, -óvodai szervezésû, és önszerve-

zõdõ közösségek (egyesületek, karitasok,
szövetségek, alapítványok,) kizárólag III.
kerületi lakóhellyel rendelkezõ gyerme-
kek nyári táborai, kivéve az önkormányzat
fenntartásában mûködõ Balatonszabadi-sós-
tói tábor.

A pályázat kiírója kiemelten kezeli a 7-10
napra szóló, valamint  a szociálisan rászoru-
ló gyermekek szállás, utazás, étkezés költsé-
geinek csökkentésére irányuló pályázatokat

Szervezési és bérjellegû kiadásokra nem
lehet pályázni.

A nem állami (civil és egyházi fenntar-
tók) esetében a pályázott összeg minimum
20 százaléka, mint önrész, biztosítása kö-
telezõ. Nem vehetõ figyelembe önrészként a
szervezési és bérjellegû kiadás.

Pályázati feltételek:
• Egy szervezet legfeljebb két pályázatot

nyújthat be. Az intézmény és az intézmény se-
gítésére létrehozott alapítvány egy pályázó szer-
vezetnek minõsül. Többes pályázat esetén, vala-
mennyi pályázatot érvénytelennek tekintjük.

• A pályázaton kizárólag Bp., III. kerületi
székhelyû és mûködésû szervezetek vehet-
nek részt.

• Önkormányzati önállóan gazdálkodó intéz-
mények (kivéve: iskolák, szociális- és gyer-
mekvédelmi intézmények), állami és gazdálko-
dó szervezetek (bt. kft. kht. stb.) a pályázaton
nem vehetnek részt.

• A pályázaton azon szervezetek vehetnek
részt, melyek bejegyzése a pályázat benyújtása-
kor már legalább egy éves. 

• A pályázatot benyújtó szervezetnek és a
megadott számlaszám tulajdonosának egyezõ-
nek kell lennie, melyet dokumentummal iga-
zolni kell (például számlakivonat, bankszámla-
szerzõdés).

• Nem bírálják el azon pályázó pályázatát,
aki a korábbi években nem, vagy csak részben
számolt el az önkormányzattól bármilyen cí-
men kapott támogatással.

A pályázat beadásának helye és határideje:
2009. április 24-én 12 óráig. 

Az önkormányzat fenntartásában mûkö-
dõ intézmények a pályázatukat a szociális
szolgáltató fõosztályon, a civil- és egyházi
szervezetek a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján (1033 Bp., Harrer Pál
utca 2.) írásos formában nyújthatják be.

Pályázni kizárólag az erre a célra rend-
szeresített adatlapon lehet. A részletes pá-
lyázati kiírás és a pályázati adatlap átvehe-
tõ az önkormányzat ügyfélszolgálati Irodá-
ján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), il-
letve letölthetõ az önkormányzat honlapjá-
ról, a www.obuda.hu címrõl.

A döntés várható idõpontja: az önkor-
mányzat fenntartásában mûködõ oktatási-
nevelési intézmények esetében a pályáza-
tok elbírálásáról a szociális és lakásgazdál-
kodási bizottság a 2009. május 5-ei ülésén
dönt. Az egyházak és civil szervezetek ese-
tében a pályázatok elbírálásáról a képviselõ-
testület a 2009. május 27-ei ülésén dönt.

Elszámolási kötelezettség: a pályázat
nyerteseinek a támogatás felhasználásáról
szöveges és pénzügyi elszámolást kell benyúj-
taniuk 2009. szeptember 30-ig. Az elszámo-
lást az erre a célra rendszeresített adatlapon
kell benyújtani. Az elszámolásnak tartalmaz-
nia kell a kiadási költségeket igazoló számlá-
kat (az önrészrõl is), legalább egy oldal szöve-
ges beszámolót, valamint a résztvevõk névso-
rát a lakóhely megjelölésével.

A pályázatról további információt
nyújtanak: 

Tófejy Éva, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Civil és Turisztikai Szolgáltató
Irodájának csoportvezetõje. Telefonszám: 437-
8674, e-mail: tofejy.eva@obuda.hu

Önkormányzat fenntartásában mûködõ in-
tézmények esetén: Horváth Ildikó bizottsági re-
ferens. Telefonszám: 437-8661.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata pályázatot hirdet civil
szervezetek részére, „Civil mûködé-
si pályázat - 2009 elsõ félév” címmel 

A pályázat a civil társadalom erõsí-
tését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja.
A pályázat célja a civil szervezetek
mûködéséhez és létesítõ okiratában
lefektetett alaptevékenységéhez való
hozzájárulás, mind eszköz és infrast-
ruktúra, mind humánerõforrás tekinte-
tében, melyek elõsegítik a szervezet
fejlõdését, mûködését.

A támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg mértéke: 15 000 000 fo-
rint, a képviselõ-testület 107/2009.
(III. 25.) határozata alapján.

A pályázaton elnyerhetõ maximális
támogatási összeg: 1 500 000 forint.

Pályázatot nyújthatnak be:
a) Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata illetékességi területén be-
jegyzett és ott tényleges tevékenysé-
get folytató egyesületek, szövetségek,
alapítványok (ide nem értve a közala-
pítványt), 

amelyeket a bíróság 2008. január 1-
je elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett
és az alapszabályuknak, illetve az ala-
pító okiratuknak megfelelõ tevékeny-
ségüket ténylegesen folytatják, és

b) azok a civil szervezetek, amelyek
ugyan nem III. kerületi székhellyel

kerültek bejegyzésre, ám tevékenysé-
güket Óbuda-Békásmegyeren, a kerü-
let lakossága érdekében fejtik ki, és
amelyeket a bíróság 2008. január 1-je
elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett és
az alapszabályuknak, illetve az alapító
okiratuknak megfelelõ tevékenységü-
ket ténylegesen folytatják.

A pályázat beadásának határideje:
2009. április 30-án 12 óráig.

Pályázat benyújtásának helye: a pá-
lyázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1
másolati példányban a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)
kell benyújtani. 

A részletes pályázati kiírás és adat-
lap letölthetõ a www.obuda.hu inter-
netes oldalról, vagy beszerezhetõ a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál
utca 2.), illetve a civil és turisztikai
szolgáltató irodában (1033 Budapest,
Hídfõ utca 18.). 

A pályázatról további 
információt nyújtanak: 

Tófejy Éva, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának civil és turisztikai
szolgáltató irodájának csoportvezetõ-
je. Telefonszám: 437-8674, e-mail:
tofejy.eva@obuda.hu

dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea ci-
vil referens. Telefonszám: 437-8921,
e-mail: kantor.andrea@obuda.hu

Társasházak és la-
kásszövetkezetek ré-
szére adható felújítási
támogatás

Beküldési határidõ:
2009. április 30. 13.30
óráig.

Pályázati felhívás
A kerületben lévõ tár-

sasházak és lakásszövet-
kezetek részére adható
felújítási támogatás el-
nyerésére Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete 2009. évi költség-
vetésében 70 millió fo-
rint különített el a tár-
sasházak és lakásszövet-
kezetek felújítási mun-
káinak pályázati úton
történõ támogatására. 

(További információ:
www.obuda.hu/hivatal_
palyazatok/334 olda-
lon.)

Távhõvel ellátott la-
kóépületek lakáson-
kénti hõfogyasztásá-
nak szabályozására és
mérésére alkalmas esz-
közök beszerelésének
támogatása

Beküldési határidõ:
2009. június 8. 12 óra.

Ó b u d a - B é k á s m e -
gyer Önkormányzatá-
nak pályázati felhívá-
sa a távhõvel ellátott
lakóépületek lakáson-
kénti hõfogyasztásá-
nak szabályozására és
mérésére alkalmas
eszközök beszerelésé-
nek támogatására
(ÖKO-Program).

Az önkormányzati mi-
niszter a lakáscélú állami
támogatásokról szóló
12/2001. (I.31.) kor-
mányrendelet alapján
meghirdetett, „A távhõv-
el ellátott lakóépületek
lakásonkénti hõfo-
gyasztásának szabályo-
zására és mérésére alkal-
mas eszközök beszerelé-
sének támogatására” - to-
vábbiakban állami támo-
gatás - pályázó társashá-
zakat és lakásszövetkeze-
teket az önkormányzat is
támogatni kívánja.

(További információ: a
http://www.obuda.hu/hiv
atal_palyazatok/335 ol-
dalon található.)
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Az Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. és a Pe-
dagógiai Szolgáltató Intézet
új kezdeményezésével sze-
retné felhívni a lakosság fi-
gyelmét a testnevelés, a
mozgás, a sport örömére.
Az érdeklõdõket május 7-én
10 órakor várják egy közös
testnevelés órára.

Azokban az iskolák-
ban, melyek vállal-

ják, hogy részt vesznek a
programban, az intéz-
mény udvarán csatlakoz-
hatnak a diákokhoz, rossz
idõ esetén a tornaterem-
ben együtt mozoghatnak
az iskolás gyermekekkel.

A felhívásra jelentkezõ
iskolák listáját az Óbuda
Újság május 4-én megjele-
nõ számában tesszük közzé. 

Nyílt testnevelés
óra az iskolákban 

A jó idõ beköszöntével egyre
több programmal várja az
evezni vágyókat az Óbudai
Sportegyesület Vízitúra Szak-
osztálya. 

Bowling csapatverseny
FSZ Kupára várják az

érdeklõdõket április 18-án.
* AFöld Napján Dömös és
a Római-part között, 51 fo-
lyamkilométeren lapátol-
hatnak április 25-én a Du-
na szerelmesei. Részvételi
díj: 2 ezer forint.

(Cím: Rozgonyi Piroska
utca 28. Tel.: 240-3353,
06-20-968-3685. Honlap:
www.ose.hu)

Evezés a Föld
és a Víz Napján

Gyurta Gergõ már tizenhét
éves, ám az eredményei
még jócskán elmaradnak
olimpiai ezüstérmes bátyjá-
étól, de ezen nem kell cso-
dálkozni, hiszen „Gege”
egész egyszerûen nem nõtt
olyan gyorsan, mint a báty-
ja. A hozzáállása azonban
példás, így joggal bízha-
tunk benne, hogy - ha még
nem is a rijekai Eb-n -
elõbb-utóbb utoléri a nem-
zetközi élmezõnyt.

A 2004-es athéni olim-
pia után Gyurta Dá-

niel egyik - ha emlékeze-
tem nem csal, a sportév-
könyvben megjelent - nyi-
latkozatában azt mondta,
figyeljünk csak az öccsére,
õ még az akkor friss ezüst-
érmes bátyónál is nagyobb

tehetség. Dani akkor 15
esztendõs volt, Gege -
ahogy a Komjádi-uszoda
környékén becézik Gergõt,
13 éves. A két úszó testvér
Óbudán lakik és tanulmá-
nyaikat is itt végzik. Gergõ
jelenleg a Veres Péter
Gimnázium diákja. 

Természetes, hogy nagy
adag testvéri szeretet is

megbújt a szavak mögött,
ám az is biztos, elõre nem
lehetett tudni, hogy a pá-
lyafutásuk elsõ évei eny-
nyire eltérõen alakulnak.
Hiszen a természet nem
ugyanazon adottságokkal
áldotta meg a két testvért.
Dani 15 évesen már kész
férfiként csatázott Kita-
dzsimáékkal Athénban,

míg Gergõ ugyanennyi
idõsen még a korának
megfelelõ, átlagos testal-
kattal természetesen nem
kelhetett versenyre a - Da-
nihoz hasonló - koraérett
ellenfelekkel. Tehát, hogy
a testvéri jóslat egyszer be-
válik-e, most még a jövõ
zenéje, noha Gergõ - már
17 éves - egyre férfiasodik,
és az idei ifjúsági Európa-
bajnokságon már közelített
a korosztályos élvonalhoz.
Aggódnunk azonban nem
kell, hiszen Gege technika-
ilag jól képzett, tehetséges,
laza az izomzata, és nincs
fényévekre az élvonaltól. 

- Szimpatikus, nagyon
jó a hozzáállása, egészsé-
ges, jó szellemû srác - jel-
lemzi edzõje, Széles Sán-
dor. - Hogy meddig juthat
el, egyelõre nem lehet
megjósolni, mert kicsit
még alacsony, elválik,
hogy mennyit nõ még.
Egyértelmûen vegyes
úszásban és 1500 méter
gyorson lehet jó, de fel-
merült a hosszútávúszás
is, hiszen sokáig együtt
edzett a Gercsák-test-
vérekkel, akik kipróbál-
ták már magukat a nyílt
vízben. Ebben a verseny-
számban is van fantázia.
Ám egyelõre õ medencés
úszó szeretne lenni, a
bátyja nyomdokain. 

Rijekában mindenesetre
a vegyes számokra kon-
centráltak, 200 és 400 mé-
teren is rajthoz állt, de a
felnõtt élmezõny még tá-
voli terv. Ám az õ elhiva-
tottságával, céltudatossá-
gával jó esély van rá, hogy
egyszer a sikerek terén is
bátyja nyomdokaiba lép.

Mezei Péter

Ismeretlen ismerõs 

A kisebbik Gyurta 

SAKKVERSENY. Az Óbuda Napja rendezvénysorozaton a sakkozók is összemérhetik fel-
készültségüket. Áprilisban több alkalommal találkoztak a 18 év feletti sakkbarátok az
Óbudai Társaskörben. Eredményt május 3-án hirdetnek

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

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as
parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (leg-
közelebb május 6-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában.
Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb április 15-én, majd május 20-
án) adótanácsadás 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 23-án 18.30 órától lesz.
Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap
16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb április 16-án, majd
május 21-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdek-
lõdni 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
május 7-én), 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

• A Pusztakúti úton
(képünkön) vízvezeté-
ket építenek az Újligeti
sétány és az Ürömi út
között, ezért szakaszo-
san lezárják a Csillag-
hegy felé vezetõ oldalt.
A munkaterületnél irá-

nyonként váltakozva
haladhat át a forgalom.
• A Bojtár utca és a Ku-
nigunda útja csomópont-
ját körforgalmúvá alakít-
ják át, emiatt itt korláto-
zásokra kell számítani,
de minden irányban át

lehet hajtani a kereszte-
zõdésen. • A Huszti
úton, a Kaszásdûlõ utca
közelében közmûépítés
miatt útszûkület nehezíti
a közlekedést, ezért a
118-as autóbusz megál-
lóját is áthelyezték.

Közmûépítések, körforgalom kialakítása

R engeteg vetélkedõ és gyerekprogram
színesíti hagyományos családi ren-

dezvényünket 10 órától a Hajógyári-szige-
ten. Elõadások minden nap, az Atilla Ki-
rály Népfõiskola nyílt napja, focibajnok-
ság, akadályverseny, íjászat és a már meg-
szokott színvonalas délutáni koncertek a
nemzeti zenekarok legjavától. Május 1-
jén: Kurul dobosok, Romantikus Erõszak,

Kormorán. * Május 2-án: Jászmagyarok,
Fankadeli, Ismerõs Arcok, Szkítia. * Má-
jus 3-án: Sárdy Barbara, Patrióta,
Hungarica. 

Találkozzunk a Jobbik információs sátrá-
nál, ahol bõvebb felvilágosítást kaphat ró-
lunk! Kapcsolat a III. kerületi szervezettel:
obuda@jobbik.hu Tel.: 06-30-377-1857,
www.obuda.jobbik.hu 

Jobbik III. kerületi Szervezete

C surka István tart
elõadást április 23-

án 18 órakor az Óbudai
Kulturális Központban
(San Marco utca 81.),
„Magyar érdek az Euró-
pai Parlamentben és a
hazai Országgyûlésben”
címmel. Bemutatkozik
Sütõ Gábor, a MIÉP EU-
parlamenti listavezetõje.

KÉPEK SÜKÕRÕL. Az
Ericsson és a Godot Ga-
léria közös tárlatán Bukta
Imre festõmûvész mûvei-
bõl nyílt kiállítás, „Kirán-
dulás: Sükõ (Hargita me-
gye, Románia)” címmel a
Laborc utca 1. szám alatt.
(A tárlat április 18-ig te-
kinthetõ meg hétközna-
pokon 8-tól 17 óráig.)

• A Megbékélés Háza Temp-
lomban ismét beszél(get)õ
sarok lesz április 24-én
18.30 órától.Téma: speciális
nevelést igénylõ gyermekek
problematikája. Beszélgetés
Rudolf Ottóné drámapeda-
gógussal. • Az orgonamentõ
húsvéti koncert április 27-én
19 órakor kezdõdik. (Hely-
szín: Békásmegyer, Új-
megyeri tér, bejárat az iskola
felõli oldalon.)

Magyar érdek
az EU-ban

Beszél(get)õ sarok
és koncert 

Jobbik majális 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
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ABLAK-AJTÓ!
HA MINÕSÉGET SZERETNE JÓ

ÁRON, CSERÉLJE MOST
NYÍLÁSZÁRÓIT!

KIVÁLÓ NÉMET ALAPANYAG,
FOKOZOTT HÕSZIGETELÉS!

HA MOST RENDEL, 
AJÁNDÉKOT IS ADUNK!

MÛANYAG, FA EGY HELYEN
KOMPLETT BEÉPÍTÉS, 

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

LÉCZFALVI PIROSKA
TEL.: 20-222-44-12

BÉCSI ÚT 199. 
(PRAKTIKERREL SZEMBEN)

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

BIBLIAI ÉLETUTAK. Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Bibliai találko-
zások, tanulságok, segítségek a ma emberének” címmel folytatódik a közkedvelt
sorozat. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Jézus és a százados;
Meddig terjed Isten hatalma?” címmel április 21-én; „Az apostolok találkozásai
a birodalom vezetõivel; A gyakorlati kereszténység példája vész, háborgatás kö-

zepette; Hogyan erõ-
södhetünk meg ilyen
idõkre?” címmel áp-
rilis 28-án hallhatnak
elõadást. Elõadók:
Holló Péter, Kecske-
méti János, Kulcsár
Attila és Filep
György. (Kezdés:
18.30 órakor. Belé-
põjegy: 100 forint.
San Marco utca 81.)

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

Adós hitelezõi jogviták - Válás 
Gyermekelhelyezés + gyermektartás
Vagyonmegosztás - Ingatlanügyek

§
http://eumediator.5mp.eu

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

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