
A három éve alapított elismerésre május
10-ig tehetnek indítványt. A díjat a Sem-
melweis Napon, június 25-én adják át.

Az önkormányzat több épületet, csoport-
szobát nyit meg a nyáron, hogy segítse
az óvodáskorú gyermekek ellátását.

Természetjárás, futás, kerékpározás szere-
pel a Zöld Sport Nap május 1-jei program-
jában, a hármashatár-hegyi repülõtéren.28

Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen

XVI. évfolyam 8. szám              Megjelenik kéthetente                2010. április 28.

4
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj

5
Több óvoda fogadja nyáron a gyerekeket

Óbuda Napja május 2-án. Századfordulós fesztivál 
a Fõ téren, Óbuda Napja Csillaghegyen, 
Közbiztonsági Nap Békásmegyeren.     PROGRAMOK A 16-18. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma május 12-én, szerdán
jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók
a www.obuda.hu honlapon.

A szitáló esõ ellenére
több mint százan

gyûltek össze április 13-
án az Árpád Gimnázium
elõtt, a Katyni Mártírok
Parkjában, hogy leróják
kegyeletüket az 1940-

ben meggyilkolt lengyel
hazafiak, és az április
10-én repülõgép szeren-
csétlenségben elhunyt
állami vezetõk emléke
elõtt. 

TUDÓSÍTÁS A 2. OLDALON

Nagy érdeklõdés mel-
lett nyitotta meg

Bús Balázs polgármester
Budapest elsõ önkor-

mányzati fenntartású
kerékpárkölcsönzõjét
Óbudán, a Laktanya ut-
ca 1/b szám alatt, az Ár-

pád hídi HÉV-megálló
közvetlen közelében áp-
rilis 23-án. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Bringával a munkahelyre

Kerékpárkölcsönzõ nyílt Óbudán

A katyni halottakra emlékeztek

Választási eredmények a második
fordulóban a III. kerületben

3. sz. OEVK (III. ker.) Feldolgozottság: 98,24
Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP) 55,92
Orosz Sándor (MSZP) 34,14
Szabó Tímea (LMP) 9,94
4. sz. OEVK (III. ker.) Feldolgozottság: 98,61
Bús Balázs (Fidesz-KDNP) 63,07
Kiss László (MSZP) 25,44
Quickert Liliána Diána (LMP) 11,49

Menczer Erzsébet és Bús Balázs polgármester, a Fi-
desz-KDNP jelöltjei szereztek parlamenti mandátumot.

Lapzártakor érkezett: a Fidesz-
KDNP-pártszövetség nyerte a 2010-es
országgyûlési választások április 25-ei
második fordulóját. Az elõzetes ered-
mények szerint a pártszövetség várha-
tóan 263 mandátummal elérte a 386 ta-
gú országgyûlés kétharmados többsé-

gét. A rendszerváltozás után elõször
szereztek parlamenti mandátumot jobb-
oldali politikusok a III. kerületi 3. és 4.
számú országos egyéni választókerület-
ben: Menczer Erzsébetnek és Bús Ba-
lázs polgármesternek szavaztak bizal-
mat a polgárok. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Fidesz-KDNP megszerezte a parlamenti mandátumok kétharmadát

Bús Balázs polgármester (63,07 %)
és Menczer Erzsébet (55,92 %) országgyûlési képviselõk
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Önkormányzat – Emlékezés

Testületi ülés
Soron következõ ülését
április 28-án (szerdán)
10 órától tartja Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete a Városháza ta-
nácskozótermében.

Requiem 
az áldozatokért
Az Óbudai Szent Péter
és Pál Fõplébánia-temp-
lomban május 3-án 19
órakor az április 10-ei
lengyel légikatasztrófa
áldozatainak emlékére
Mozart: Requiemje
hangzik el. Elõadja: Sza-
bóki Tünde, Várhelyi
Éva, Molnár András,
Cser Péter (ének), vala-
mint az Albert Schwei-
tzer Kórus és Kamaraze-
nekar. Vezényel: Kenes-
sey László.

Levelezõlista civil
szervezeteknek

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata levele-
zõlistát üzemeltet a kerü-
letben mûködõ civil szer-
vezetek számára. Az ön-
kormányzat által végzett
napi pályázatfigyelés ke-
retén belül felajánljuk,
hogy részükre folyama-
tos tájékoztatást nyúj-
tunk elektronikus levele-
zõrendszerünkön ke-
resztül a különbözõ pá-
lyázati lehetõségekrõl és
a civil szervezeteket érin-
tõ egyéb hasznos infor-
mációkról. Ha igénylik az
önkormányzat szolgálta-
tását, ezt szíveskedjenek
jelezni Zsuppánné Tófejy
Éva ifjúsági, civil és esély-
egyenlõségi referensnél a
tofejy.eva@obuda.hu e-
mail címen.

Ha nem kapja 
a lapot!

Kérjük, hogy az Óbuda
Újság terjesztésével
kapcsolatos gondjaikkal
hívják az Impress Lapki-
adót a 267-0525-ös, a
267-0524-es vagy a
411-0266-os telefonszá-
mon.
E-mail címünk:
impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu

A katyni áldozatok
emléktáblája és

Lech Kaczynski köztár-
sasági elnök portréja
elõtt emlékezett Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere és
Konrad Sutarski lengyel
származású költõ, az
Országos Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat
korábbi elnöke. Az ápri-
lis 13-ai eseményen
részt vett Michal Andru-
konis, a Lengyel Köztár-
saság nagykövetségének
ideiglenes ügyvivõje és
Juliusz Janusz érsek,
apostoli nuncius.

A magyar és a lengyel
himnusz hangjait a
Wysocki légió Hagyo-

mányõrzõ Egyesület ka-
tonáinak tiszteletadása
kísérte.

A III. kerület polgár-
mestere beszédében meg-
rendültségének adott han-

got. Felidézte Kaczynski
elnök nyilvánosságra ke-
rült, el nem mondott be-
szédének gondolatait,
úgy fogalmazott: a rész-
letes vizsgálat által, a
sebek gyógyítása elkez-
dõdött, s ezt a kezelést
nem szabad abbahagyni.
Putyin, orosz miniszter-
elnök koszorúzása és
helyszíni látogatása a
gyógyulás folyamatának
lehet a kezdete. 

A gép utasainak halá-
la, erõs fénycsóvaként
Katyn 1940-es éjsötét
bûnére irányította a
nemzetek figyelmét.

A beszédek után az
eseményen megjelentek
elhelyezték az emléke-
zés koszorúit.

A katyni halottakra emlékeztek

„Élõ történelem Óbuda szívében” címmel a Wysocki légió és más hagyományõrzõ egyesületek közös bemutatóját
láthatták a Nagyszombat utcai katonai Amfiteátrumban március 23-án, a Magyar-Lengyel Barátság Napján. Korhû
öltözékben elevenítették fel, hogyan zajlott Piast Erzsébet korában egy vadászat, miként harcoltak a katonák az
1848-49-es szabadságharc idején 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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A Fidesz-KDNP megszerezte 
a mandátumok kétharmadát Köszönet és elismerés illeti Óbuda-

Békásmegyer minden polgárát,
mert április 25-én kerületünk bebi-
zonyította: élenjárók vagyunk a
változás útján, közösségünk példát
mutatott összefogásból és a jövõ-
ért érzett felelõsségbõl.

Akerület lakói magukra, sa-
ját életükre, jövõjükre,

Magyarország jövõjére voksol-
tak és gyõztek, legyõzték a re-
ménytelenséget, megmutatták,
hogy a nemzet egységes, gyors
és mélyreható változást akar.

Pártszimpátiára való tekintet nél-
kül köszönjük mindenkinek, aki
részt vett a szavazáson és segítette
helyreállítani a demokráciába ve-
tett hitet. Külön köszönjük mind-
azoknak a bizalmát, akik szavaza-
tukkal Bús Balázs polgármestert és
Menczer Erzsébetet támogatták. A
választók Bús Balázs polgármester
és csapata munkájáról is véle-
ményt mondtak, mert más pártok
szavazói rekordszámban támogat-
ták a polgármestert, aki pártja listá-
jához képest több, mint 3%-kal
több szavazatot kapott.

Tisztelt kerületi polgárok!
Minden erõnkkel azon le-

szünk, hogy ezt a bizalmat meg-
szolgáljuk. A magyar Ország-
gyûlésben valamennyi III. kerü-
leti lakost képviselni fogjuk,
azokat is, akik ma még nem ben-
nünk látják a megoldást az or-
szág bajaira. Alázattal, elbizako-
dottság nélkül kell dolgoznunk,
hitelesen, becsületesen. Aho-
gyan eddig tettük. Most készen
állunk az új feladatra.

Magyarország óriási történel-
mi lehetõség kapujában áll, hi-
szen április 25-én olyan átfogó
nemzeti egység jött létre, ami-
lyen több mint 60 éve nem való-
sult meg hazánkban.

A gyors, mélyreható változás-
hoz mindenkire szükség van, kivé-
tel nélkül minden magyar ember-
re. Csak így érhetünk el sikereket.

Ez a nemzeti egység a feltéte-
le annak, hogy az ország mie-
lõbb talpra álljon.

Köszönettel:
Bús Balázs

polgármester, 
országgyûlési képviselõ

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Óbuda-Békásmegyer gyõzött!
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Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Köz-
pont az elmúlt egy évben, az
Új Magyarország Fejlesztési
Tervben új programsorozatot
indított útjára, melynek so-
rán térítésmentes gyermek-
és családközpontú prevenci-
ós foglalkozásokat, progra-
mokat szervezett.

Aprojekt családi prog-
ramjainak célja a

családi kapcsolatok erõsí-
tése és a családi struktú-
rák újraépítése volt. A 10
alkalommal tartott családi
délutánon és az 5 családi
napon vendégül láttak 87
óbudai családot az intéz-
mény telephelyein. A
programok egyrészt a ha-
gyományõrzésre, más-
részt a családi ünnepekre
fókuszáltak. Az alkalmak
során a szülõk gyerme-
kükkel együtt játszottak,
kézmûveskedtek, temati-

kus foglalkozásokon vet-
tek részt.

A hátrányos helyzetû,
kallódó, csellengõ gyer-
mekek számára 3 csoport-
ban kommunikációs-
konfliktuskezelési trénin-
get és 1 csoportban indu-
lat- és agressziókezelési
csoportfoglalkozást szer-
veztek. A csoportok vá-
laszt kínáltak a veszélyez-
tetett gyermekek maga-
tartási- és teljesítményza-
varaira, családi- és életvi-
teli problémáira. A képzé-
seken összesen 76, a nyá-
ri gyermektáborban pedig
40 gyermek vett részt.

A program elérte célját,
hiszen sikerült az óbudai
családok és gyermekek
számára egy olyan prog-

ramsorozatot nyújtani,
mely hozzájárult a családi
kapcsolataik stabilizálásá-
hoz és a gyermekek (isko-
lai) beilleszkedéséhez, in-
tegrációjához. Az egyes
programelemek átjárhatók
voltak, így a megcélzott
kamasz korosztályt sike-
rült egy évig a projektben
tartani.

Az intézmény a megkez-
dett munkát - újabb pályá-
zati forrás bevonásával -
folytatja, hamarosan ismét
lesz Óbudán családi nap,
családi délután vagy önis-
meret-fejlesztõ tréning.

(A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával va-
lósult meg.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda La-
kosságának Egészségéért Díjat. Az odaítélést és az
átadást a 35/2007.(V.30.) rendeletében szabályozta a
képviselõ-testület.
A rendelet szerint: a díj adományozható mindazon
személynek, vagy közösségnek, aki/amely a kerület
lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-
ápoló munkájával, akár a rehabilitáció vagy a be-
tegségmegelõzés terén kifejtett tevékenységével,
akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munká-
jával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett
felhívás alapján, az egészségügyi bizottság javasla-
ta után a képviselõ-testület dönt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban
évente egy személy vagy csoport részesül. A díja-
zott személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és
500.000 forint összegû pénzjutalom jár.
A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek
között adják át annak a személynek vagy csoport-
nak, akinek/amelynek a képviselõ-testület az
egészségügyi bizottság javaslata alapján odaítéli.
Idén június 25-én (pénteken) tartják a díjátadót.

Az indítvány feltételei
1. Indítványt olyan természetes személyre és csoport-
ra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be,
aki(k)/amely(ek) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi
ellátásának, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint
Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagas-
ló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak.
2. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû,
indoklással alátámasztott ajánlást, illetve az ajánlott
személy vagy csoport tevékenységének, eredmé-
nyének rövid ismertetését.

Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató
fõosztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné
Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani.
A felmerülõ kérdésekrõl felvilágosítás kérhetõ Nyíri
Gizellától, egészségügyi bizottsági referenstõl a kö-
vetkezõ telefonszámon: 437-8659.
Beadási határidõ: 2010. május 10.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Felhívás az Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díj adományozására

Mikor égethetõ avar és kerti hulladék?

Lezárult az „Együtt a család” program 

A vonatkozó helyi ön-
kormányzati rende-

let értelmében avar és ker-
ti hulladék égetése Óbuda-
Békásmegyer egész terü-
letén októberben, no-
vemberben, valamint feb-
ruárban, márciusban,
csütörtökön és szomba-
ton 10-tõl 15 óráig meg-
engedett a tûzvédelmi elõ-
írások betartása mellett.
Párás, ködös, szeles idõjá-
rás esetén az égetés tilos.

Az ingatlanon keletke-
zõ - a rendszeres szemét-
szállítással el nem szállít-

ható vagy nem komposz-
tálható - kerti hulladék
elszállíttatása az ingat-
lantulajdonos, illetve a
bérlõ, valamint a telek
használójának feladata és
kötelessége.

Aki a tilalom ellenére
avart, illetve kerti hulladé-
kot éget, vagy a nyesedék
elhelyezésére és elszállí-
tására vonatkozó elõíráso-
kat megszegi, szabálysér-
tést követ el, mely cselek-
ményért 30.000 forintig
terjedõ pénzbírsággal
sújtható.

A békásmegyeri okmányirodába a 454-7632-es telefonszámon lehet idõpontot foglal-
ni. A Harrer Pál utcai okmányiroda a 437-8777-es telefonszámon valamint interneten
a www.magyarorszag.hu illetve a www.obuda.hu  weboldalon keresztül fogadja az
ügyfelek bejelentkezését. Az interneten történõ idõpontfoglalás csak a Harrer Pál ut-
ca 2. (ügyfélszolgálati iroda) és a Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodába lehetséges.
A Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodában továbbra is mûködik a postahivatal az ügy-
félfogadási idõvel azonos nyitva tartással, valamint az irodában található alkuszcég se-
gítségével az ügyfelek megköthetik gépjármûvük kötelezõ felelõsségbiztosítását is.
A békásmegyeri és a Harrer Pál utca 9-11. szám alatti okmányirodában az ügyfelek sze-
mélyesen is foglalhatnak idõpontot.
Az okmányirodában az alábbi ügyek intézhetõek:
Békásmegyer (Medgyessy Ferenc utca 4.): személyazonosító igazolvány; lakcímbeje-
lentési ügyek; útlevél; vezetõi engedély; ügyfélkapu ügyintézés.
Harrer Pál utca 9-11.: személyazonosító igazolvány; lakcímbejelentési ügyek; vezetõi
engedély; jármûigazgatási ügyek; egyéni vállalkozói igazolvány; ügyfélkapu ügyintézés.
Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda): útlevél; mozgáskorlátozottak parkolási iga-
zolványa.
A nyitva tartási idõ mindhárom irodában azonos.
Hétfõ: 10-tõl 18 óráig. Kedd: 8-tól 14 óráig. Szerda: 8-tól 14 óráig. Csütörtök: 8-tól 14 órá-
ig. Péntek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, nyitva tartás az okmányirodákban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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AAzz óóvvooddáákk aazz aalláábbbbii ééppüülleetteekkeett ttaarrttjjáákk nnyyiittvvaa 
Almáskert Óvoda Szérûskert utca 37.
Ágoston Mûvészeti Óvoda Váradi utca 15/a.
Bárczi Óvoda Bárczi Géza utca 1.
Gyermeksziget Montessori Óvoda Zipernowsky Károly utca 2.
Gyermekvilág Óvoda Vitorla utca 6.
Hétpettyes Óvoda Törzs utca 2.
Meseerdõ Óvoda Váradi utca 9-11.
Napraforgó Mûvészeti Óvoda Pais Dezsõ utca 2.
Pitypang Mûvészeti Óvoda Hunyadi utca 8-10.
Százszorszép Óvoda Reménység utca 6.
Vackor Óvoda Mókus utca 1.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Bús Balázs
polgármester javaslatára
20 kerékpárt vásárolt a
múlt évben azzal a céllal,
hogy segítse a hivatali dol-
gozók munkába járását. 

A kezdeményezésnek
olyan nagy sikere lett,
hogy a kerékpárt forgal-
mazó Berguson Kerékpár-
szaküzlet és Szerviz tulaj-
donosa, Nagy András fel-
vetette a program kiter-
jesztését a kerületi lakosok
számára is. Kezdetben 50
kerékpárt biztosít a szak-
üzlet vezetése. Ez az ötlet
egyedülálló fõvárosi vi-
szonylatban, és illeszkedik
ahhoz, hogy Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
ta idén ismét pályázhat a
Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium
és a Környezetvédelmi
Minisztérium által meghir-
detett „Kerékpárosbarát
Település 2010” cím el-

nyeréséért. A „Kerék-
párosbarát Munkahely
2009” címet már elnyerte
az önkormányzat.

A kerékpárkölcsönzõ
nyitásának célja, hogy
Óbuda-Békásmegyer la-
kosainak munkába jutását
könnyítse, egészségük
megõrzését ösztönözze,
közvetve a gépjármûfor-
galmat csökkentse, mind-
ezzel a kerékpározást nép-
szerûsítse - mondta Bús
Balázs polgármester. A
kölcsönzõ a Nagy András
tulajdonában lévõ Bergu-
son Kerékpárszaküzlet és
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának együtt-
mûködése révén létesülhe-
tett, a Laktanya utcai P+R
parkolókra nyíló, korábbi
hivatali garázsok helyén. A
biciklik 200 forintos napi-
díj, illetve némi kaució el-
lenében kölcsönözhetõk,
személyi igazolvány és
lakcímkártya felmutatása
mellett, elsõsorban a helyi

lakosok számára. Afõ-
város más kerületeibõl
érkezõk, illetve a turis-
ták valamivel nagyobb

összegért, de még így is
rendkívül kedvezõ áron
vehetik igénybe a kétkere-
kû járgányokat. Igény sze-
rint gyermekülést, a közel-
jövõben pedig kisebb mé-
retû gyermek kerékpárokat
is tudnak biztosítani. 

Kerékpáron érkeztek,
és a kezdeményezést
méltatták Till Attila és
Görög Zita mûsorveze-
tõk. Elhangzott: a progra-

mot példaértékûnek, egy-
ben mérföldkõnek tartják
a magyar „biciklis társa-
dalom” életében. Egy
ilyen lehetõség újabb len-
dületet adhat a kerékpá-

ros kultúra fejlõdésének,
mivel szélesebb rétegek
számára teszi elérhetõvé
a mozgás szabadságát, él-
ményét.

Szeberényi Csilla

Bringával a munkahelyre

Kerékpárkölcsönzõ nyílt Óbudán

A kerékpárkölcsönzõ hétköznap 7-tõl 19 óráig, hét-
végén 9-tõl 17 óráig tart nyitva a Laktanya utca 1/b
szám alatt. (A kölcsönzés feltételeirõl a www.obudak-
erekpar.hu honlapon tájékozódhatnak. Érdeklõdni a
06-20-207-3133-as telefonszámon lehet.) 

Az óvodáztatás iránt meg-
növekedett szülõi igényeket
figyelembe véve, a fenntar-
tó, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata mindent elkö-
vet, hogy az óvodáskorú
gyermekek ellátását meg-
oldja, oly módon, hogy új
épületeket, csoportszobá-
kat nyit meg. 

Afenntartó önkor-
mányzat fõvárosi

összehasonlításban is
egyedülállóan sok óvodát
mûködtet. Akerületben 11
óvoda 31 épületben látja
el az óvodai feladatokat.

Az utóbbi évek tapaszta-
latai mutatják, hogy a nyá-
ri szünet ideje alatt a kis-
gyermekes szülõk számára
nagy gondot okoz a gyer-
mekek elhelyezése. A tár-
sadalmi problémák tükré-
ben egyre fontosabb ténye-
zõvé vált a családok biztos

megélhetése, a munkahe-
lyek megõrzése. E gondok
enyhítése érdekében dön-
tött a fenntartó a nyári óvo-
dai ellátás rendjérõl.

Tájékoztatom a kerü-
letben élõ óvodás gyer-
mekek szüleit, hogy idén
az óvodák nyári zárva
tartásának ideje 2010. jú-
lius 12. - augusztus 19.
között lesz.

Ez idõ alatt a gyermeke-
ket 11 épületben, lehetõ-
leg a legjobb körülmé-
nyek között, árnyékos,
több zöld területtel, udvari
játékkal rendelkezõ óvo-
dákban fogadják az óvo-
dapedagógusok.

Bízom abban, hogy az
Önök megelégedésére
zökkenõmentesen sikerül
biztosítani a nyári szüneti
óvodai ellátást. 

Tamás Ilona
fõosztályvezetõ

Görög Zita, Till Attila mûsorvezetõk, Bús Balázs polgármester és Nagy András, a Berguson
Kerékpárszaküzlet és Szerviz tulajdonosa a kerékpárkölcsönzõ megnyitóján

Több óvoda fogadja idén
nyáron a gyermekeket

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés – Felhívás

Szélesebbre építették a
hídfõt a Margit híd budai ol-
dalán, így megszûnhetnek,
vagy legalábbis jelentõsen
enyhülhetnek majd a dugók
a lehajtó résznél. Március
20-án éjszaka emelték he-
lyére azt a 8, egyenként 22
méter hosszú, 17 tonna tö-
megû gerendát, melyek a
lehajtósáv szélesítését
szolgálták. 

Miért szélesítik a hi-
dat? Mert meg-

szûnhetnek, de legalábbis
jelentõsen enyhülhetnek
majd a gépkocsi torlódá-
sok a Margit híd budai
hídfõjénél, miután a Pest-

rõl Budára tartók a most
kiépítendõ harmadik
lehajtósávon is elhagy-
hatják majd a hidat az
Árpád fejedelem útja
irányába. Az új szakasz
50 méter hosszú lesz, ami
gyorsabb lejutást tesz le-
hetõvé a hídról. 

Mindezt hogyan?
Nyolc új hídgerendát
emeltek be a mostani 25
mellé, hogy kiszélesít-
hessék az útpályát. A 8
új hídgerenda egyenként
17 tonnát nyom és 22
méter hosszú. 

A hídgerendákat spe-
ciális, nagy teherbírású
jármûvekkel szállították a helyszínre, majd az

e m e l õ s z e r k e z e t e k
egyenként emelték he-
lyükre azokat. Ez a fo-
lyamat gerendánként

fél-egy órát vesz igény-
be. Az új szerkezeti ele-
meket betonacéllal rög-
zítették egymáshoz. A
Margit híd budai hídfõ-

jének déli oldalát, azaz a
felhajtósávot két geren-
dával szélesítik a re-
konstrukció II. ütem-
tervének megfelelõen.

Óriási gerendákkal bõvítették a lehajtót

Szélesebb hídfõ, megszûnõ dugók a Margit hídnál

Aki üzletszerûen kí-
ván társasház-keze-

lõi illetve ingatlankezelõi
tevékenységet folytatni,
köteles az erre irányuló
szándékát az ingatlanvál-
lalkozás-felügyeleti ható-
ságnak bejelenteni.

A kormány az üzletsze-
rû társasházkezelõi és in-
gatlankezelõi tevékenység
tekintetében ingatlanvál-
lalkozási felügyeleti ható-
ságként a körzetközponti
feladatokat ellátó telepü-
lési önkormányzat jegy-
zõjét jelölte ki. A jegyzõ
az ingatlanvállalkozási-
felügyeleti hatósági eljá-
rásban az okmányirodák

kijelölésérõl és illetékes-
ségi területérõl szóló kor-
mányrendeletben megha-
tározott illetékességi terü-
letén jár el.

Üzletszerûen végzett
társasház-kezelõi, illetõ-
leg üzletszerûen végzett
ingatlankezelõi tevékeny-
séget az folytathat, aki
rendelkezik az önkor-
mányzati és területfejlesz-
tési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásról szó-
ló miniszteri rendelet
(25/2008. /IV. 29./ ÖTM
rendelet 9. melléklet) sze-
rint meghatározott társas-

ház-kezelõi, illetve ingat-
lankezelõi szakmai képe-
sítéssel.

E szolgáltatási tevé-
kenységet az a köztarto-
zásmentes gazdálkodó
szervezet folytathat,
amelynek legalább egy
személyesen közremûkö-
dõ tagja vagy alkalma-
zottja - egyéni vállalkozó
esetén, ha a tevékenységet
nem maga látja el, leg-
alább egy foglalkoztatott-
ja -  rendelkezik a szakké-
pesítéssel.

Irányadó jogszabályok:
• a szolgáltatási tevé-

kenység megkezdésének

és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. törvény;

• az üzletszerûen vég-
zett társasház-kezelõi és
üzletszerûen végzett in-
gatlankezelõi tevékeny-
ség folytatásának felté-
teleirõl és az eljárás rész-
letes szabályairól szóló
30/2009. (XI. 3.) ÖM ren-
delet;

• az ingatlanvállalkozás-
felügyeleti hatóságok kije-
lölésérõl szóló 217/2009.
(X. 2.) Korm. rendelet.

Azon gazdálkodó
szervezeteknek, akik a
szolgáltatási tevékeny-

ség folytatásának feltét-
eleivel rendelkeznek, és a
rendelet hatályba lépését
(2009. november 11.)
megelõzõen szolgáltatási
tevékenységet folytattak,
a rendelet hatálybalépését
követõ 6 hónapon belül
(2010. május 11-ig) meg
kell tenni bejelentésüket.

(További felvilágosítás
a 437-8809-es, a 437-
8811-es és a 437-8812-es
telefonszámon kapható,
valamint a részletes tájé-
koztató a www.obuda.hu
honlapon megtekinthetõ.)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Üzletszerûen végzett társasház- 
és ingatlankezelõi tevékenységet 

folytatók figyelmébe Csatornafedlapokat aszfaltoztak körbe nemrégiben a Raktár utcában, ahol az úttest
szintjétõl lejjebb lévõ fedõlapok nehezítették a közlekedést

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szerkesztõségünkbe több
száz levél érkezik, melye-
ket nem áll módunkban
mind közreadni, azonban
a közérdekû témáknak
mindig igyekszünk utána-
járni. Így tettünk Foreth
Beatrix témafelvetésével
is, aki az Aranyhegy-
Ürömhegy térsége útjai-
nak állapotára hívta fel fi-
gyelmünket. Kérdéseivel
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettest keres-
tük fel.

A levél terjedelme
nem teszi lehetõvé,

hogy azt teljes egészé-
ben közzétegyük, lénye-
gét azonban nem csor-
bítva igyekeztünk utá-
najárni az Aranyhegy-
Ürömhegyen lévõ álla-
potoknak. A térségrõl
szóló olvasói levelet
Foreth Beatrix, helyi la-
kos írta, juttatta el szer-
kesztõségünkbe. 

Azt kifogásolja, hogy
évek óta nem történt út-
javítás a térség-
ben. A meglévõ
utak kátyúsak,
alig járhatóak.
Mint írja, tavaly
õsszel kezdõd-
tek javító mun-
kálatok, amikor
is feltöltötték a
kátyúk egy ré-
szét, azonban a munkát
félbehagyták. Ezek a bi-
zonyos „töltõanyagok”
az elsõ nagyobb esõnél
kimosódtak a gödrök-
bõl. „A beruházó nem is-
merhetõ, mert a vonat-
kozó törvényt megszeg-
ve nem lettek kihelyezve
információs táblák”.
Kérdése: ki a felelõs a
szakszerûtlen munká-
ért, megfelelõ volt-e a
töltõanyag, azt miért
nem stabilizálták, miért
hagyták félbe a munká-
latokat, ki és mikor fogja

helyrehozni a hibákat?
Mikor lesznek járhatóak

az utak? Emlí-
tést tesz arról is,
mely szerint la-
punkban több-
ször leírtuk: a
fõváros nem
teljesíti a kom-
pe tenc iá jába
tartozó csator-
naépítést, így

nem építhetõk addig
utak sem. Mint írja: az
utak nincsenek kellõen
kiszabályozva. 

A kérdéssel Szepessy
Tamás polgármester-he-
lyettest kerestük fel, aki
kifejtette: a terület szabá-
lyozási tervérõl évekkel
ezelõtt született döntés,
így az építési övezetbe
került. Ennek következté-
ben a térségben található
telkek értéke nagymér-
tékben megnõtt. Az in-
gatlantulajdonosok nagy
része idõközben kicseré-

lõdött. Többen közülük a
teljes közmûvesítést, az
utak rendbetételét köve-
telik most az önkormány-
zattól. Ez azonban milli-
árdos kiadást jelentene az
önkormányzatnak, azzal
hogy egy szerzõdés alap-
ján a teljes körû csator-
názás a fõváros kompe-
tenciájába tartozik. Egy-
értelmûen látható: Buda-
pest kasszájában nincs
pénz a csatorna beruházá-
sokra, mely nélkül  nem
építhetõk új utak. A helyi
önkormányzatnak külön
gondot jelent, hogy hatal-
mas területrõl van szó,
melynek útjai rendbeté-
teléhez a kerület összes
ilyen célra szánt forrása is
kevés lenne talán. 

Nem állja meg a he-
lyét a kijelentés, hogy
nem történtek útjavítá-
sok. Ugyanakkor a szél-
sõségesen hideg tél, az
esõs idõjárás ilyen mérté-

kû rekonstrukciókra adott
lehetõséget. A kátyúzás-
hoz használt anyagok
nem örök idõkre, nem is
hoszszú távra szólnak,
csak szükségmegoldást
jelentenek. Az útfelújítá-
sokat pedig sok egyéb
mellett, mindig közbe-
szerzési eljárás elõzi meg.
Ilyenkor fel is tüntetik a
kivitelezõt. A kételkedõk
- az üvegzseb-törvény
nyomán - utánanézhetnek
a közbeszerzések törvé-
nyes betartásának. A rész-
leteket megtalálhatják a
www.obuda.hu honla-
pon is. Legutóbb egyéb-
ként a Saroglya utcát tet-
ték rendbe az önkor-
mányzat megbízásából. 

- A városrész vezetése
a rendkívül nehéz költ-
ségvetési év ellenére ke-
resi a megoldást a hely-
zet orvoslására - tette
hozzá Szepessy Tamás.

Sz. Cs.

E gységes, esztétikus
információs táblák

igazítják útba a járókelõ-
ket kerületszerte. Az ön-
kormányzat képviselõ-
testülete tavaly fogadta el
az errõl szóló javaslatot,
a legtöbb helyen már ki-

helyezték ezeket a város-
részben. A táblák segítsé-
gével könnyen megtalál-
hatók az egyes intézmé-
nyek, így a hivatalok, is-
kolák, posták és más fon-
tos ügyintézõ-helyszí-
nek. Tavasszal, szintén e

döntés révén új padokat,
szemetes kosarakat tesz-
nek ki a közterületekre,
parkokba. Az intézkedés
részeként nagyobb akció
keretében leszedik az il-
legálisan kihelyezett rek-
lámtáblákat. Sz. Cs.

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakos-
ságot, hogy 2010. április 14-e és május 14-e között a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer
Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épüle-
tében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em. 38/A.)
a Budapest III. kerület, Királyok útja-Hadrianus utca-
Szentendrei út-Ország út-közigazgatási határ (Észa-
ki Városkapu) által határolt területre vonatkozó Kerületi
Szabályozási Terv megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

Rossz állapotban Aranyhegy-Ürömhegy útjai

„A felelõsség a fõvárost terheli”

Útbaigazítanak az esztétikus
információs táblák 

A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rend-
je: hétfõn: 14-18 óráig. Kedden: nincs. Szerdán: 8-
16.30 óráig. Csütörtökön: 8-13 óráig. Pénteken: nincs.
Az igazgatási fõosztály okmányiroda és ügyfél-
szolgálati osztály ügyfélfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iroda (az útlevél és parkolási igazol-
ványokkal kapcsolatos ügyek kivételével) nyitva tartása:
hétfõn: 8-18 óráig. Kedden: 8-18 óráig. Szerdán: 8-18
óráig. Csütörtökön: 8-18 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
Az okmányiroda és a békásmegyeri okmányiroda,
valamint az útlevéllel és parkolási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek ügyfélfogadási rendje: hétfõn:
10-18 óráig. Kedden: 8-14 óráig. Szerdán: 8-14 órá-
ig. Csütörtökön: 8-14 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató fõosztály ügyfélszolgálati iro-
dájának ügyfélfogadási rendje: hétfõn: 9-18 óráig.
Kedden: 8-16.30 óráig. Szerdán: 8-16.30 óráig. Csü-
törtökön: 8-16.30 óráig. Pénteken: 8-12.30 óráig.

Ügyfélfogadási rend 
a polgármesteri hivatalban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek sem-
mibe, ezzel azonban nagymértékben segíti a kerületben
mûködõ civil szervezetek munkáját.Kérjük, ajánlja fel adó-
ja 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szerveze-
teink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

Óbudai Kálvin János Alapítvány 18061495-1-41

TAVASZI FESZTIVÁL. A Kiskorona utcai idõsek klubjába kiállításra, vidám, zenés kul-
turális programokra várták az érdeklõdõket április 21-én és 22-én. A nyugdíjasok ta-
vaszi fesztiválját Gyimesi László író, költõ nyitotta meg

A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezetének szociális akcióján kedvezmé-
nyes áron juthatnak ruhákhoz, lisztadományhoz a rászorulók május 6-án és 7-
én 8-tól 17 óráig. Helyszín: Ladik utca 2-6., a Celer Épületfenntartó és Szolgál-
tató Kft. területe. (Megközelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz Bogdáni úti végál-
lomásától, gyalog körülbelül 200 méter, a HÉV Filatori-gáti megállójától mintegy
100 méter. Érdeklõdni lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az Év Civil Szervezete
Díj elnevezéssel új helyi kitüntetést ala-
pított, melynek átadására elsõ ízben a
2010. évben kerül sor.

Ki kaphatja a díjat?
Az az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat területén bejegyzett civil
szervezet, mely a kerület polgárai ér-
dekében kifejtett tevékenységét kima-
gasló színvonalon, az általa nyújtott
szolgáltatást igénybe vevõk általános
elégedettsége mellett, legalább 3 éve
folyamatosan végzi.
Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkezõ lakos, vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ
civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szer-
vezet nevét, székhelyének címét, a szer-

vezet jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szerve-
zet nevét és lakcímét, illetve székhe-
lyének címét.
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000
forint pénzjutalommal jár. A díjazott
szervezetrõl a képviselõ-testület dönt
a civil és kisebbségi bizottság javasla-
tának figyelembevételével.
Az Év Civil Szervezete Díjat ez év õszén
- a Civil és Nemzetiségi Napon - adják át. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton
2010. június 30-ig várjuk a következõ
címre: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Civil és Turisztikai Szolgál-
tató Iroda, 1033 Budapest, Fõ tér 3.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolat-
ban további információt dr. Baranyainé
dr. Kántor Andrea nyújt a 437-8921-es te-
lefonszámon vagy a kantor.andrea@
obuda.hu e-mail címen.)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 

Felhívás az Év Civil Szervezete Díj adományozására

A Prof. Dr. Kováts
István Alapítvány

budapesti illetõségû, sú-
lyos mozgáskorlátozott
fiataloknak nyújt támo-
gatást tanulmányok
folytatásához, közleke-
déshez, lakhatási, mun-
kavállalási feltételek
megteremtéséhez, illet-

ve az ezekhez szükséges
tárgyi eszközök megvá-
sárlásához.

Segítsen, hogy segít-
hessünk!

Kérjük adója 1 száza-
lékának felajánlásával
támogassa Ön is pályá-
zóinkat! (Adószámunk:
18004360-1-41.)

Alapí tványunkról ,
munkánkról bõvebb tá-
jékoztatást kérhet a 327-
1187-es telefonszámon.

1 % 1 % 1 %

Ruhák kedvezményesen, lisztadomány

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 12 böl-
csõdét tart fenn az Óbudai Egyesített Bölcsõ-
dék integrált intézményen belül, 948 férõhely-
lyel. 

B ölcsõdéink a kerület különbözõ pont-
jain, a lakosság által jól megközelít-

hetõ területeken helyezkednek el, és hét-
köznaponként 6-tól 18 óráig gondoskod-
nak elsõsorban a húszhetestõl a három
éven aluli gyermekek napközbeni ellátásá-
ról. A szakszerû gondozást és nevelést a
harmadik évüket betöltõ gyermekek szá-
mára a bölcsõdei gondozási-nevelési év
végéig, az óvodai nevelésre - akár testi
vagy szellemi szintjük alapján - még nem
érett kisgyermekek számára pedig szülõi
kérésre és a bölcsõde orvos javaslata alap-
ján, a negyedik életévük betöltését követõ
augusztus 31-ig biztosítjuk.

Mindezeken túl hatéves korig - a közok-
tatási törvény szerinti szakértõi és rehabili-
tációs bizottság szakvéleménye alapján - a
sérült gyermekek korai habilitációs és re-
habilitációs célú gondozását is vállaljuk. 

A bölcsõdébe való jelentkezés egész év-
ben, folyamatosan történik. Az önkor-
mányzat helyi rendelete értelmében „a III.
kerületi önkormányzat bölcsõdéibe kizáró-
lag az a gyermek vehetõ fel, akinek szülõi
felügyeleti jogot gyakorló szülõje, gyámja
a III. kerületben lakcímmel rendelkezik és
életvitelszerûen is a kerületben él, vagy
egyik szülõje a polgármesteri hivatalban,
vagy önkormányzati fenntartású intéz-
ményben, vagy önkormányzati alapítású
gazdasági társaságnál dolgozik.”

A felvétel a bölcsõdék vezetõinél kérel-
mezhetõ. A felvételnél az a gyermek része-
sül elõnyben, akinél a családban az egy fõ-
re jutó jövedelem a mindenkori minimál-
nyugdíj kétszeresét (57.000 forint) nem
haladja meg, illetve az a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
mek, akinek szülõje vagy más törvényes
képviselõje igazolja, hogy munkaviszony-
ban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll. 

A kisgyermekek felvétele jellemzõen
szeptember hónapban történik, tekintettel
arra, hogy az óvodás korúak ilyenkor men-

nek el a bölcsõdébõl. A bölcsõdei ellátást
indokolt esetben a gyermekorvos, védõnõ
és a gyermekjóléti szolgálat javaslata is
megalapozhatja. Bölcsõdéink vidám han-
gulatúak, modern bútorokkal, korszerû, a
korosztálynak megfelelõ játékokkal jól fel-
szereltek. A gyermekeket esztétikus beren-
dezésû szobákban fogadjuk, és a gondozás
során az örömteli, szabad játékra törek-
szünk. Intézményünk valamennyi bölcsõ-
déjében szakképzett gondozónõk által,
egységes szakmai elvek szerint történik a
kisgyermekek gondozása és nevelése,
melynek során mindenkor a gyermekek ér-
dekét tartjuk szem elõtt. 

A beszoktatás fokozatosan, az anya/szü-
lõ részvételével történik, és minden eset-
ben az egyéni sajátosságok és igények fi-
gyelembevételével. A fokozatos beszokta-
tás így több szempontból is eredményes:
megkönnyíti egyrészt a gyermek bölcsõdé-
be való beilleszkedését, másrészt jobban
megismerhetõek a gyermek egyéni szoká-
sai a gondozónõ számára, harmadrészt pe-
dig a szülõ nyugodtabban és könnyebben
bízza ránk gyermekét, mivel betekintést
kap a bölcsõde életébe, napirendjébe. 

A bölcsõdei napirend a gyermek jó szoká-
sainak kialakulását segíti. A játékidõ mellett
az étkezések is meghatározott idõben történ-

nek. A reggelit 7.30 és 8 óra között tálalják,
az ebédet 12 órakor, és ugyanígy megvan a
pontos ideje a köztes étkezéseknek (tízórai és
uzsonna) is. Minden bölcsõdében saját kony-
ha üzemel, melyben a korszerû táplálkozási
elvek és a nyersanyagnorma figyelembevéte-
lével tudjuk elõállítani a gyermekek egészsé-
ges fejlõdéséhez nélkülözhetetlen ételeket.
Az egészséges, korszerû ételek fogyasztását
kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen a gyer-
meki fejlõdés egyik legfontosabb eleme a
táplálkozás. Célunk, hogy jó étvágyú, egész-
ségesen táplálkozó gyermekek nõjenek fel,
ezért bölcsõdéinkben szakképzett élelmezés-
vezetõk, élelmezési menedzserek, illetve

dietetikus dolgozik. A megfelelõ táp-
lálkozás érdekében a gyermekeknek
naponta háromszor adunk zöldséget,
gyümölcsöt, az állati fehérjék közül
elõnybe részesítjük a fehér húsokat
(csirke, pulyka, tengeri hal), a tejet és
a tejtermékeket, valamint egyre több-
ször iktatjuk az étrendbe a teljes kiõr-
lésû, magvakat tartalmazó kenyeret
és péksüteményeket. Az ételkészítés-
nél odafigyelünk a só és a cukor kor-
látozott mértékû felhasználására. 

A gyermekek egészséges testi, lelki
fejlõdése érdekében nagy hangsúlyt
fektetünk a szabad levegõn töltött,
mozgásos tevékenység, szabad játék
lehetõségének biztosítására. Lehetõ-
ség szerint az idõjárás függvényében
- délelõtt és délután is - az udvaron
töltjük a szabadidõ jelentõs részét. 

A családokkal együtt szervezett
közös programokkal erõsítjük a család és a
bölcsõde kapcsolatát, õrizzük a hagyomá-
nyokat, és színesítjük a gyermekek min-
dennapjait. A „játszós délutánok”, a „böl-
csõde-kóstolgató” és a közös ünnepek (far-
sang, Mikulás ünnep, karácsony, gyermek-
nap) mind-mind az ismerkedést segítik. 

Mindezeken túl a hozzánk járó kisgyer-
mekek születésnapjának megtartása is fon-
tos része a közösségformálásnak és él-
ményszerzésének. 

Szakmaiságunk egyik fõ iránya a biztonság-
érzetet nyújtó érzelemgazdag környezet kiala-
kítása, melyben a gyermek saját képességei
szerint fejlõdhet, megízlelheti az önfeledt, ak-

tív játék örömét, mely ké-
pessé teszi a késõbbi élet
során a kreatív továbbfejlõ-
désre, élmény- és fantázia-
világának gazdagodására.

(Intézményünk címe és
elérhetõsége: 1035 Bp.,
Szél utca 23-25. Tel.:
388-7781; e-mail: bol-
csode@kszki.obuda.hu
intézményvezetõ: Tárno-
ki Erzsébet.)

Óbudai 
Egyesített Bölcsõdék

Álmos utcai Bölcsõde: 1039 Bp., Álmos utca 1. Tel.: 368-9217. Bölcsõdevezetõ: Zelei Ágnes.
Arató Emil téri Bölcsõde: 1031 Bp., Arató Emil tér 2. Tel.: 453-2629. Bölcsõdevezetõ: Németh Mária.
Kelta utcai Bölcsõde: 1039 Bp., Kelta utca 3. Tel.: 388-2366. Bölcsõdevezetõ: Krompholczné Hideg Marietta.
Kerék utcai Bölcsõde: 1035 Bp., Kerék utca 12-14. Tel.: 388-9527. Bölcsõdevezetõ: Horváth Józsefné.
Medgyessy utcai Bölcsõde: 1039 Bp., Medgyessy utca 3.Tel.: 388-7762. Bölcsõdevezetõ: Nemes Ferencné.
Mókus utcai Bölcsõde: 1036 Bp., Mókus utca 1-3. Tel.: 368-8886. Bölcsõdevezetõ: Horváth Valéria.
Solymár utcai Bölcsõde: 1032 Bp., Solymár utca 12. Tel.: 368-9291. Bölcsõdevezetõ: Török Imréné.
Szél utcai Bölcsõde: 1035 Bp., Szél utca 23-25. Tel.: 368-5978. Bölcsõdevezetõ: Gyurkó Andrásné.
Szérûskert utcai Bölcsõde: 1033 Bp., Szérûskert utca 35.Tel.: 388-6509.Bölcsõdevezetõ:Spiegelberger Péterné.
Váradi utcai Bölcsõde: 1035 Bp., Váradi S. utca 9-11. Tel.: 250-0611. Bölcsõdevezetõ: Kálvinné Török Judit.
Víziorgona utcai Bölcsõde I.: 1039 Bp., Víziorgona utca 1. Tel.: 454-0948. Bölcsõdevezetõ: Fülöpné H. Katalin.
Víziorgona utcai Bölcsõde II.: 1039 Bp., Víziorgona utca 8.Tel.: 243-1569. Bölcsõdevezetõ: Kondákor Zoltánné.

A bölcsõdék címei és elérhetõségei

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Ellátás az Óbudai Egyesített Bölcsõdékben
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TERMÉSZETGYÓGYÁSZ FÓRUM. Minden hónap

utolsó keddjén, 18 órától Bástyai Frigyes természet-

gyógyász tart fórumot a Békásmegyeri Közösségi

Házban. A „Lelki kezelési eljárások, módszerek” cí-

mû elõadás április 27-én lesz. (A belépés ingyenes.

Cím: Csobánka tér 5.) 

A Csobánka téri rende-
lõintézetben a nõgyó-
gyászati rendelés má-
jus 1-jétõl megváltozott.
Hétfõ: dr. Banczik Zol-
tán 8-14.
Kedd: nincs rendelés.
Szerda: dr. Dobos
György 14-19.30.
Csütörtök: dr. Dobos
György 13-19.30.
Péntek: dr. Dobos
György 8-14.

Gyermekortopédiai rende-
lésünkön, a Vörösvári úti
járóbeteg-szakrendelõben
áprilistól lehetõség nyílt
arra, hogy minden gyer-
mek ortopédiai csípõszû-
rése során, egy lépésben
a csípõk ultrahang vizsgá-
latát is el tudjuk végezni. 

A hivatalos ajánlás
szerint jelenleg csí-

põ ultrahang vizsgálatot
csak a különbözõ rizikó-

csoportba tartozó gyer-
mekeknél javasolt vé-
gezni. Az érvényben lé-
võ szakmai protokoll
szerint ez is csak ajánlás,
ugyanakkor a csípõízü-
let ultrahang vizsgálatá-
val lehet a leghamarabb,
illetve a legpontosabban
nagy eséllyel kiszûrni
mindenfajta csípõízületi
fejlõdési rendellenessé-
get. A csípõízület fejlet-
lensége lehet az oka a

felnõttkorban fellépõ
csípõízületi gyors ko-
pásnak, fájdalmaknak. 

Az idõben elvégzett
ultrahangos vizsgálattal
a klinikailag nem vizs-
gálható esetek is kiszûr-
hetõk, és rendkívül egy-
szerû kezeléssel a csípõ-
ízület kóros fejlõdése
korrigálható. Az esetle-
gesen kiszûrt rendelle-
nességek így azonnal
kezelhetõk, korai be-
avatkozással száz száza-
lékban gyógyíthatók.

A vizsgálatot végzi: dr.
Varga Marcell ortopéd-
traumatológus szakorvos.

Rendelési idõ: kedden
14-tõl 20 óráig a Vörös-
vári úti szakrendelõben.
Tel.: 388-9180.

Csípõízületi ultraszonográfiás szûrõvizsgálat

Nõgyógyászati
szakrendelés

A z Óbudai Cukorbe-
tegek Klubjában

május 11-én 16 órától
lesz összejövetel a Mar-
git kórházban. „Az orto-

péd problémákról a dia-
béteszben” címmel dr.
Szikora Gyula fõorvos
tart elõadást. (Cím: Bé-
csi út 132.)

Cukorbetegek klubja a Margitban

„Gyógyászati segédeszközök használata a házi betegápolásban” címmel, bemutatóval
egybekötött elõadást rendeztek március 30-án a Kiskorona utcai idõsek klubjában

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT
GYÓGYÍTHATÓ. A korai felismerés eszköze a
mammográfiás szûrõvizsgálat. A III. kerületben lakó
45-65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás vizsgá-
lata óta eltelt két év, névre szóló meghívót kapnak,
amin szerepel, hogy mikor várják õket a Szent Já-
nos Kórházba (1125 Budapest, Diós árok 1., tel.:
458-4509) vizsgálatra. Vegyen részt Ön is a mam-
mográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat térí-
tésmentes. (Információ: ÁNTSZ Közép-magyaror-
szági Regionális Intézete, tel.: 465-3823.) A lehetõ-
ség adott! Éljenek vele!

„A gyógyító és pusztító
fény, a bõr daganatos be-
tegségei, allergiás eredetû
bõrbetegségek” címmel
tart elõadást prof. Dr. Hu-
nyadi János, a DEOEC
Sejtterápia Klinikai Köz-

pont igazgatója május 10-
én 18 órától a San Marco
Szabadegyetem program-
sorozatában, az Óbudai
Kulturális Központban. (A
belépés díjtalan. Cím: San
Marco utca 81.)

San Marco Szabadegyetem

Környezeti változás 
- bõrbetegségek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Rendelési idõ
változások

A Monostori úti házi-
orvosi rendelõkben a
rendelési idõ a kerületi
ÁNTSZ engedélyével
megváltozott.
1. Dr. Kocsis György
Nyitva tartás/rendelési
idõ: hétfõ 8-12, kedd
15-19, szerda 8-12,
csütörtök 15-19, péntek
páros héten 13-16, pá-
ratlan héten 8-11. (Tele-
fonszám: 454-1814.)
2. Dr. Soós Tímea
Nyitva tartás/rendelési
idõ: hétfõ 16-19, kedd
8-12, szerda 16-19,
csütörtök 8-12, péntek
páros héten 8-11, pá-
ratlan héten 13-16. (Te-
lefonszám: 250-1045.)
3. Dr. Schmidt Andrea
Nyitva tartás/rendelési
idõ: hétfõ 7-12, kedd
16-19, szerda 7-12,
csütörtök 16-19, péntek
páros héten 13-16, pá-
ratlan héten 8-11. (Tele-
fonszám: 454-0466.)
4. Dr. Ungrischpek
Györgyi
Nyitva tartás/rendelési
idõ: hétfõ 15.30-19, kedd
8-12, szerda 15.30-19,
csütörtök 8-12, péntek
páros héten 8-11, párat-
lan héten 13-16. (Tele-
fonszám: 242-2515.)

Adj vért és ments
meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi
Szervezete április vé-
gén az alábbi idõpont-
ban és helyszínen szer-
vez nyilvános véradást.
Április 30-án 14.30-tól
18 óráig: Auchan Aquin-
cum, (Szentendrei út
115.).
Ha ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a
60. életévét (rendsze-
res véradóknál 65. élet-
év) és úgy érzi, hogy
segíteni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi
igazolvány (lakcím-
kártya) és taj-kártya
szükséges.

Az a megtiszteltetés érte a
Biolabort, hogy viszont szol-
gálhat. Örömmel értesítjük a
honvédelem kötelékébe tar-
tozókat, hogy egészség-
pénztári kártyájuk terhére
igénybe vehetik a III. kerüle-
ti Biolabor magas színvonalú
szolgáltatásait. 

ABioLabor egyedülál-
ló, magyar fejleszté-

sû, öngyógyulást segítõ,
inger- és mellékhatás-
mentes, számítógépes bio-
fizikai módszer, ahol a
személy saját belsõ jelei
kerülnek szinkronba, így
erõsödik az energiaszint,
javul a közérzet, az ellen-
álló képesség. Módsze-
rünk díjmentesen kipró-
bálható és 10 éves korig
díjmentes! 

Több mint 60 féle prog-
ramunk van: stresszoldó,
erõnléti, migrén, alvásza-
var, emésztés, immun-
rendszer stb. A kezelés
alatt (5000 forint/alkalom)
az ügyfél kényelmesen
hátradõl, az EKG-hoz ha-

sonlóan érzékelõk kerül-
nek a kézre és kezdõdhet
az önregenerációs prog-
ram. 

Szûrõvizsgálat: az E.I.S
diagnosztikai rendszer egy
modern, független (hozzá
kapcsolt kötelezettség, ter-
mék, nincs), különleges
számítógépes orvosi vizs-
gálóeszköz, ami néhány
perc alatt nagyon sok in-
formációt gyûjt a szerve-
zetrõl, melyet azonnal szö-
vegesen, illetve grafikusan
3 dimenzióban jelenít
meg, és különbséget tesz,
hogy a tünet szervi vagy
idegi eredetû. Elõre kimu-
tathatók a kockázatok,
hogy megelõzhesse a
megbetegedéseket. A vizs-
gálat után partnerorvosa-
ink kiértékelik az eredmé-
nyeket. 

A szûrõvizsgálat ára:
15000 forint. Bejelentke-
zés: 06-20-364-4226.
Aki május 15-ig beje-
lentkezik, ajándék keze-
lést kap, értéke 5000 fo-
rint. (www.biolabor.hu)  

Már katonák is gyógyulhatnak 
a Biolaborban

A Magyar Vöröske-
reszt Budapesti

Szervezete véradást ren-
dezett az Óbudai Egye-
tem Bécsi úti épületének
aulájában március 30-
án. A több éves múltra
visszatekintõ akciót
évente szervezik meg,
az õszi és a tavaszi félév
során. A hallgatók a
Neptun-rendszeren ke-

resztül kapják meg a fel-
hívást.

A Vöröskereszt négy
szakembere várta a hall-
gatókat és a dolgozókat
18-60 éves korig. Hat-
vanhárman jelentkeztek,
ebbõl 60-an adhatták vé-
rüket a nemes cél érde-
kében. A Vöröskereszt
18 új véradót köszöntött
ez alkalomból.

Véradás az Óbudai Egyetemen

INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLATOK. A magas vérnyomás, cu-
korbetegség, krónikus mozgásszervi elváltozások ingye-
nes szûrõvizsgálatát végezték április 16-án a Csillag-
hegy Egészségházban, a Csillaghegy Betegeiért Alapít-
vány szervezésében

A zoknak szervez
hozzátartozói cso-

portot a Kék Pont Bé-
kásmegyeri Drogambu-
lancia, akik úgy érzik
nem képesek egyedül
megbirkózni gyerme-
kük, párjuk, testvérük,
barátjuk szenvedélybe-
tegségével, illetve haté-
kony segítséget szeret-
nének nyújtani. 

A csoport anonym, az
önsegítés elvei alapján
mûködik, két munkatárs
vezetésével.

A foglalkozásokra
rendszeresen meghív-

nak érintetteket, akik
már megszabadultak a
szenvedélyeiktõl és tisz-
tán élnek, hozzátartozó-
kat, akik elmondják, ne-
kik hogyan sikerült „túl-
élniük”, illetve szakem-
bereket, akik aktuális
kérdésekben nyújtanak
segítséget. 

Cím: Kék Pont Békás-
megyeri Drogambulan-
cia, 1039 Budapest,
Lukács György utca 3.
Tel.: 454-0876.

Idõpont: minden ked-
den 18 órától, de nem
elvárás a pontos érkezés.

Drogambulancia Békásmegyeren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: KISS GERGELY
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Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját március
végén az Aquincum Általános Iskola tantestülete és tanuló ifjúsága. Fellépett Huzella
Péter, Kossuth-díjas elõadómûvész. Az eseményen részt vett Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettes 

A Széchenyi Társaság felhí-
vásához kapcsolódva, az
Óbudai Egyetem csatlakozik
a Széchenyi Istvánnak szen-
telt 2010-es emlékév esemé-
nyeihez.

Az Óbudai Egyetem
programjaival célul

tûzte ki, hogy példaképet
adjon a ma fiatalságának, a
magyar mûszaki értelmi-
ségnek, bizonyítsa, hogy
érdemes és lehet napjaink-
ban is alkotni. Az egyetem,
csatlakozva az emlékév-
hez, arra ösztönzi hallgató-
it, az intézménnyel kapcso-
latot tartó partnereket,
hogy ismerjék meg gróf
Széchenyi István munkás-
ságát, gondolatait, a mû-
szaki élethez kapcsolódó
tevékenységét.

Az Óbudai Egyetem
nemcsak emlékezni kíván
a legnagyobb magyarra,
hanem kezdeményezõ
szerepet vállal egyes ki-
emelkedõ alkotása bemu-
tatásában, kapcsolatot

építve a ma ifjúságával,
kreatív alkotóképességük
feltárásával. A célok el-
érésében jelentõs szerep
hárul a RECCS 2010. VI.
Közép-Európai Tésztahíd
Építõ Bajnokságra, mely
a hagyományos verseny
mellett a Széchenyi em-
lékév alkalmából új kihí-
vással bõvül. A „Lánchíd
spagettibõl” kategóriába
nevezõknek a budapesti
Lánchíd mását kell szá-
raztészta és ragasztó fel-
használásával, tetszõle-
ges méretarányban elké-
szíteniük. A zsûri a díjat a
szépség és kivitel alapján
ítéli oda. 

Az Óbudai Egyetem ke-
reteit átlépve, május 21-én
várják a Közép-Európai
régió felsõoktatási intéz-
ményeinek hallgatóit az
intézmény Bánki kari épü-
letében (1081 Bp. Nép-
színház utca 8.). További
részletek a verseny hon-
lapján (www.reccs.uni-
obuda.hu) olvashatók.

Széchenyi István Emlékév

Lánchíd spagettibõl

Bús Balázs polgármester
elõterjesztésére, a képvi-
selõ-testület döntése ér-
telmében „Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
támogatni kívánja a Nem-
zetközi Számítógép-keze-
lõi Jogosítvány megszer-
zésének programját, és
erre felhívja minden fenn-
tartásában mûködõ isko-
lája figyelmét.”

A z intézményesített
program célja: pi-

acképes informatikai
írástudás - ECDL Start
bizonyítvány - megszer-
zéséhez a lehetõség biz-
tosítása a III. kerületi is-
kolákban tanuló gyere-
keknek. Több intéz-
ményben - Árpád Gim-
názium, Kerék Általá-

nos Iskola és Gimnázi-
um, Medgyessy Ferenc
utcai Általános Iskola,
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola, Veres Pé-
ter Gimnázium - iskolai,
alapítványi, szülõi finan-
szírozással rövidebb-
hosszabb ideje folyik
már célirányos informa-
tikai képzés, melynek
eredményeképpen sok
kerületi diák tett már le
sikeres ECDL-vizsgát,
szerzett ECDL bizonyít-
ványt.

A felkészítõ tanárok
és a KSZKI vizsgázta-
tóinak tapasztalatai
alapján az ECDL Start
bizonyítvány (4 téma-
kör, 4 modul, 4 vizsga)
megszerzéséhez szüksé-
ges ismeretanyag, tan-

órák, fakultáció, szak-
kör keretében, rendsze-
res felkészülés és gya-
korlás mellett 4 félév
alatt kényelmesen fel-
dolgozható.

Ezt feltételezve és a
felkészülést a 7. osztály-
ban elkezdve a gyerme-
kek a 8. osztályos bizo-
nyítványuk mellé ECDL
Start bizonyítványt is
kaphatnak. Az ECDL
Start bizonyítvány költ-

ségei: regisztrációs díj 4
ezer 500 forint; vizsga-
díj 6 ezer forint (4x1500
forint).

(További információ,
letölthetõ megállapodás
a www.kszkioktat.hu
honlapján.)

ECDL Start bizonyítványt minden kerületi diáknak!

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

Dr. Markó Attila ezredes,
III. kerületi rendõrkapi-
tány és Szücs János, a III.
kerületi Polgárõr Egyesü-
let elnöke a két szervezet
közötti együttmûködési
megállapodást írt alá ápri-
lis 7-én. 

Apolgárõr egyesület
megalakulása óta

eltelt tíz hónap alatt ki-
egyensúlyozott, egymás
tevékenységét kölcsönö-
sen tiszteletben tartó, se-
gítõ munkakapcsolat ala-
kult ki a rendõrség és a
polgárõrség között, me-
lyet az aláírt megállapo-
dás véglegesített. A doku-
mentum részletesen sza-
bályozza, hogy milyen
elvek alapján, mely terü-
leteken, hogyan végez-

nek közös munkát a rend-
õrök és a polgárõrök.

Az aláírásnál jelen
volt Bihari Sándor õr-
nagy, a Békásmegyeri
Rendõrõrs parancsnoka,

aki egyben a rendõrség
és a polgárõrség közötti
koordinációs feladatok
felelõse, és Rácz Ferenc
fõhadnagy, a közrendvé-
delmi osztály vezetõje.

Szorosabb együttmûködés a rendõrök és a polgárõrök között

Megállapodásban rögzítették közös terveiket 

Immár hagyománnyá
vált, hogy az Óbudai

Harrer Pál Általános Is-
kola tanulói felkészítõ
foglalkozáson vehetnek
részt a katasztrófavédel-
mi napon, melyet a Rend-
õrtiszti Fõiskola kataszt-
rófavédelmi szakirányá-
nak hallgatói tartanak, dr.
Mógor Judit fõiskolai ad-
junktus vezetésével.

A március 25-ei ren-
dezvényen a fõ téma a
mindennapi és a szezo-
nális veszélyek megis-
merése, valamint a kö-
vetendõ magatartási
szabályok elsajátítása
volt. A gyerekek gyako-
rolták, hogyan kell füst-
bõl, illetve mérgezõ
anyaggal telt helyiség-
bõl menekülni, milyen

telefonszámokon és ho-
gyan lehet segítséget
kérni, melyek a szabad-
téri tûzgyújtás feltételei.
Tanulóink nagy örömére
felpróbálhattak védõfel-
szereléseket is. Remél-
jük jövõre további osz-
tályok vehetnek részt
ilyen alaposan elõkészí-
tett, magas szintû okta-
táson. Szilágyi Edina

Katasztrófavédelmi nap a Harrerban

E gy Pestrõl Budára
tartó személygép-

kocsi az Árpád híd bu-
dai hídfõjénél mintegy
75 méteres sodródás
után a Szentlélek tér ma-
gasságában a villamos-
megálló aluljáró beton
korlátjának ütközött,
majd kigyulladt április
7-én éjszaka. Az autót
vezetõ fiatalember a

roncsba szorult. Arra ha-
ladó autók és egy BKV
busz sofõrje is próbálta
megfékezni a tüzet po-
roltókkal, sikertelenül.
A tûzoltók oltották el
végül a lángokat és
emelték ki a fiatal férfit
az összetört jármûbõl. A
sofõrt a mentõsök meg-
próbálták újraéleszteni,
de nem jártak sikerrel.

Egy 18, egy 22 és egy
29 éves férfi ellen in-

dított eljárást a III. kerüle-
ti Rendõrkapitányság,
mert megalapozottan gya-
núsíthatók azzal, hogy áp-
rilis 11-én, az országgyû-
lési képviselõ-választások
napján, a hajnali órákban
öt oktatási intézményben
mûködõ szavazókör kö-
zelében, az épületek fõbe-
járata elõtti járdafelüle-

tekre önkényuralmi jelké-
peket festettek. 

A három „festegetõt”
az óbudai rendõrök még
aznap délután, közúti el-
lenõrzés során fogták el.
Személygépkocsijuk át-
vizsgálásakor több, fel-
tehetõen az elkövetés-
hez használt festékszóró
sprayt találtak. A gyanú-
sítottak szabadlábon vé-
dekezhetnek. 

Mint arról hírt adtunk, a
Filatori-gát HÉV-megálló
és a közterület-felügyelet
tõszomszédságában, a La-
dik utca 2-6. szám alatt
alakították ki a kerületi
polgárõrök új irodáját. 

Az ügyeleti helyiség-
ben áprilistól min-

den szerdán 15-tõl 19
óráig megtalálhatók a
polgárõrök, bejelentése-
ket, panaszokat fogadnak.

A Budapest III. kerü-
leti Polgárõr Egyesület-
be belépni szándékozók
a 06-30-621-6088-as
számon, illetve a polgar-
or.obuda@gmail.com

elektronikus
címen ér-
dek lõdhe t -
nek. Web:
www.polgar-
orobuda.hu
Ezeken az el-
érhetõsége-
ken várják a
kerületi lako-
sok javaslata-
it és észrevé-
teleit is. 

Halálos ütközés az Árpád hídnál

Meg akarták zavarni a szavazást

Önkényuralmi jelképeket festettek

Új irodában a kerületi polgárõrök 

Személyesen 
vagy telefonon is elérhetõk
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Érettségi, középiskolai elõkészítõk, korrepetálás, te-
hetséggondozás szaktanároknál, a Vörösvári úton!
Lehetõségek: negyedikes, ötödikes, hetedikes ta-
nulók felkészítése a következõ tanév központi, kö-
zépiskolai írásbeli felvételijére. * Érettségi elõkészí-
tés minden szinten, mindenbõl. * Bukásmegelõzés
minden tárgyból. * Matek-fizika-kémia-magyar korre-
petálás, tehetséggondozás minden nap és szombat
délelõtt óradíjas oktatásban, 2-3 fõs kiscsoportban.
Az oktatás megbízható és eredményes: a központi fel-
vételizõk, az érettségizõk az átlag feletti pontot szerzik;
a félévi jegyeket kijavítják év végéig. (Tel.: 06(20)946-
2027; www.obudamatek.hu) Thalész-Kör

Elõkészítõk, korrepetálás, tehetséggondozás

Idén a középkor (lovagi tornával, boszorkányüldözéssel) köré szervezõdött április 1-jén
a Kerék Általános Iskola és Gimnázium immár hagyományos egészség- és sportnapja

A Robert Bosch Kft. nagy
értékû adománnyal támo-
gatta a Budapesti Mûszaki
Fõiskola jogutódjaként
2010. január 1-jén létre-
jött Óbudai Egyetem biz-
tonságtechnikai képzését.
A cég üzletági képviselõje
egymillió forint értékû ter-
mékcsomagban, 14 kame-
rát adott át a Bánki Donát
Gépész és Biztonságtech-
nikai Mérnöki Kar bizton-
ságtechnikai rendszeré-
nek kiépítéséhez.

D r. Horváth Sándor,
a kar dékánja ki-

emelte, a biztonsági ka-
merák hasznos segítsé-
get nyújtanak majd az
oktatásban, hiszen az
egyetem hallgatóinak
lehetõségük lesz tanul-
mányozni a zárt láncú
videó-rendszert, megis-
merkedhetnek a legkor-
szerûbb eszközök terve-

zésével, telepítésével,
valamint üzemeltetésé-
vel. 

Dr. Varsányi Pál, a
Bosch Kft. biztonság-
technika üzletágának re-
gionális értékesítési
igazgatója elmondta, a
cég úgy döntött idén,
hogy a karácsonyi aján-
dékozásra szánt össze-
get a szakmai utánpótlás
támogatására fordítja.
Az együttmûködés az

egyetemmel nem új ke-
letû, hiszen a Bosch ko-
rábban megbízást adott
az egyetem Neumann
János Informatikai Ka-
rának egy intelligens
kisautó kifejlesztésére.
Kiemelte, azért válasz-
tották az Óbudai Egye-
temet, mert több mint 15
éve folytat biztonság-
technikai mérnökkép-
zést jól felszerelt labora-
tóriumaiban. 

Bosch támogatás az Óbudai Egyetemnek

14 kamera a biztonságtechnikai oktatáshoz

APais Dezsõ Általá-
nos Iskola 3. osztá-

lyos metallofonos cso-
portja köszöntötte szép
mûsorral a békásmegyeri
idõsek otthonának lakóit
nõnap alkalmából. A me-
tallofonos szakkört vezeti
és szintetizátoron kísért
Falus Tamásné tanárnõ.

Az iskola ütõhang-
szeres tanulói kerület-
szerte ismertek már,
több szabadtéri rendez-
vényre is meghívták
õket. Mûsoruk fõleg
gyermek és népdalok-
ból áll, de klasszikus
szerzõk (például Beet-
hoven, Bartók) kis da-

rabjait is szívesen játsz-
szák. Rendszeresen szí-
nesítik az iskolai ünne-
pélyek mûsorait. Nagy
izgalommal készültek a
március 15-ei szerep-
lésre, ahol mind a há-
rom kisiskolás csoport
megszólaltatta a lelke-
sítõ ‘48-as dalokat.

Metallofonos csoport az idõsek otthonában

Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan idén is sok

diák mérte össze tudását
szóló, kis- és nagye-
gyüttes kategóriában. Az
igen rangos szakmai zsû-
rit a „Príma” díjjal kitün-
tetett Óbudai Népzenei
Iskola biztosította. 

A népviseletbe öltö-
zött diákok szívet-lelket
melengetõ módon szó-
laltatták meg népdalkin-
csünk gyöngyszemeit, a

hallgatóság legnagyobb
örömére. 

A verseny végeztével a
zsûri meghozta döntését.
Sok gyönyörû produkció
után a legkiválóbbakat
bejuttatta a fõvárosi ver-
senyre, melyet a Néprajzi
Múzeumban rendeztek.
Az arany, ezüst, bronz mi-
nõsítést az év végi gálán
vehetik át a díjazottak.

Medgyessy Ferenc
utcai Általános Iskola

A Karádi Károly Természettudományi Versenyt az Árpád
Gimnáziumban rendezték

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Immár ötödik éve, hogy a házigazda tisztét tölti be a
Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskola otthont adva a
kerület egyik legszínvonalasabb vetélkedõjének, a nép-
daléneklési versenynek, melyet a Pedagógiai Szolgálta-
tó Intézet hirdetett meg. A versenyre a kerület 12 isko-
lájából érkezett nevezés, három korosztályt képviselve.

Népdaléneklési verseny
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Óbudai edzõ
elismerése

Harmadik alkalommal ad-
ták át március 17-én a
MOL Tehetséggondozá-
sért Díjat, mely erkölcsi
és anyagi elismerés is
egyben. A pénzdíj sze-
mélyenként 500 ezer fo-
rint. Mintegy 300 jelentke-
zõ közül választotta ki az
Új Európa Alapítvány ku-
ratóriuma a díjazottakat.
A jelölés nyilvános volt: az
elismerést idén is négy
tanár, illetve négy edzõ
kapta. Az egyik elismert
edzõ Némethné Érfalvy
Nóra, az Óbuda RG Tor-
na Club alapítója.

50 éves találkozó
Az óbudai Zrínyi Ilona Ál-
talános Iskolában (Raktár
utca 1.) 1960-ban végzett
VIII.c osztályos (osztályfõ-
nök: Szabó Ferencné Éva
néni) tanulók figyelem!
2010. május 28-án, pén-
teken 16 órakor osztályta-
lálkozót tartunk volt isko-
lánkban. (A jelentkezése-
ket várja Valenta Éva a
06-70-383-9012-es szá-
mon és Mándik Ilona a
387-4312-es telefonszá-
mon. Levélcím: Stassné
Mándik Ilona 1035 Buda-
pest, Szentendrei út
28/6/33.)

Iskolanaptár
Május 3-tól június 25-ig:
tavaszi érettségi vizsga-
idõszak. * Május 26-án:
országos kompetencia-
mérés a 6., 8. és 10. évfo-
lyamokon. * Június 15.:
utolsó tanítási nap.

1 % 1 % 1 %
A Csicsergõ Gyereke-
kért Alapítvány köszöni
támogatói segítségét.Az 1
százalékos felajánlásokból
befolyt 314 ezer forintot az
óbudai Csicsergõ Óvoda
udvarán játék- és mozgás-
fejlesztõ eszközök vásár-
lására fordítják. (Adószám:
1-8258150-1-43)

A német országismeret
tantárgy keretében a
Medgyessy Ferenc utcai
Általános Iskolában a fel-
sõ tagozatosok minden év-
ben megemlékeznek a
svábok kitelepítésének
évfordulójáról (1946. feb-
ruár 28., március 6.). 

Ezek az események ma
már kevéssé élnek a

magyarok emlékezetében,
így a gyerekek sem tudnak
róla. Ezért fontosnak tart-
juk, hogy kiemelten foglal-
kozzunk ezzel a témával.
A megemlékezésen beszé-
lünk arról, hogy miért ke-
rültek Magyarországra a
svábok, megismerkedünk
a múlt századi életükkel, a

kitelepítés okaival és kö-
rülményeivel. Próbáljuk
megértetni, milyen nehéz
sorsú az a népcsoport,
melynek kétszer is hazát
kellett változtatnia. A tör-
téntekkel való ismerkedés
része a tablók készítése is.

A kitelepítésrõl tartott
elõadást Szlávikné Katona
Mária, a pomázi Német
Kisebbségi Önkormányzat
vezetõje április 8-án. Majd
tanulóink olyan óbudai há-
zaspárnak tehettek fel kér-
déseket, akik megélték a
kitelepítést, és a mai napig
tartják a kapcsolatot kint
élõ sorstársaikkal. 

Dr. Bertókné
Daróczi Marianna

igazgató

Sikeresen zárult a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség
és az Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság
a magyar légoltalom, pol-
gári védelem megalakulá-
sának 75. évfordulója al-
kalmából meghirdetett
„Segíts a bajban!” rajzpá-
lyázata. Második helyen
végzett Holczer Kata, a
Fodros Általános Iskola
6.a osztályos tanulója.

Ö sszesen 2746 pá-
lyamû érkezett be,

228 különbözõ iskolá-

ból. Külön kiemelendõ,
hogy két speciális általá-
nos iskolából is érkeztek
be munkák, összesen 27
alkotás.

A hatalmas mennyisé-
gû, komoly gonddal el-
készített rajzok, festmé-
nyek, grafikák, speciális
technikával (üvegfesték,
ragasztás) készített mû-

vek is jelzik, hogy még a
rohanó világunk ellené-
re is milyen sokakat al-
kotásra ösztönzött a
rajzpályázati felhívás,
melyben a bajbajutotta-
kon való segítségnyúj-
tás, a veszélyre való fi-
gyelmeztetés kifejezése
volt a cél. Az elkészített
mûveken központi téma
volt az árvíz, radiológi-
ai, nukleáris baleset, er-
dõtûz, földrengés, vul-
kánkitörés és az ezzel
kapcsolatos segítség-
nyújtás.

A Varga Ágnes mû-
vész-tanár vezette bíráló
bizottságnak éppen ezért
nagyon nehéz dolga
volt. Két korcsoportból
kellett kiválasztani a
legjobbakat. A 6-8 éve-
sek korosztályában ösz-
szesen 840 mû közül,
míg a nagyobbaknál, 9-
15 évesek korosztályá-
ban 1906 beérkezett al-
kotás közül kellett a leg-
jobbakra szavazni. Min-
den korcsoportból a leg-
jobb három alkotást dí-
jazzák. A rengeteg jobb-
nál jobb pályamûbõl a
kiválasztott 103 legki-
emelkedõbb megtekint-
hetõ majd az Országos
Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság és a Magyar
Polgári Védelmi Szövet-
ség honlapján is. 

A díjazottak az okle-
velet és a tárgyju-
talmat a Polgári
Védelmi Világnap
alkalmából rende-
zett ünnepségsoro-
zaton, március 1-
jén az Önkormány-
zati Minisztérium-
ban vették át.

Második lett a „Segíts 
a bajban!” rajzpályázaton 

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola idén 60 éves. A jubileumon négynapos ünnepség-
sorozatot rendeztek. Ennek kiemelkedõ eseménye volt a március 25-ei, Óbudai Kultu-
rális Központban tartott gálamûsor, melyen Bús Balázs polgármester is részt vett

A II. Óbudai Pedagógiai
Napokon bemutató törté-
nelemórát láthattunk a
Keve-Kiserdei Általános
Iskolában.

Bánhegyi Ferenc veze-
tésével foglalták ösz-

sze a 6.a osztály tanulói az
Anjouk és Hunyadiak ko-
ráról tanultakat. Az órán a
hagyományos módszerek
mellett jelentõs szerepet
kapott a XXI. századi
technika is, igazolva, hogy
a mai gyerekekhez így
sokkal közelebb hozható-
ak a topográfiai ismeretek,
az építészeti és más mûvé-
szeti emlékek, az egyes

történelmi korok közötti
összefüggések. A gyere-
kek boszorkányos ügyes-
séggel kezelték az interak-
tív eszközöket, így fogal-
mazták meg a korszakok-
hoz kapcsolódó esemé-
nyeket, mutatták a hely-
színeket, képeket.

Természetesen a bemu-
tatóórán is szerepet kapott
a diákok által kedvelt csa-
limese, szituációs játék,
fogalomkártya.

Mindenki értékelõlapon
pontozhatta teljesítmé-
nyét, melyet az óra végén
a tanár úr jegyre váltott.

Gálné Eichberger Éva
könyvtárostanár

Nemzetiségi délután a Medgyessyben

Bemutató történelemóra

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ismeretterjesztés
Aquincumban

Anderkó Krisztián ré-
gész, „Öntsünk tiszta vi-
zet a pohárba - A római
aquaeductus” címmel
tart elõadást az Óbuda
Napja programjában,
május 2-án 11 órától az
Aquincumi Múzeum-
ban, a Szentendrei út
135. szám alatt.

Bibliai 
szabadegyetem 
„A Biblia az európai kul-
túrában” címmel elõadá-
sokat hallhatnak a téma
iránt érdeklõdõk május
18-ig, keddenként 18
órától a békásmegyeri
Hunor Hotelben. (Cím:
Pünkösdfürdõ utca 40.
Telefonszám: +36-30-
664-3287.) 

20 év után országról 
és gyülekezetrõl

Fenti címmel nyílt tárlat
Horváth Dávid fotómû-
vész alkotásaiból a bé-
kásmegyeri evangéli-
kus templomban. A kiál-
lítás június 30-ig tekint-
hetõ meg. (Cím: Mezõ
utca 12.)

Bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális
Központban (ÓKK)
„Alapvetõ bibliai tanítá-
sok” címmel folytatódik a
közkedvelt sorozat. Az
érdeklõdõket kedden-
ként várják az ÓKK-ba.
„A mennyrõl. Isten or-
szága. Egy világ, ahol
mindaz ismeretlen, ami
minket ebben az életben
megterhel. Hogyan lehet
‘vízumot’ kapni oda?”
címmel május 4-én hall-
hatnak elõadást. (Kez-
dés: 18.30 órakor. Belé-
põjegy: 100 forint. Cím:
San Marco utca 81.)

Fejdísz aranylemezkékkel,
gyöngysorok, nyak- és kar-
perecek, kardok, óriási,
díszes ruhakapcsolótû, ró-
mai kori síremlék és bronz
szobor, avar libatojások:
csak néhány tárgy abból a
közel 200-ból, melyek a
BTM Aquincumi Múzeumá-
nak immár 14. alkalommal
rendezett kiállításán lát-
hatók április 16-tól. A
megnyitón részt vett Bús
Balázs polgármester.

A z elõzõ év leg-
szebb ásatási lele-

teit felvonultató bemu-
tatón ez alkalommal az
õs- és római kori tárgya-
kon túl a Budapesti Tör-
téneti Múzeum (BTM)
frissen feltárt középkori
leletanyaga is képvisel-
teti magát. Az intéz-
mény a gazdasági vál-
ság ellenére - tavaly is-
mét közel 40 régészeti
ásatást és megfigyelést
végzett, beruházások-
hoz kapcsolódóan a fõ-
város területén. Ezek
közül kiemelkedik az
M0-ás körgyûrû déli
szakaszán, több ponton
végzett kutatás, mely
közel 4000 év régészeti
leleteit hozta felszínre:
bronzkori, szkíta, szar-
mata, avar és Árpád ko-
ri temetkezéseket, tele-
pülésmaradványokat. A
Hajógyári-szigeten ta-
valy is folytatódott a fel-
tárás, itt egy középkori
uradalmi központ ma-
radványai kerültek elõ,
érdekes leletanyaggal. A

római kori Aquincum
temetõinek feltárásai so-
rán edények, ékszerek
kerültek elõ, ezeket
szintén bemutatják. A
kiállítás külön érdekes-
ségei lesznek a különbö-
zõ korú sírok rekonst-
rukciói, illetve egy
egészben kiemelt szkíta,
kettõs csontvázas sír,
mely eredeti állapotában
tekinthetõ meg.

A 2009. évi fõvárosi
ásatások ismét bizonyí-
tották, hogy „van új a
föld alatt”: Budapest ré-
gészeti öröksége igen
gazdag és minden évben
tartogat meglepetéseket
nemcsak a szakma, ha-
nem a nagyközönség
számára is. 

(Az Aquincumi Múze-
um címe: Szentendrei út
135. Információ: 250-
1650, 430-1081.)

Van új a föld alatt

Fókuszban az M0-ás körgyûrû feltárásai

„Az Úr 1343. évében
Lajos király anyjának,
Erzsébet királynénak
adományozta Óbuda vá-
rosát, amelyet a fenséges
anyakirályné határozott
elképzeléssel irányított. A
lengyel I. (Lokietek)
Ulászló lánya messze ke-
rült szülõföldjérõl, de I.
Károly (Károly Róbert)
magyar király felesége-

ként, királyi sarjak édes-
anyjaként õmaga is részt-
vevõje, befolyásolója lett
a magyar történelemnek.
A visegrádi királytalálko-
zó háziasszonya, az óbu-
dai klarisszák jótevõje,
megannyi mûvészet pár-
tolója. Mûveltsége, hatá-
rozott jelleme tette Óbu-
dát a Királyné Városává,
a királynék városává…”

Az idõszaki kiállítás
június 30-ig látható az
Óbudai Múzeumban.
Óbuda Napján, május
2-án díjmentesen tekint-
hetõ meg.

(A múzeum keddtõl
vasárnapig 10-tõl 18
óráig tart nyitva. Cím:
Fõ tér 1. Tel.: 250-1020.
www.obudaimuzeum.hu;
t i t k a r s a g @ o b u d a i -
muzeum.hu)

Lengyel hercegnõ 
- magyar királyné 

E lõzetes: Papp Lász-
ló ötvösmûvész tag-

ja volt a magyar koronát
megvizsgáló négytagú
szakmai csoportnak.
Elõadásában részletesen
elemzi a korona egyes
elemeinek kialakítását,
anyagát, elkészítésük le-

hetséges módozatait,
egymáshoz való viszo-
nyukat május 13-án 15
órai kezdettel az Óbudai
Múzeum és Könyvtár
Kun Zsigmond Népmû-
vészeti Gyûjteményé-
ben. (A belépés díjtalan.
Cím: Fõ tér 4.)

Kultúrtörténeti elõadás
a magyar koronáról 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: +36 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: +36 (20)972-0347,403-
9357, +36 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, 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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
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, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: +36-20-321-06-01
� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06-20-956-40-84
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Fûnyírás, kertgondozás. Tel.: 06(70)516-
5600
� 2-5 emeletes társasház lépcsõházi takarí-
tását vállalom metz.mate75@gmail.com Tel.:
06(20)349-5395
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Klíma telepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726

� Duguláselháritás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Kõmûves burkoló villanyszerelõ vízszere-
lõ munkákat teljes lakásfelújítást lakásszer-
vizt referenciákkal vállalunk. Tel.:
06(30)280-7257
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, 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
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést, mázo-
lást, lambériázást, pántok, zsanérok  cseréjét,
bútorok készítését javítását, felszerelését, fal-
fúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900; 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás. Télen is.
� Házépítés, lakásfelújítás, kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettá-
zás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés,
tereprendezés, kézi földmunka, medenceépí-
tés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciá-
val! Tel.: 06(30)960-4525
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsz-
erelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-
3308
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Dísznövénykertész vállal kertfenntartást,
tavaszi lemosó permetezést, metszést, vala-
mint öntözõrendszer telepítést-karbantartást,
reális áron. Tel.: 06(30)278-8304 E-mail:
robertszekely@t-online.hu
� Duguláselhárítás, vízszerelés. Ingyenes
kiszállással, amennyiben valós munka törté-
nik. Tel.: 06(30)557-6248
� Zárszervíz. Ajtó-, ablakzár javítás, mûsza-
ki ajtónyitás, zárcsere, hevederzár szerelés. 3
év garancia. Rácsok készítése. Tel.:
06(30)251-8862; 06(20)943-7075;
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyens kiszállással. Tel.:  06(20)943-
7075, 06(30)251-8862
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Takarítás, társasházak, irodák, intézmé-
nyek, üzemek, lakások teljes körû napi nagy-

takarítása. Tel.: 786-5872, 785-7344,
06(70)422-9445
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítáas. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-
5872; Fax.: 785-7344;
� Magánalapítvány létrehozása, kezelése
garanciával. Hozza létre a saját magánalapít-
ványát, öregkori gyógykezelésre, gyermek,
unoka taníttatására, vagy más célra. Forduljon
hozzám bizalommal! Dr. Pintér István ügyvéd
www.pinterugyved.hu 06(20)368-7810
� Társasházak közös képviseletét professzi-
onális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje in-
gyenes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail:
info@inhouse.hu
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Társasházak gazdálkodásának ellenõrzé-
sét vállaljuk az új társasházi tv. módosításá-
nak megfelelõen. Társasházi Audit 1997. Kft.
1053 Bp., Magyar u. 52. mfsz.3. Tel./fax:
483-1298, 483-1299, 06(30)200-3641. E-
mail: mkmetty@dunaweb.hu

� 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: 06(20)773-7565.
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: +36-30-921-6559
www.callantorna.hu
� Grafológia! Önismereti, párkapcsolati,
pályaválasztási, pályaalkalmassági tanács-
adás a kézírás elemzésének segítségével. Tel.:
06(20)358-1101
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: +36(30)213-8052
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, 26
perces biorezonanciás terápiával 7000 Ft-ért.
Az SZTK-ból az antinikotin terápia átköltö-
zött a Vörösvári út 97-be. Rendelés Békás-
megyern is szombatonként. Tel.: 06(70)271-
9867
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos

� Német anyanyelvû pedagógus német
nyelvoktatást vállal beszédcentrikus mód-
szerrel a Flórián térnél, minden szinten (kez-
dõ, haladó társalgási). Tel.: 06(20)384-49020
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok, bármely idõpontban, részletfizetés-
sel. Jogosítványosoknak. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06(30)933-3619.
� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

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

� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Középiskolai matek/fizikatanárt keresek
a Flórián térnél lakó két középiskolás hosz-
szabb távú oktatására, emelt szintû felkészíté-
sére. Tel.: 06(20)211-8797
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok, bármely idõpontban, részletfizetés-
sel. Jogosítványosoknak. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06(30)933-3619.
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Fejestanoda vállal matematika, fizika ok-
tatást, alapoktól-szigorlatig. Www.fejestano-
da.atw.hu Tel: 250-2003; 06(70)366-6445
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-

� Tavaszi nyelvtanfolyamok a Kerék
nyelviskolában! Oktatás, korrepetálás,
nyelvvizsgára felkészítés, délelötti, délutá-
ni csoportok, kismamáknak gyermekfel-
ügyelettel is!Tel.: +36(70)212-8165;
+36(70)212-8164; III. Kerék u. 6. I.em.5.

� Fizika-kémia, matematika-magyartanárok
korrepetálnak, érettségi, középiskolai elõké-
szítõt tartanak minden délután és szombat dél-
elõtt Óbudán, a Vörösvári úton általános és
középiskolásoknak. Tel.: +36(20)946-2027

Oktatás

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: +36(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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolí-
tása, gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027
Horvát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó
Katalin. Bejelentkezés: +36(30)964-5436

Egészség

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES KÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: +36-20-342-55-56

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

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 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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centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Olasz, angol, orosz nyelvek színvonalas
oktatása diplomás tanárnál. Tel.: +36-30-587-
8329

� Õrbottyánban családi okok miatt, baba-
barát, parkosított, medencés, 1135 m2-es kert-
tel, 110 m2-es, 2 szintes családi ház eladó.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-20-565-6876
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó családi
ház. Irányár: 36,6 MFt. Tel.: +36(30)393-0066
� Budakalászon tulajdonostól 15 éve épült
170 nm-es, 6 szobás családi ház eladó. HÉV-
tõl, iskolától 6 percre, nagy belmagasság, tá-
gas szobák. Irányár: 49 millió Ft. Tel.:
06(30)724-3421
� Pilisszentiván központjában, 997 m2-es
telken, 80 m2-es, 1+2 szobás, központi fûté-
sû, 12 m2-es terasszal, melléképülettel családi
ház, a hátsó részén szabad beépíthetõ telekkel
eladó. Irányár 25 MFt. Tel.: 06(20)310-8476,
06(20)470-529.
� Elcserélném lajosmizsei, 2001-ben épült
38 nm-es társasházi lakásomat óbudai hason-
ló nagyságú korábbi téglaépítésû lakásra. Tel:
06-76-450-510, 06(20)522-1616
� Tulajdonostól eladó Óbudán, Kiscelli utca
Szõlõ utca sarkán, sátortetõs téglaház I. eme-
letén, 48 nm-es, nagy parkra nézõ, erkélyes,
felújított gázkonvektoros lakás. Ár: 14,3 MFt.
Tel.: 275-3962
� Óbuda központjában Derû utcában 51
nm-es, erkélyes lakás tárolóhelyiséggel tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06(20)770-3538
� Magánszemélytõl eladó, az Õrlõ utcában,
egy önálló, külön villanyórával felszerelt ga-
rázs. Tel.: 06(30)385-1546
� III. Szentendrei út 31 nm garzon eladó.
Tel.: 06(20)511-0994
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingat-
lanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Idõs haszonélvezõ által lakottan lakást (tu-
lajdonrészt is) vásárolnék.Tel.: 06(30)670-6844
� Óbudán tulajdonostól eladó egy 49 nm-
es, 1,5 szobás, téglalakás. Ir.ár.: 14,9 MFt
Tel.: 06(20)345-2485

� III. kerületben, Berend u.-ban, téglaépü-
letben, I. em. parkra nézõ, 34 m2 egyedi fûté-
sû, nyugati tájolású garzonlakás pincével el-
adó. Irányár: 11 MFt. Érdeklõdni: Kalmár
06(70)597-0927, 387-0896
� Eladó: Békásmegyer hegy felõli oldalán
57 nm, 1+2 félszobás felújítandó lakás. I.ár:
9.200.000 Ft. Érd. du. 06(70)386-5898
� Csúcshegyen önkormányzati 720 nm-es
gondozott zártkerti bérlemény téliesített ház-
zal átadó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Elcserélnénk óbudai, téglaépítésû, csen-
des, földszinti garzonunkat ráfizetéssel két-
szobásra. Tel.: 06(30)824-7654, 06(30)632-
3230

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; +36-20-575-74-35 
� Munkalehetõség! Galvánáramos arcva-
saló kozmetikai alapkészlettel eladó! Tel.:
06(70)310-2970
� Egészségvédelmi termékforgalmazó cég
óbudai adminisztrációs ügyintézõt keres. Fel-
tételek: biztos számítógépes ismeretek, kö-
zépfokú végzettség, gépírás, angol nyelvtu-
dás. Jelentkezés: karrier@hungimpex.hu cím-
re, fax: 453-7101
� Óbudai temetõnél lévõ hétvégi kertem
gondozásához heti egy alkalomra, kerti mun-
kában jártas nyugdíjast 400 Ft/óra alkalmaz-
nék. Tel.: 06(30)411-1527
� Nyugdíjas nagymama gyermekfelügyele-
tet vállalna. Tel.: 06(20)331-6290

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs rak-
tárnak kiadó. Tel.: 240-9728

� Iroda kiadó Óbudán, fõútvonalon 1100
Ft/nm-tõl, kiváló közlekedés, jó parkolási le-
hetõség. Tel.: 06(20)943-9619
� Kiadó lakásokat keresünk! 40-70 ezer fo-
rint között! Lõrincz Péter, Tel.: +36(70)383-
5004, 351-9578
� Szoba kiadó a III. kerületben. Csak lein-
formálható, tisztaságszeretõ lánynak, hölgy-
nek bruttó 35.000 Ft/hó, egy havi kaució
szükséges. Tel.: 06(30)341-2350
� Szoba kiadó, csendes tevékenységre, a
Flórián térnél. Tel.: 06(30)921-6559
� Gépkocsi beálló a Margit kórház mellett
kiadó, hosszú távra is. Bécsi út 130. Tel.: 330-
1044

� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, kevésbé
régit) vásárolok. 100 könyv felett díjtalan ki-
szállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Drágakõ (briliáns), aranyékszer, régi tört-
arany és ezüst evõeszközök, dísztárgyak vá-
sárlása készpénzért a legmagasabb áron. II.
ker. Margit krt. 51-53-ban, Loui’s Galéria.
Tel.: 316-36-51
� Régi fém és papírpénzek, érmek, plakettek,
kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849

� Minden, ami számítógép: gépépítés, javí-
tás, szerviz, vírusirtás, hálózatépítés,
www.panakomp.hu Tel.: 06(20)215-1744
� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút

is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: +36(20)924-4123

� Iskolabusz! Személyszállítás óvodások,
iskolások részére, biztonsági övvel felszerelt
24-28 fõs autóbusszal, Óbuda területén ingye-
nes kiállással. Tel.: 06(20)924-3883, 243-
6820. E-mail: gyuszili1@t-online.hu
� Gyermekfelügyelet egész nyáron zenepe-
dagógussal, akár kertkapcsolatos lakásán is.
Tel.: 06(30)370-7165
� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821

� Gepárd jégkorong egyesület napközis tá-
bort szervez a nyári szünetben. Tel.:
06(20)913-8417
� Olcsó intenzív angol/német nyelvvizsga-
felkészítõ tábor az augusztusi BME vizsgára.
Biztos siker, napi 8 óra 16.000 Ft/hét. Tel.:
387-9756, 06(20)281-3427

� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában
eladó vagy kiadó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-
13-ig
� Barkácsüzlet (42 nm, Bp., III. ker.)
árukészlettel, berendezéssel, sürgõsen eladó
vagy bérlési joga átadó. Tel.: 06(20)958-8070
� Kiadó Csillaghegyen a 11-es fõútvonalon,
50 nm üzlet, iroda, bemutatóterem, szerviz
céljára, 34 nm raktárhelyiség, saját  parkoló-
val, reklámlehetõséggel. Tel.: 06(30)973-
8206
� Kiadó a Kolosy téren üzlet, irodaházban
15 nm-es helyiség. Tel.: 06(70)333-4712

� Óbudai társközvetítõ segít komoly kap-
csolatok létrehozásában. Nem Internet,
valóság! Tel.: 06(20)265-5055

� Fájdalommal tudatjuk, hogy édes-
apánk Málik Ottó - az Óbudai Hajógyár
dolgozója - életének 92. évében elhunyt.
Hamvait szûk családi körben az Óbudai
Temetõbe felesége mellé helyeztük.

Halálozás

Társkeresõ

Üzlet

Tábor

Egyéb

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

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

� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy üzlet-
házban,  közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544

� Kiadó hosszú távra Békásmegyer-Ófalu-
nál, 4 emeletes panelház második emeletén,
37 m2 + 3 m2 erkélyes, felújított parkettás, já-
rólapos, IKEA-konyhás, vízórás garzonlakás
május 1-tõl. Bérleti díj: 50 ezer Ft+rezsi, 2 ha-
vi kaució. Tel.: 06-30-292-2636

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Kiadó

Állás

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó,  luxus házaka. Start In-
gatlan Kft. T: 316-9408; 06(20)971-3335

� 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.
Közelben horgásztó. Tel.: +36-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

Ingatlan

Tizenötödik alkalommal tartották a Szent György-napi sokadalom és kézmûves vásár elne-
vezésû rendezvényt április 24-én a Fõ téren. Az egész napos programban bemutatkoztak a
Waldorf iskolák mûvészeti csoportjai, népmûvészek és iparmûvészek kínálták portékáikat

Kozma Zsuzsanna fitneszedzõ vezetésével közös torna-
gyakorlatokon, családi játékokon vehettek részt a felnõt-
tek a gyerekekkel együtt a II. Óbudai Fitt Családi Percek
nevû eseményen, április 23-án a TUE mûfüves pályáján

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2010. május 3-án 16
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytat-
ni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállal-
kozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási
címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kö-
tött tevékenység végzésére való jogosultságát a pá-
lyázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazol-
vánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég,
akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve székhe-
lye szerinti önkormányzattal szemben adó vagy adók
módjára behajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzé-
sének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj - önkor-
mányzat felé történõ megfizetését. A megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését a bérbeadó részére. A nyertes által befi-
zetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biz-
tosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a
CELER Kft. pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánat-
pénzt helyiségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az
érvényesen benyújtott pályázatokat az önkormányzat
tulajdonosi és közbeszerzési bizottsága 2010. május
31-ig elbírálja, és annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát,
hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a CELER

Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítá-
si Csoportjánál (Bp., III. Szentlélek tér 7. fszt. 12. Tele-
fon: 430-3468 és 430-3469), félfogadási idõben: hétfõn
14-tõl 19, szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 12 óráig.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

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

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására
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Muskátli vásár: 4+1
A III. kerületi Önkormány-
zat és a Fitoland Kft. ked-
vezményes muskátli vá-
sárt rendez a városrész
lakosainak. Amennyiben 4
darab Ø12-es cserepû muskátli vásárlásánál be-
mutatja ezt a hirdetést, úgy ajándékba kap még 1
darab muskátlit.
Tudnivalók:
• ez a kupon 2010. május 10-ig, illetve a készlet
erejéig váltható be, 
• a kedvezmény az újságban megjelent hirdetés be-
mutatása mellett, és  
• egyszeri alkalommal történõ vásárlásnál vehetõ
igénybe, valamint 
• a kedvezmény pénzben nem váltható meg.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövénykertészet
Bp., III. ker. Bécsi út 387.
Nyitva: minden hétköz-
nap 8-tól 20, hétvégén 8-
tól 18 óráig. (További sze-
zonális ajánlatainkat, ker-
tészeti tanácsainkat ke-
resse a www.fitoland.hu
weboldalon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és
az ÖKOMAT Elektronikai Hulladék Hasz-
nosítást Koordináló Kht. ismét meghirde-
ti közösen kerületünkben a lakosság szá-
mára a veszélyes hulladéknak minõsülõ
elektromos és elektronikai hulladékok
ingyenes begyûjtését.

2 010. május 8-án a kerület északi
részén, május 15-én a kerület déli

részén jelöltünk ki begyûjtõ pontokat,
ahol 8 és 14 óra között bárki leadhatja
mûködésképtelen, vagy leselejtezett
elektromos és elektronikai hulladékát.
Helyszínek 2010. május 8. (szombat)
8-14 óráig:
1. BÉKÁSMEGYER-DUNA-FELÕLI
OLDAL, Heltai Jenõ tér-Juhász Gyula
utca sarkánál található parkoló.
2. BÉKÁSMEGYER-HEGY-FELÕLI
OLDAL, az orvosi rendelõ mögötti parkoló.

3. CSILLAGHEGY, Mátyás király út -
Lehel utca sarka (a TIC nagy parkolója).
4. MOCSÁROSDÛLÕ, Gladiátor ut-
ca, a Családi pihenõpark (játszótér)
elõtti parkoló.
5. PÓK UTCAI LAKÓTELEP, Római
téri parkoló.
Helyszínek 2010. május 15. (szom-
bat) 8-14 óráig:
1. A Szõlõ utcai nagy parkolóban, a
szelektív hulladékgyûjtõ sziget mel-
lett.
2. A Kolosy téri parkoló (a piac elõtt).
3. Ahegyvidék buszvégállomásai: a 137-
es busz Erdõalja úti végállomása; a 137-
es busz Máramaros úti végállomása; a
237-es busz Jablonka úti végállomása.
Kérjük, éljenek a lehetõséggel környe-
zetünk tisztasága és megóvása érdeké-
ben! Szabó Magdolna

alpolgármester

Újra leadhatják rossz háztartási gépeiket

Április elsõ napjaiban is-
mét felszereltük növény-
védelmi elõrejelzõ eszkö-
zeinket a Toronya utca
egyik kertjében. 

A mûszerek követni
tudják az alma-,

szilva-, barack-, tarka
szõlõ- és a keleti gyü-
mölcsmoly, az almafa-
szitkár valamint a cse-
resznyelégy rajzását.
Mivel a permetezés op-
timális idõpontját a
molylepkék rajzásához
kell idõzíteni, ezért az
adatok nagy segítséget
nyújtanak a gyümölcs-
fák, zöldségek növény-
védelméhez. A hasonló
természetföldrajzi adott-
ságokból adódóan a mé-
rési eredmények a Tá-
borhegyen, a Remete-
hegyen, a Testvérhe-
gyen valamint a Csúcs-
hegyen használhatók.

A speciális meteoro-
lógiai mérõállomással
(i-Metos) a gombás és a
baktériumos betegségek
támadására is felhívjuk
a figyelmüket.

És hogy miért éppen a
fenti kártevõk megfi-
gyelését választottuk?
Ez kiderül a táblázat-
ból.

Az idei adatokat érde-
mes összevetni a tavalyi
számokkal. Talán az
alábbi kérdésekre is vá-
laszt kapunk. Miért lett
„kukacos” az almám és
a cseresznyém? Késõn
védekeztem? 

Mit csináljak a ró-
zsám lisztharmatával?
Mikor rág be az a kövér
hernyó a muskátli bim-
bóiba? Mi lenne a leg-
jobb permetszer? 

A táblázatok és a fel-
hívások megtalálhatók
a www.ohegy.hu honla-
pon, a kertünk/növény-
védelem menüpontban.

Aki még alaposabban
utána szeretne nézni az
internetes felhívásokban
ajánlott készítmények-
nek, az a Toronya utcai

Népházban megteheti.
Helyben böngészhetõ a
„Növényvédõ szerek,
termésnövelõ anyagok
2010” kiadvány. Hogy
alakul az idei év? Csü-

törtökönként érdemes
lesz kattintani, ekkor
frissül majd a kerti oldal.
A télvégi lemosásról
szóló 1. számú hírlevelet
máris elolvashatják.

Szép kertet, jó szüretet
kíván az Óbuda-Hegyvi-
dékiek Egyesülete és Zsi-
gó György okleveles ag-
rármérnök, növényvédelmi
és talajtani szakmérnök.

ÖKO-7 BÉKÁSMEGYEREN. Tizennyolcadik alkalommal rendeztek ÖKO-7-et április 19-tõl
23-ig a Békásmegyeri Közösségi Házban. A diákoknak szervezett izgalmas feladatok
az önkormányzat természet- és környezetvédelmi programjához kapcsolódtak három
helyszínen. A Csillaghegyi Közösségi Házban például a komposztálás volt a fõ feladat,
mely egyezik a helyhatóság céljaival. (A díjátadó ünnepséget április 23-án tartották a
Békásmegyeri Közösségi Házban)

Növényvédelmi elõrejelzõ 
állomás a Toronya utcában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzati képviselõk fogadóórái

Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont: 17-18 óra

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

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

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

Kozma János önkormányzati képvi-

selõ (Óbudáért-Békásmegyerért-

Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2.

szám alatti képviselõi irodában. Elõ-

zetes idõpont-egyeztetéssel. Telefo-

non: 06-30-326-9606, vagy e-mailen:

obudabekasert@freemail.hu. Utób-

bin lehet hiteles névtelen bejelenté-

seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

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

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

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

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

minden hónap második csütörtökén, 17-tõl 18 óráig a gázgyári lakótelep gondnoki irodájában

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

listás Dr. Horváth Csaba minden hónap második szerda 17-tõl 18 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

Független önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

alpolgármester Szabó Magdolna minden hónap elsõ hétfõ 15-18 óra   Polgármesteri Hivatal Fõ tér 3. II. emelet 36.

bejelentkezés alapján, tel.: 437-8583

5 Merkl Gábor minden hónap utolsó szerda 18-19 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.

6 Márkus András minden hónap utolsó Kerék Általános Iskola  Kerék utca 20.

csütörtök 16-18 óra és Gimnázium

13 Mészáros György minden hónap második szerda 16-17 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.

19 Szabó Magdolna minden hónap utolsó Medgyessy Ferenc Medgyessy F. utca 2-4.

csütörtök 17-18 óra Általános Iskola

listás Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.

listás Kurtán Pál minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.

listás Mihalik Zoltán minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.

frakcióvezetõ

listás Pataki Márton minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.

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

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

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

Általános Iskola

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

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.

frakcióvezetõ

obuda_08.qxd  2010.04.26.  16:41  Page 26



2010/8. szám Szabadidõ
27

Májusra
Rejtvényünkben Ady Endre: Csak látni akartalak
címû versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1.
és a függõleges 1. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: U.
A. A. T.). 14. Átzúduló. 15. Etiópiából származik. 16.
Olasz város. 18. Régebbi súrolópor. 19. Belül békül!
20. Vatikáni és máltai autók jele. 21. Tellur, jód és ká-
lium vegyjele. 24. Külvárosi munkás. 26. H. A. A. 28.
Összeszorított ujjaim. 30. Hintsd sóval. 31. … day,
amerikai sci-fi film. 34. Fõvárosi foci klub. 35. Azonos
mássalhangzók. 36. Folyadék. 37. É. T. N. 38. Tüzel.
40. Uruguayi és spanyol autók jele. 41. Egyiptom ko-
rábbi rövidítése. 43. Húsz alatti szám. 47. Idegen üveg.
49. Más irányba ment. 50. Utikés egynemû betûi. 51.
Európai pénzek. 53. Egyik étkezõláncunk beceneve.
54. Béka egynemûi. 55. Némán néz! 56. A régi Nehéz-
ipari Minisztérium rövidítése. 58. Elektromos problé-
ma. 61. Eltûnõ. 64. Kihintõ. 
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt be-
tûk: J. Z. H.). 2. Metil tartalmazza! 3. Erdei állat. 4.
Az angol dream fonetikusan. 5. Lantán és nitrogén
vegyjele. 6. Kis Edit. 7. Görög betû. 8. Hoki egynemû
betûi. 9. Á. Á. V. 10. Római ötszázöt és kilencszázki-
lencvenkilenc. 11. Szörnyû. 12. Orosz folyó. 13. Régi-
esen laktunk. 17. Rémültetek. 22. Rosszul látom. 23. Kizabálnák,
finoman. 25. Felesleges holmi. 27. Spanyol táj. 28. Visszatépõ!
29. Manó egynemûi. 32. Tova. 33. Nem enged, fordítva. 39. Régi
hosszmérték. 42. Végtag. 44. Római negyvenkilenc. 45. Vészhely-
zet. 46. Alapméret. 48. Finom hús. 52. Pénzt költ. 54. Régiesen ér-
zi. 57. Mód betûi keverve. 59. Táskában van! 60. Op-…, mûvésze-
ti irányzat. 62. Körülbelül. 63. Puha fém. 64. Kavics. 

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon május 5-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szerkesz-
tõségünkben vehetnek át. Az április 14-én megjelent, „Végre kö-
zeleg” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Hócsorda torkát dé-
li sugár késelte, gyorsan dagad az ár”. Nyertesek: Guttermuth
Miklósné, Vörösvári út 23.; Szolnokiné Kuszbel Mária, Bécsi út
98.; Csap Árpád Géza, Gyûrû utca 16.
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Sport

A röplabda Magyar Kupa
döntõjét Kecskeméten
rendezték. Az elmúlt évek-
tõl eltérõen ezúttal a férfi-
ak és nõk fináléját együtt
tartották a Messzi István
Sportcsarnokban. A Vasas
Duna Autó Óbuda együtte-
se címvédõként utazott az
alföldi városba, ám a bra-
vúr elmaradt, nem tudták
zsinórban harmadszor is
megnyerni a trófeát.

Az elõdöntõben a Va-
sas a Gödöllõt, a

BSE pedig a Nyíregyhá-
zát gyõzte le, így öt év
után elõször fordult elõ,
hogy a Magyar Kupa
döntõjében nem Vasas
Nyíregyháza mérkõzést
rendeztek.

A finálé toronymagas
esélyese a BSE csapata
volt, ám a bajnoki címvé-
dõ legyõzésére egyedül
az óbudai fiataloknak volt

esélyük, akik az Extraliga
küzdelmei során egyedü-
liként tudták felülmúlni
legfõbb riválisukat.

Jól is kezdtek Jókay
Zoltán tanítványai. Dé-
kány Bernadett pontos
támadásainak és Vatai
Gabriella átlagfeletti
mezõnymunkájának kö-
szönhetõen meglepték

ellenfelüket. A szett vé-
gére hiába zárkózott fel a
BSE, kitartottak az óbu-
daiak és megszerezték a
vezetést (1:0, 25:23). A
második játszmát is jól
kezdték a piros-kékek,
azonban hiába vezettek
már négy ponttal is a má-
sodik technikai szünet-
nél (16:12), néhány rossz
megoldást követõen új
lendületre kapott a baj-
nok és egyenlített (1:1,
25:23). A második szet-
tet követõen tízperces
szünet következett, ami
szintén újdonság a ma-
gyar pályákon. A pihenõ
után a BSE hamar eldön-
tötte a harmadik játsz-
mát, ráadásul kiújult az

egész mérkõzésen kiváló
teljesítményt nyújtó
Dékány sérülése (1:2,
25:21). A fiatal játékos
továbbra is pályán ma-
radt, ám jóval kevesebb-
szer avatkozott játékba,
így Porubek Lillára és
Takács Zsófiára hárult a
fõszerep. A Vasas új erõ-
re kapva, igazi csapat-

ként küzdve egyenlített
(2:2, 25:21).

Ekkor hiába tartott
már több mint két órája a
finálé, még semmi nem
dõlt el, sõt a rövidjátsz-
mával új mérkõzés kez-
dõdött. Hiába volt a lé-
lektani elõny a Vasasnál,
a két csapat közötti rutin-
különbség kiütközött, és
a BSE hamar eldöntötte,
hogy a Városmajorban
lesz a Magyar Kupa új
otthona és a tavaly még
az óbudaiaknál röplab-
dázó Pék-Tormási Orso-
lya vezérletével legyõz-
ték a Vasast (2:3, 7:15).

BSE-FCSM-Vasas
Duna Autó Óbuda 3:2
(-23, 23, 21, -21, 7).

Felsõ sor: Borsos Lili, Horváth Gabriella, Lombos Lívia, Takács Zsófia, Héger Zsuzsan-
na, Szombathelyi Szandra. Alsó sor: Jókay Zoltán (vezetõedzõ), Horváth Ákos (gyúró),
Milovits Júlia, Porubek Lilla, Lutter Liza, Vatai Gabriella, Lévai Vivien, Soós Ivett,
Dékány Bernadett, Kovács Zoltán (technikai vezetõ), Kõnig Gábor (másodedzõ)

A nõi Magyar Kupa végeredménye: 1. BSE-FCSM,
2. Vasas Duna Autó Óbuda, 3. NRK Nyíregyháza,
4. TEVA-Gödöllõi RC.
(A Magyar Kupa legjobb játékosa: Tóth Andrea,
BSE; a Vasas legjobb játékosa: Dékány Bernadett).

Röplabda Magyar Kupa döntõ

Elmaradt a címvédés

A Harsányi János Fõiskola tanárai és diákjai két helyszínen rendeznek
sportnapot április 30-án 10-tõl 18 óráig, melyre várják az érdeklõdõket.
A Harsányi János Emléknapot, egyben sportnapot az Omszk tavon és közvet-
len környékén tartják. Tervezett programok: sárkányhajó-evezés diákok részé-
re; kispályás labdarúgó-bajnokság; íjászat; tréfás vetélkedõk, például kötélhú-
zás, zsákban futás, mocsárjárás és „háromláb” verseny; valamint csülökpörkölt
fõzõ-verseny. (A Harsányi János Fõiskola címe Bécsi út 324. Telefonszáma:
883-6437.) 

Látványos sportnap az Omszk tónál

Május 1-je, a munka ünnepe
mellett a majálisok, a sza-
badtéri rendezvények, a ki-
rándulások és a közösségi
események napja. Kiváló al-
kalom a sportolásra, a ter-
mészetjárásra, futásra, ke-
rékpározásra. 

ABudapest Sportiroda
és a Sportaktív Klub

május 1-jén rendezi elsõ
alkalommal a SamsungS-
port Fesztivál - Zöldsport
Nap a Hármashatár-he-
gyen elnevezésû esemé-
nyét. A rendezvény nevé-
bõl fakadóan egésznapos,
és négy különbözõ sport-
ág gyakorlására, kipróbá-
lására ad lehetõséget. 

A hármashatár-hegyi
repülõtéren 10 órától a
túrázni vágyók és a
Nordic Walking iránt ér-
deklõdõk indulhatnak 10
és 20 kilométeres távok

leküzdésére, majd a futó-
ké lesz a fõszerep. Há-
rom távon, 5, 11 és 21 ki-
lométeren indulhatnak a
terepfutók ezen a vidám,
sportos napon. A Sam-
sungSport Fesztivál kivá-
ló programot kínál a ke-
rékpárosoknak is: itt lesz
ugyanis a Buda Maraton,
melynek két távja a 21 és
a 42 kilométer.

A SamsungSport Fesz-
tivál azonban nemcsak a
sportolni vágyóknak szól.
Ezen a májusi szombaton
mindenkinek, aki a zöldbe
vágyik, vagy kikapcsolód-
ni akar, érdemes lesz kilá-
togatnia a Hármashatár-
hegyre, mert sok-sok kiál-
lítóval és színes, családi
programmal találkozhat. 

(Az eseményrõl a
www.futanet.hu címen
található részletesebb
információ.)

Sportfesztivál 
a Hármashatár-hegyen
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Lassan hagyománynak te-
kinthetõ, hogy a Mocsáros
zöldülésével egyidõben
megelevenedik a Gladiá-
tor utcai játszótér környé-
ke. Idén harmadik alka-
lommal adtak randevút
egymásnak az ország több
pontjáról érkezõ, terepke-
rékpározást és -futást
kedvelõk az Aquincum-
Mocsáros Egyesület és a
Budapesti Triatlon Szövet-
ség által szervezett ren-
dezvényen.

A z ígért rossz idõ
helyett napsütés

és jókedv fogadta ápri-
lis 10-én az Óbudára
látogató sportolókat és
nézõket. Utóbbiak kö-
zött köszöntötték Bús
Balázst, Óbuda-Békás-
megyer polgármeste-
rét, a verseny fõ támo-
gatóját.

A program a gyerme-
kek futóversenyével
kezdõdött, majd egy
könnyed, bemelegítõ
együtt futás  következett
2 kilométeres távon a
Mocsárosért, melyet a
nézõk, a rendezõk és a
versenyzõk közül is töb-
ben teljesítettek. 

A nap két fõ verseny-
száma közül elõször a
terepduatlont tartották.
A pálya könnyû és gyors
volt, így sok támadási,
vetélkedési lehetõséget
biztosított a versenyzõk-
nek. Többszörös bajno-
kok is neveztek, Dósa
Eszter (Vitalitás Balas-

sagyarmat) és Medgyes
Gábor (X2S-KONA
TEAM) is esélyesként
állt a rajtvonalhoz.
Mindkét versenyzõ híré-
hez méltón, kategóriájá-
ban azonnal az élre állt
és a célig ott is maradt.
Gábornak az elsõ futá-
son még akadt ellenfele
Kriván András, aki a ke-
rékpárra még elsõként
szállhatott, ám a rutinos
terepversenyzõ átvette a
vezetést és folyamato-
san növelte elõnyét. A
második helyet a férfi-
aknál a tavalyi év meg-
lepetés embere, az
XTERRA junior Euró-
pa-bajnoki bronzérme-
se, Szente Dániel (X2S-
KONA TEAM) szerezte
meg, míg a nõknél Ször-
fi Diána nyakába került
az ezüstérem.

Ezt követõen egy 45
perc+1 körös különleges
hegyikerékpár-verseny
kezdõdött, melyen a
magyar élmezõny né-
hány képviselõje is in-
dult, számos amatõrrel
kiegészülve. Különleges
volt azért, mert nem
megszokott, hogy pont a
nevében is szereplõ
hegy teljes mértékben
hiányzott a helyszínen.
A pálya végig sík volt,
azonban jelentõsen ne-
hezítette az indulók dol-
gát a táv legalább felét
kitevõ járatlan, zsombé-
kos legelõn való hala-
dás, valamint az állandó
szembeszél.  Ennek el-
lenére látványos kanyar-
vételi és árokugratási
technikákat láthatott a
szép számú nézõsereg.
A célszalagot végül ke-

mény küzdelem után
Lukács Bálint (LTV
Merida) szakította át,
Lobmayer Balázs és Ka-
pitány Attila elõtt. A
duatlon nõi gyõztese
Dósa Eszter „levezetés-
ként” erre a versenyre is
nevezett, ahol nõi ellen-
felek híján számos férfi-

versenyzõt maga mögé
utasítva, összesítésben a
11. helyen végzett.

A rendezvény ideje
alatt jelen volt a ját-
szótéren az Ódudai
Egészségolimpia stáb-
ja, kiknek szolgáltatá-
sait szintén sokan vet-
ték igénybe.

A hangulatfelelõs 9-
tõl a 15 órai eredmény-
hirdetésig tartotta szóval
és jó zenével a közönsé-
get, míg egyesületünk
tagjai étellel és itallal kí-
nálták a hûvös szélben
kimelegedõket. 

Köszönjük támogató-
ink nagylelkûségét és
önkéntes rendezõink
odaadó munkáját, mert
nélkülük ez a szép
szombati program nem
jöhetett volna létre.

(Az eredménylistát és
a képgalériát a verseny
honlapján találják:
www.terepfesztival.hu) 

Aquincum-Mocsáros
Egyesület  

III. Aquincum-Mocsáros Terepfesztivál 

Futás, terepduatlon, hegyikerékpározás sík területen

Idén 15. alkalommal rendezték az Alpesi Sí Diák-
olimpia országos döntõjét St. Lambrechtben febru-
ár 26-tól 28-ig. Az I. korcsoport lány versenyén az
Aquincum Általános Iskolát képviselõ Tóth Zita az
elsõ helyezést szerezte meg, míg a IV. korcsoport
fiú kategóriában az Alternatív Közgazdasági Gim-
náziumba járó Török Barna Ferenc a dobogó har-
madik fokára állhatott. A Sí Diákolimpia helyszínén,
St. Lambrechtben két nappal késõbb tartották a
gyerek és serdülõ Sí Országos Bajnokságot, ahol
Tóth Zita mûlesikló versenyszámban aranyérmet
nyert. (Az eredmények letölthetõk: www.mdsz.hu,
www.skihungary.hu)

Alpesi Sí Diákolimpia 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgármes-
ter fogadóórájának  idõ-
pontja: szerdánként 14-
tõl 16.30 óráig. Helyszí-
ne: polgármesteri hivatal
I. emelet 23-as szoba.
(Bejelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
telefonszámon.)

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 al-
polgármester minden
hónap elsõ hétfõjén 15-
tõl 18 óráig tartja foga-
dóóráját a polgármesteri
hivatal II. emeletén, a
37-es szobában. (Elõze-
tes bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László al-
polgármester   minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
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 alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

• Ingyenes jogsegély a Fidesz 3-as választókerületi irodájában (Kaszásdûlõ utca 7.), minden hónap el-
sõ szerdáján, legközelebb május 5-én 16-tól 18 óráig. (Nem kell bejelentkezni, érkezési sorrendben fo-
gadja az ügyvéd a megjelenteket.)
• A Fidesz 4-es választókerülete megbízásából ingyenes jogsegélyt tart a Kosdi Ügyvédi Iroda minden hó-
nap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.), legközelebb
május 5-én, valamint minden hónap második szerdáján a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) 17-tõl 19 óráig, legközelebb május 12-én. (Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklõdni a Fidesz irodá-
ban személyesen lehet, a Hímzõ utca 1-ben, vagy a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik
szerdáján (legközelebb május 19-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es válasz-
tókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart a Budapest, II. kerület Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütör-
tökönként 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 társasházakkal és ingatlanokkal kap-
csolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes ta-
nácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûkö-
désével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom május 20-
án 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap 16-
tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén, legközelebb május 6-án17-tõl 19 óráig az
MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es te-
lefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás minden páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 órá-
ig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-
es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

A „Braunhaxler” Egyesület március 18-án
tartotta közgyûlését az óbudai Városháza
tanácstermében. 

A közgyûlésen az elnöki, illetve
FEB elnöki beszámolók és hozzá-

szólások után tisztújítás következett.
Az elnökség összetétele nagyon kis
mértékben változott. Elnök maradt Tar-
lós István, az ügyvezetõ elnök tisztét
Tauner Tibor tölti be. (A beszámolók, a
közgyûlés jegyzõkönyve, valamint az új el-
nökség össztétele az egyesület honlapján
található: http://web.rubicom.hu/braun-
haxler)

„Braunhaxler” tisztújítás 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
kerületi vállalkozók részére elektronikus
levelezési listát mûködtet, melyen ke-
resztül e-mailben értesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni erre a lis-
tára és értesülni a friss pályázati lehetõ-
ségekrõl, írjon a következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

Értesülés friss pályázatokról

F elnõtteknek animációsfilm-raj-
zoló OKJ-s képzést indít a Ma-

gyar Rajzfilm Kft. iskolája. Képzé-
si idõ: 10 hónap, heti 2 alkalommal.
Választhat a délelõtti vagy az esti

csoport között. Nyílt nap! Beirat-
kozás elõtt betekinthet a most folyó
képzésbe. Felvételizõknek is ajánl-
ják. Tudását hasznosíthatja rajz-

filmstúdiókban és számítógépes
munkáknál is. (Tel.: 250-1355, 250-
0432, www.magyarrajzfilm.hu/fel-
nottoktatas.html)

Animációsfilm-
rajzoló képzés
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A Központi Statisztikai Hivatal 2011-
ben népszámlálást hajt végre. A nép-
számlálás jogi alapját az Európai
Parlament és a Tanács nép- és la-
kásszámlálásról szóló 763/2008/EK
rendelete adja (2008. július 9.). A
végrehajtás konkrét idõpontját,
módját, az adatkörök felsorolását a
2009. december 7-én elfogadott, a
2011. évi népszámlálásról szóló,
2009. évi CXXXIX. törvény tartal-
mazza. 

Anépszámlálás célja friss, ak-
tuális adatokat biztosítani a

központi és helyi közigazgatás, il-
letve a társadalmi folyamatok
iránt érdeklõdõ, azokat kutató és
elemzõ intézmények, szerveze-
tek, szakemberek számára. 

A Központi Statisztikai Hivatal
folyamatosan végzi a 2011. évi
népszámlálás elõkészítését. Az
elõkészítési feladatok között sze-

repel a népszámlálás induló cím-
állományának kialakítása. A KSH
címregiszterében szereplõ cím-
adatok és a KEK KH személyia-
dat- és lakcímnyilvántartásában
szereplõ lakcímadatok összeveté-
sét elvégeztük. 

A pontos címek meghatározása
és véglegesítése a címek helyszíni
ellenõrzése nélkül nem lehetsé-
ges, ezért 2010. március 25-e és
szeptember 27-e között Budapest
minden kerületében címbejárást
hajtunk végre. A címeket ellenõr-
zõ munkatársak csak a közterüle-
tek nevét, ház- és ajtószámokat el-
lenõrzik az adott címen lakók szá-
mát és nevét nem. 

Tájékoztatjuk, hogy a feladat
során foglalkoztatott címbejáró-
kat a KSH fényképes igazolvány-
nyal és megbízólevéllel látja el. 

Központi 
Statisztikai Hivatal

Népszámlálás elõtt címbejárás

Kitekintés: a MÁV Zrt. Széchenyi-
hegyi Gyermekvasútja idén ün-
nepli teljes útvonala (Széchenyi-
hegy - Hûvösvölgy) megnyitásá-
nak 60. évfordulóját. 

A nagyközönséget ebben az
évben is számos program

várja, a rendezvények szinte

egymást érik az egész szezon-
ban. Lesz modellvasút kiállí-
tás, gépészeti nyílt nap, gyer-
meknap, múzeumok éjszakája
éjjeli vonatközlekedéssel, nap-
pali és éjszakai teljesítménytú-
ra a vonal környékén, nosztal-
gianap és még számos más
esemény. K. I. 

60 éves a Gyermekvasút

A Csillaghegyi Közösségi
Házban május 2-án 11

órakor nyitják meg azt a kiál-
lítást, ahol 250, 1988-tól
2003-ig terjedõ idõszakból
származó mobiltelefon látha-
tó. A látogatók leadhatják régi,
megunt készülékeiket, mellyel

a gyûjteményt gyarapíthatják.
(Megtekinthetõ ingyenesen,
május 14-ig. Cím: Mátyás ki-
rály út 13-15.)

Magyarország legnagyobb in-
gatlan-hálózatának III. kerületi
irodájába keresünk ingatlan-
értékesítõt kimagasló kerese-
ti lehetõséggel! 
Fényképes önéletrajzát a
gergely.petra@dh.hu címre
várjuk.

Régi mobiltelefonok 
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