
A Fõ téren, Csillaghegyen, Békásmegye-
ren rendezi az önkormányzat május 5-én
Óbuda Napját.Piknik is lesz kerületszerte. 

Civil szervezeteknek, általános és közép-
iskoláknak írta ki a zöldterület örökbefo-
gadási pályázatot az önkormányzat.

A Széchenyi Emlékversenyhez kapcsolódó-
an, a Kiscelli Múzeumban látható a 150 éves
Danubius Nemzeti Hajós Egylet története. 29

Hullámok hátán: 150 éves hajós egylet
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6
Óbuda Napja Óbudai Piknikkel

13
„Fogadj örökbe egy zöldterületet!“

FUTÓFESZTIVÁL. Az Óbudai Hajógyári-szigeten rendezi az önkormányzat

április 22-én a Futófesztivált Gyurta Dániel védnökségével.      FELHÍVÁS A 32. OLDALON

N egyed évszázaddal
ezelõtt készült

KRESZ-parkot újítottak
fel példaértékû összefo-
gással a Hétpettyes Óvo-
da Törzs utcai tagóvodá-
jának udvarán. 

RÉSZLETEK A 12. OLDALON

Az Óbudai Családi Sportág-
börzét március 31-én rendez-
te az önkormányzat a Barát-
ság Szabadidõ Parkban. A
résztvevõket nem csak sok-
féle program várta, hanem
meglepetés is. Az eseményen
adták át ugyanis az új, a vá-
rosrészben az ötödik, öt
elembõl álló kültéri fitnesz-
parkot és a 20x40 méteres
mûfüves labdarúgópályát. 

Bús Balázs polgármes-
ter az avatón hangsú-

lyozta: a nyári szünidõben
a Laborc utcai táborban
300-400 III. kerületi gyer-
mek tölti vakációjának egy
részét. A választás ezért is
esett erre a területre, ezen
kívül a Testvérhegyen és a
Bécsi út környékén élõk-
nek is ingyenes sportolási
lehetõséget biztosít a fit-
neszpark. 

Asorban hatodik fitnesz-
parkot ugyan nem a város-
részben létesítették, azon-
ban mégis a III. kerületi
idõsek, gyermekek élvez-
hetik elsõsorban. A Bala-
tonszabadi-sóstói ifjúsági
táborban felállított sport-
parkot a szünidõben heten-
te mintegy 250 általános is-
kolás használhatja és azok
a nyugdíjasok, akik szintén
a magyar tenger mellett pi-
hennek. 

KÉPES BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON

Két fitneszparkot, mûfüves focipályát avattak

Dr. Csepeli Zsuzsanna, az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. ügyvezetõje és Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere avatta fel a Laborc utcai Barátság Szabadidõ Parkban a kültéri fitnesz eszközöket, melyek haszná-
latát információs tábla segíti 

KRESZ-pálya 
óvodásoknak

M int arról koráb-
ban már hírt

adtunk, a helyi önkor-
mányzat megterem-
tette annak lehetõsé-
gét, hogy a kerületben
lévõ, iparosított tech-
nológiával épült tár-

sasházak és lakásszö-
vetkezetek energia-
megtakarítással járó
beruházásait a hely-
hatóság pályázat út-
ján támogassa. 

INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL

A 3. OLDALON

Társasházi felújítás 
önkormányzati támogatással 

Kerékpáros túranap 
Harmadik állomásához érkezett
március 25-én az Óbudai Olim-
pia.Az ingyenes kerületi biciklis-
nap, a Tour de Óbuda célja volt,
hogy közösségi élményként mi-
nél több embert ösztönözzenek
kerekezésre - nem csupán sza-
badidõs programként, hanem
egészségmegõrzõ, betegség-
megelõzõ sport tevékenység-
ként. KÉPRIPORT A 14-15. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma április 26-án, csü-
törtökön jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Két fitneszparkot, mûfüves focipályát avattak

Bús Balázs polgármester és Páll Attila, az idén 125 éves III. kerületi TVE elnöke adta
át a gyerekfocistáknak az új mûfüves labdarúgópályát 

Az Óbudai Családi Sportágbörzén többek között futóverseny, kerékpáros akadálypálya, judo, teakwondo, hapkido, kung-fu, karate, aerobic, erõ-
emelés, pingpong, vívás, ovis torna várta a család apraját-nagyját

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzat eh-
hez kíván segítséget

nyújtani úgy, hogy a fel-
vett állami kamattámoga-
tott hitelek törlesztõ-rész-
leteihez támogatást nyújt,
pályázat útján. A helyha-
tóság vezetése 1000 lakás
támogatásával számol
évente, melynek költsége
18 millió forint. 

Feltételek
A pályázati forrást a ke-

rületben lévõ, iparosított
technológiával épült tár-
sasházak és lakásszövet-

kezetek közösségei vehe-
tik igénybe. A támogatás
mértéke a havi tör-
lesztõrészlet 25 százaléka,
de lakásonként legfeljebb
1500 forint/hónap maxi-
mum 5 év futamidõre. Az
önkormányzat ezt az ösz-
szeget a sikeres mûszaki
átadás-átvételi eljárást kö-
vetõ hónap elsõ napjától
havonta fizeti a pályázó-
nak. A sikeres pályázat
további kötelezõ feltéte-
lei, hogy csak forint ala-
pú, állami kamattámoga-

tott kölcsönhöz nyújtható
a támogatás; csak ÉMI-
minõsített vállalkozás
(ÉMV) lehet a kivitelezõ,
és jól dokumentált, bizo-
nyíthatóan energia-megta-
karítást eredményezõ be-
ruházás fogadható el. 

Támogatható 
munkálatok

A teljesség igénye nél-
kül, a támogatás az aláb-
bi, kimutatható energia-
megtakarítást eredmé-
nyezõ munkálatokra igé-
nyelhetõ: nyílászárók fel-
újítása vagy cseréje; hom-
lokzatok és födémek hõ-
szigetelése; épületgépé-
szeti rendszerek korszerû-
sítése; a megújuló ener-
giafelhasználás növelése,
a hagyományos energia-
hordozók megújuló ener-

giaforrásokkal való he-
lyettesítése. 

Az önkormányzati fel-
hívás letölthetõ a www.
obuda.hu honlapról. A
pályázatot egy példány-
ban személyesen, a pol-

gármesteri hivatalban
Szendrõdi Tamásnál kell
benyújtani. (Cím: Fõ tér
1. I. emelet 35.) 

A pályázat beadásának
határideje: április 30. 

Sz. Cs. 

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ
(4.számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További információért hívja a
polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden
hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát
a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodában. Idõ-
pont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Partneri és reklámszer-
zõdést kötött az önkor-

mányzat a CBA-val, mely
szerint Óbuda-Békásme-
gyeren mind a tíz boltban
használható lesz az Óbuda
Kártya. A kártyák gyártása
elkezdõdött, várhatóan
májusban minden igénylõ
megkapja. Természetesen
továbbra is ingyenesen ké-
relmezhetik a kerületi la-
kosok. A partneri szerzõ-
déskötések folyamatban
vannak. A leszerzõdött
partnerek bõvülõ listája az
obudakartya.hu honlapon
követhetõ nyomon.

A III. kerületi CBA üzletek listája
4. sz. élelmiszer: Emõd utca 9.
CBA Vörösvár-Kiscelli: Kiscelli utca 14.
Gyenes: Gyenes utca 2.
CBA Élelmiszerüzlet-Miklós: Miklós utca 8.
CBA Príma Élelmiszer: Flórián tér 6.
10. sz. Jégcsillag Diszkont: Vihar utca 17.
Új Udvar Bevásárlóközpont: Bécsi út 38-44.
Tündérliget-Valéria ABC: Tündérliget utca 2.
2. - Kiki ABC: Hatvany Lajos utca 10.
Hotel Noé: Királyok útja 301.

Bús Balázs polgármester és Breier László, a CBA Keres-
kedelmi Kft. igazgatósági tagja a szerzõdéskötéskor

Az energiatakarékosság és a környezetvédelem jegyében

Társasházi felújítás önkormányzati támogatással 
A nehéz gazdasági körülményekre való tekintettel idén
nem várható állami, úgynevezett ZBR pályázat kiírása. A
lakóközösségek visszajelzései alapján ugyanakkor bizo-
nyos, hogy az épület felújítások iránti igények nem csök-
kentek. A lakóközösségek gyakran akár önerõbõl, banki
kamattámogatott hitelbõl is elvégeztetik a beruházáso-
kat, az elérhetõ energia-megtakarítás érdekében. 

Katyni áldozatok emléknapja
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat az emléknap alkalmából
koszorúzással egybekötött megemlékezést tart áp-
rilis 14-én 16 órától a Katyni Mártírok Parkjában.
Beszédet mond Jan Stanislaw Ciechanowski mi-
niszter és dr. Simicskó István, a Honvédelmi Minisz-
térium parlamenti államtitkára. (Helyszín: az Árpád
Gimnázium elõtti park).

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A kerületi CBA-kban elfogadják majd az Óbuda Kártyát
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Tudósítás az ülésterembõl

Több mint 50 elõterjesztést tárgyalt, több ren-
deletet módosított és intézményi beszámoló-
kat fogadott el a képviselõ-testület március
29-ei ülésén.

E lsõként a 2011. évi helyi költségvetés-
rõl szóló önkormányzati rendeletet

módosították, tavaly december 31-ei határ-
nappal. 

Tanulmányi ösztöndíj 
Mint azt korábban hírül adtuk, a

kormány csökkentette a felsõoktatás-
ba felvehetõ, államilag támogatott lét-
számkeretet. A városrész vezetése
ezért döntött úgy, hogy a továbbtanul-
ni szándékozó, kerületi fiataloknak új
támogatási formát dolgoz ki. Ennek
eredményeként 15 millió forintot kü-
lönítettek el erre a célra a helyi költ-
ségvetésben. Az errõl szóló, március
végén elfogadott rendelettel a hátrá-
nyos helyzetû, ambiciózus fiataloknak
kívánnak segítséget nyújtani. A pályá-
zati dokumentációt a szociális szolgál-
tató fõosztály munkatársaihoz kell be-
nyújtaniuk az igénylõknek. Ebben fel
kell tüntetniük a család jövedelmét,
bevételeit is. A beérkezett pályázato-
kat az oktatási osztálynak továbbítják, ahol jú-
nius 30-ig a 4,5-es érettségi átlagot is igazolni
kell. Ezt követõen a pályázatok sikerességérõl,
mérlegelést követõen döntenek.

Lakhatási támogatás
Mint ismeretes, idén január 1-jétõl a tör-

vényalkotók hatályon kívül helyezték a helyi
lakásfenntartási támogatást leíró jogszabályt.
Ezt követõen a helyi képviselõ-testület is ha-
tálytalanította a szociális igazgatásról és egyes
szociális ellátásokról szóló önkormányzati ren-
deletét, mely a helyi lakásfenntartási támoga-
tásra vonatkozó szabályozást tartalmazta. A
megszûnt támogatás helyett az új törvényi fel-
hatalmazás alapján, az önkormányzat bevezet-
te az új ellátási formát, a lakhatási támogatást,
mely természetbeni ellátásként nyújtható rend-
szeres, illetve eseti jelleggel. 

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény változása miatt az
önkormányzat felülvizsgálta a bölcsõdei gyer-
mekétkeztetés térítési díját. A korábbi 600 fo-
rintról 420 forintra csökkentette, ezzel párhu-
zamosan bevezette a gondozási díjat, melynek
mértéke 180 forint.

Gyermekek Átmeneti Otthona
Számos szociális kérdésben is döntés szüle-

tett a március végi ülésen. Egyebek mellett,
bõvült a Gyermekek Átmeneti Otthonának el-
látási területe. Az Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központhoz tartozó
Gyermekek Átmeneti Otthona és az I. kerüle-
ti Budavári Önkormányzat közt megállapodás

jött létre. Ennek értelmében a III. kerületi in-
tézmény egy férõhelyet biztosít a Budavári
Önkormányzatnak, ezzel segítve egy, az I. ke-
rületben élõ, krízishelyzetben lévõ gyermeket. 

Máltai Pékség nyílik
Térítésmentesen biztosított helyiséget az

önkormányzat a Zápor utcában az úgyneve-
zett Máltai Pékségnek. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat április 1-jén nyithatta meg az
üzletet, melyben kizárólag megváltozott

munkaképességû emberek dolgoznak. A pék-
ségben elérhetõ áron vásárolhatnak kenyeret,
pékárut a kerületi lakosok.

A Kék Pont „kezében“
a drog-prevenció

A Kábítószer Egyeztetõ Fórumok (KEF)
olyan helyi szintû szakmai konzultációs mun-
kacsoportok, melyet a helyi önkormányzatok
elkötelezettsége, a kábítószer-probléma kezelé-
sét célzó helyi, szakmai összefogás hívott létre.
Tagjai a drogprobléma kezelésében fontos sze-
repet játszó állami, önkormányzati, civil és egy-
házi szervezetek képviselõi. AIII. kerületi KEF
2005-ben jött létre, élén a helyi önkormányzat
képviseletében az elnökkel, társelnökkel. Idõ-
közben változások történtek a feladatellátás te-
rén, ezért a képviselõ-testület úgy határozott,
hogy együttmûködési megállapodást köt az ön-
kormányzat a Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Drogambulancia Alapítvánnyal a
szenvedélybetegek közösségi ellátásának biz-
tosítása érdekében. Tekintettel arra, hogy az
alapítvány szakmai szervezetként évek óta ak-
tív tagja a KEF-nek, indokolttá vált, hogy a ko-
ordinátori feladatokat a szervezet hatáskörébe
utalják. 

Zöld tervek
A környezetvédelmi programra, a hulladék-

gazdálkodási tervre, a komposztálási program-
ra, a kerületfejlesztési koncepcióra és a város-
fejlesztési integrált stratégiára építve, a folyto-
nosság jegyében a következõ környezetvéde-
lemhez kapcsolódó feladatokat tûzte ki célul to-

vábbra is a városrész vezetése: zöldfelületek
védelme és fejlesztése; köztisztaság; hulladék-
gazdálkodás; a levegõ tisztaságának védelme;
kapcsolatépítés, ismeretterjesztés, illetve a kör-
nyezettudatos szemlélet erõsítése az önkor-
mányzati intézményekben. 

Egyúttal jóváhagyták az idei évre szóló zöld-
felület-gondozási pályázat szövegét is. Az el-
nyerhetõ legmagasabb összeg 250 ezer forint,
mely a lakóépületek közvetlen környezetében
lévõ, a társasház vagy lakásszövetkezet tulajdo-

nában lévõ, közterülettel határos,
vagy közterületen fekvõ zöldterüle-
tek gondozására, rendbetételére, ki-
alakítására és megtisztítására, ezen
belül növényültetésre és gondozásra,
talajjavításra, indokolt esetben talaj-
cserére, valamint parképítési felada-
tok elvégzésére fordítható. 

Idén is kiírják a Fogadj örökbe
egy zöldterületet! elnevezésû pá-
lyázatot az általános és középisko-
lák, valamint civil szervezetek
közt. (Pályázati felhívás a 13. ol-
dalon.) A cél, hogy minél több diá-
kot és lakost vonjanak be a közterü-
letek rendbetételébe, szépítésébe,
erõsítsék kötõdésüket a városrész-
hez, elõsegítsék a környezettudatos

szemlélet terjedését. Az elnyerhetõ támogatás
összege 200 ezer forint. 

Támogatott társasházak
A testületi ülésen elfogadták a társasházi tá-

mogatás felhívására és adatlapjára vonatkozó
elõterjesztést, azaz a benne foglalt felújítási pá-
lyázatot, mely a kerületben lévõ társasházak-
nak és lakásszövetkezeteknek jelenthet segít-
séget, részben vissza nem térítendõ támogatás,
felújítási kölcsön, illetve életveszély elhárítását
célzó támogatás formájában. A pályázaton el-
nyerhetõ legmagasabb összeg 2 millió forint. 

Sport célú fejlesztések
Új sportág, a disc golf jelenik meg a város-

részben, erre a célra pálya is épül az önkor-
mányzat és a Spiritus Sport Club megállapodá-
sa alapján. Az egyesület vállalja Magyarország
elsõ ilyen pályájának megépítését a Testvérhe-
gyi lejtõnél. Adisc golf, frizbikkel ûzhetõ sport-
ág, mely leginkább a golfra hasonlít. Lényeges
különbség, hogy itt egy kifejezetten erre a célra
létrehozott kosárba kell betalálni. 

Az önkormányzat indul az „Iskolai és után-
pótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás“
elnevezésû pályázaton, melyen több mint 20
millió forint nyerhetõ el. Akiíráson való részvé-
telhez szükséges 4 millió forintos önrészt a
költségvetés ingatlanértékesítés-kockázati tar-
talékából biztosítják. A támogatásból a Laborc
utcai Barátság Szabadidõ Park területén való-
sulhat meg a meglévõ aszfalt borítású sportpá-
lya átalakítása multifunkcionális, rugalmas, ön-
töttgumi burkolatú sportpályává. Sz. Cs.

Jóváhagyott környezetvédelmi program,
felsõoktatási és társasházi támogatás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mit lehet tudni a heti vá-
sárok létének elõzményei-
rõl? Mióta vannak ilyen
jellegû piacok a kerület-
ben?

Zacsek Gyula egykori
országgyûlési képvi-

selõ kezdeményezésére
hozták létre városokban,
a '90-es években. A ke-
rületben is ekkoriban
kezdték mûködésüket,
majd a kétezres évektõl
különbözõ alapítványok
vették át fenntartásukat.

Hol vannak a kerü-
letben a szóban forgó
heti vásárok?

Az egyik a Vörösvári
úton a Szent Margit
Szakrendelõ elõtti par-
kolóban, a másik a Pün-
kösdfürdõ utcai parko-
lóban. 

Miért kellenek ezek
a piacok?

Az említett piacokon
a mezõgazdasági terme-
lõk a közvetítõ kereske-
delem kiiktatásával,
közvetlenül a fogyasz-
tók számára értékesíthe-
tik termékeiket, jóval az
átlagáron alul, jó minõ-
ségben. Ezek a tények
már meg is indokolják,
hogy miért mutatkozott
ekkora igény a vásárok
fennmaradására. A ter-
melõk, árusok és a lako-
sok egyaránt érdekeltek
ebben. 

Kik üzemeltetik a
kerületi piacokat?

A Vörösvári útit a Pi-
acfejlesztési Alapítvány,
a Pünkösdfürdõ utcait
pedig az Értünk és Min-
denkiért Alapítvány
tartja kézben. 

A két szervezet mit
vállalt a megállapodás
szerint?

A két alapítvány vál-
lalta, hogy a megegye-
zés szerinti közterület-
használati díjat hiányta-
lanul kiegyenlíti az ön-
kormányzat felé, és be-
tartatja a megállapodás-
ban foglalt közegészség-
ügyi feltételekre, illetve
közterület-használatra
vonatkozó szabályokat. 

Mi az önkormányzat
szerepe a piacok üze-

meltetésében? Ebben
az ügyben mit szeretne
a helyhatóság vezetése
és mit a lakosság? 

Vállalása szerint az
önkormányzat heti egy
alkalommal az alapítvá-
nyok rendelkezésére bo-
csátja az említett közte-
rületeket, a képviselõ-
testület által meghatáro-
zott díj ellenében. 

A kerületben élõk vé-
leménye nem egyöntetû
a piacok tekintetében. 

Az önkormányzat ve-
zetése szeretne a lako-
sok többségének igé-
nyéhez igazodni úgy,

hogy a fent említett le-
hetõséget biztosítsa az
árusoknak, ugyanakkor
elvárja, hogy az üzemel-
tetõ alapítványok kifi-
zessék a közterület-
használati díjat, betar-
tassák a közegészség-
ügyi, köztisztasági és
egyéb, meghatározott
fontos feltételeket.

Mennyit kell fizetni-
ük a területhasznála-
tért az alapítványok-
nak? 

A 30/2004. (VII.1.)
számú rendelet szabá-
lyozza az önkormányzat
tulajdonában lévõ köz-

területek használatát és
rendjét. Elõbbi, illetve a
testületi döntés alapján
a piacokkal elfoglalt te-
rületek - a Vörösvári
úton 2359, a Pünkösd-
fürdõ utcában 2584
négyzetméter - után 30
forint/ négyzetméter/
nap a közterület-haszná-
lati díj. 

Minden feltételnek
eleget tesznek? 

A folyamatos egyez-
tetések ellenére a Piac-
fejlesztési Alapítvány
2012 januárjától semmit
nem fizet. Rendre visz-
szaküldi az önkormány-
zat számláit, miközben
a kereskedõktõl beszedi
a bérleti díjakat. 

Voltak-e problémák,
panaszok a mûködés-
sel kapcsolatosan?

Az egyik probléma a
piac túlterjeszkedése
volt. Ez azt jelenti, hogy
az eredetileg bérelt he-
lyeken kívül gyakran a
járda, esetenként az út-
test is rakodótérként
szolgált. A parkolási
szabályokat is gyakran
áthágták, ezzel a zöldte-
rületet pusztítva. Az el-
dobált és a piac után ott-
hagyott szemét különö-
sen az ott élõk életét ke-
serítette meg. Korábban
az engedély nélküli áru-
sítás is probléma volt. 

Sikerült-e ezeket a
gondokat orvosolni? 

Idén mindkét alapít-
vány a használt terület-
nek megfelelõ nagyságú

területre kért, illetve ka-
pott közterület-használa-
ti hozzájárulást. A III.
kerületi Közterület-fel-
ügyelet munkatársai
rendszeresen és szigo-
rúbban ellenõrzik a köz-
terület-használati hozzá-
járulásban, illetve a vo-
natkozó jogszabályok-
ban meghatározott felté-
telek betartását. Meg-
akadályozzák a piacok
környezetében az illegá-
lis árusítást, valamint a
szabálytalan parkolást is.

A képviselõ-testület
felülvizsgálta és módo-
sította a tavaly decem-
ber 15-én és idén janu-
ár 26-án hozott hatá-
rozatait a március 29-
ei ülésen. 

Ebben helyt adott a
Piacfejlesztési Alapít-
vány és az Értünk és
Mindenkiért Alapítvány
fellebbezéseiben foglal-
taknak. 

Mik voltak ezek, mi-
ért vizsgálták felül a
korábbi döntést?

Lakossági igény mu-
tatkozott az iránt, hogy a
piacokon ne kizárólag
termelõi élelmiszereket
áruljanak. A képviselõ-
testület ezért engedé-
lyezte - a kizárólag üzle-
tekben árusítható termé-
kek kivételével - vala-
mennyi áruféleség árusí-
tását úgy, hogy az alapít-
ványoknak csak félna-
pos közterület-használa-
ti díjat kell fizetniük. A
piacok tehát tovább mû-
ködhetnek gazdagabb
árukínálattal, kedvezõbb
feltételekkel.

Az alapítvány a bér-
letekbõl támogatja a
piacok fejlesztését?

Nem tudni, hogy mire
fordítják a bevételt, de a
piacokon nem látni,
hogy fejlesztés történt
volna.

Bezár-e az „MDF“-
piac?

Nem zár be. Igény
van rá a lakosság és a
kereskedõk részérõl is,
ezért az önkormányzat
mindenképpen biztosí-
tani fogja a piac további
mûködését.

Kérdések és válaszok a kerületi „MDF“-piacokról

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat – Beruházás

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak polgármestere felhívással fordul a
kerületi társadalmi és érdekképviseleti
szervekhez, valamint a lakossághoz.
A többször módosított 1997. évi LXXVI-
II., az épített környezet alakításáról és vé-
delmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése
alapján ezúton értesíti az érintetteket arról,
hogy az önkormányzat az alábbi területek-
re készít Kerületi Szabályozási Tervet
(KSZT).
Budapest III. kerület Bethlen utca -
Kert sor - 65527 hrsz. - 65535/2 hrsz. ál-
tal határolt terület
A terület az ÓBVSZ 2. sz. melléklete alap-
ján L5-III-SZ/N (nagytelkes, szabadonálló
beépítésû kertvárosias lakóterületek) öve-
zetbe tartozik. A Bethlen utcai ingatlanok
hátsókertjei és a melléképületek egy része
a szomszédos közterületre nyúlnak át,

mely rendezése KSZT keretein belül lehet-
séges.
A Kerületi Szabályozási Terv készítésének
célja, hogy a vonatkozó jogszabályok fi-
gyelembevételével, a természetben kiala-
kult állapothoz igazodó övezeti besorolás
meghatározásra kerüljön. A szabályozás
várható hatása, hogy megteremti a lehetõ-
séget a közterületre nyúló ingatlanrészek
jogi állapotának rendezésére.  
Budapest III. kerület Remetehegyi árok -
16536/88 hrsz. alatti erdõterület déli ré-
szének telekhatára által határolt terület
A terület az ÓBVSZ 2. sz. melléklete sze-
rint az E-TG-III/2 (turisztikai erdõterület
meglévõ épülettel) övezetbe tartozik. A
BVKSZ 53.§ vonatkozó részei alapján, va-
lamint az ÓBVSZ 132.§ (5) bek. szerint
„az övezetbe tartozó területeken további
telket alakítani, … csak KSZT alapján le-

het“. A fentiekre tekintettel a területre
KSZT készítése szükséges.
A szabályozási terv (KSZT) készítésének
célja a tömbön belüli telekalakítás lehetõsé-
gének megteremtése. A szabályozás várható
hatása, hogy a tulajdonosi igényként megje-
lenõ telekalakítások a vonatkozó jogszabá-
lyok szerinti kereteken belül történnek meg.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a
fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk,
véleményük van, úgy azt írásban az Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatal Fõépítészi és Városterve-
zési Irodájához (Bp., III. Hídfõ utca 18.)
2012. május 4-ig juttassák el. 
A tervek megtekinthetõségérõl folyamato-
san tájékoztatjuk a lakosságot az újságban
megjelenõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ készülõ Kerületi Szabályozási Tervek 

Társasági formaváltást követõen
2011. augusztus 1-jén jött létre a
hajdani Celer Kft. jogutódjaként az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt., melynek
székhelye a Szentlélek téren talál-
ható. Eperjesi Zoltán vezérigazgató
a jelenlegi feladatokat ismertette.

Az önkormányzat szervezeti
egységeként mûködõ va-

gyongazdálkodási osz-
tály az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. szervezet-
rendszerébe integráló-
dott 2011. szeptember
1-jétõl. Ez az osztály
foglalkozik az önkor-
mányzati ingatlanok -
bérlakások, üzlethelyi-
ségek, telkek - elidege-
nítésével. Abérlõknek továbbra is
lehetõségük van az önkormány-
zati rendeletben rögzítettek alap-
ján, az önkormányzati irányel-
veknek megfelelõen a kijelölt a
bérlakások megvásárlására. Az
adott bérlakások forgalmi értékét
a közbeszerzés keretében kivá-
lasztott értékbecslõ határozza
meg. A bérlõ a forgalmi érték 90
százalékán juthat a lakáshoz. Ha a
bérlõ egy összegben kifizeti a vé-
telárat, akkor további 30 százalék
árkedvezményre jogosult, tehát
az eredeti vételár 60 százalékáért
vásárolhatja meg a lakást. 

Tekintettel a jelentõs összegû
lejárt bérleti, illetve távhõszolgál-
tatási díjtartozásra, melyek össze-
ge meghaladja a 600 millió forin-
tot, létrehozták a követeléskezelé-
si csoportot, melynek feladata a
fizetési felszólítások, felmondási

értesítõk kiküldése, valamint a
részletfizetési megállapodások
elõkészítése, és jóváhagyás ese-
tén megkötése. Akik a segítség el-
lenére sem képesek törleszteni a
hátralékukat, azokkal szemben a
társaság jogi eljárást kezdemé-
nyez. Mint köztudott, március 1-
jén lejárt a kilakoltatási moratóri-
um az országban, így néhány

esetben a kerületben is
sor fog kerülni kilakol-
tatásra. A követeléske-
zelési csoport által át-
adott követelések pere-
sítését, jogi útra terelését
külön részleg, a jogi iro-
da végzi.

Az önkormányzati tu-
lajdonú bérlakások, tel-

kek, üzletek, piacok bérbeadásá-
val és hasznosításával a társaság
legnagyobb létszámú egysége, a
portfólió-kezelési fõosztály fog-
lalkozik. A két önkormányzati pi-
ac, a békásmegyeri és a Kolosy
téri üzemeltetése is a fõosztály
feladata. 

Az önkormányzati port-
fólióelemek - lakások, üzletek, pi-
acok - karbantartását, felújítását a
társaságon belül a mûszaki osz-
tály végzi. 

Az önkormányzat még mindig
jelentõs számú, megközelítõleg
3200 lakással rendelkezik a kerü-
letben. A társaság által kezelt tár-
sasházakban az önkormányzati
tulajdoni hányad változó. 

A vagyonkezelõ társasházi kö-
zös képviseleti osztálya jelenleg
90 társasház közös képviseletét
látja el, de törekszik arra, hogy

újabb házakban nyerje el ezt a fel-
adatot. Több társasházi közös
képviseleti osztály kezelésében
álló társasházban folynak úgyne-
vezett zöldberuházási panelpro-
jektek, melyek keretében jelentõ-
sen csökken az energiafelhaszná-
lás. Ezek a beruházások a koráb-

ban meghirdetett állami támoga-
tásokból, illetve kamatmentes hi-
telbõl valósulnak meg.

Az önkormányzati tulajdonú
lakások bérleti szerzõdéskötést
követõ birtokba adását, valamint
a bérleti szerzõdés megszûnése-
kor a birtokba vételi teendõk ellá-
tását, és a bérlemények rendelte-
tésszerû használatának ellenõrzé-
sét az üzemeltetési és beszerzési
csoport végzi. 

Domi Zsuzsa

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Önkormányzati közös képviselõk

Járda épül kerékpáros úttal a Nagyszombat utcai Amfiteátrumnál 

Lakossági bejelentések, panaszok
teljes körû ügyintézésére, ötletek fo-
gadására szolgál az ügyfélkapcsolati
iroda az óbudai Városházán. 

A z önkormányzat hatáskö-
rébe tartozó, a kerület ve-

zetésének címzett bejelentések-
kel, panaszokkal, ötletekkel
személyesen a polgármesteri
hivatalban, a Fõ tér 3., I. emelet
36. számú irodában várják az

ügyfeleket félfogadási idõben,
hétfõn 14-tól 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól 13 órá-
ig. Az ügyfélkapcsolati iroda el-
érhetõ telefonon a 437-8961-es,
a 437-8962-es, a 437-8963-as
számon vagy faxon (437-8987),
valamint az önkormányzat hon-
lapján e-mailen az ötletládán
(www.obuda.hu/otletlada), il-
letve a panaszládán keresztül
(www. obuda.hu/ panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda a Városházán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzati választá-
sokat 2010 októberében tar-
tották. Sorozatunkban arról
kérdezzük az egyéni válasz-
tókerületek képviselõit: mi-
lyen ügyekben jártak el a la-
kosok érdekében?

Ezúttal Baumann Irén
(Fidesz-KDNP), a 10.

számú egyéni választóke-
rület képviselõje, turiszti-
kai tanácsnok számolt be
munkájáról.

- Hatáskörömbe a Pók
utcai lakótelep, a Monos-
tori-Kadosa utcai lakó-
park tartozik, illetve a
Nánási út és a Szentendrei
út közötti terület. 

A megválasztásom után
rögtön az elsõ napokban
színes fényképekkel és 64
aláírással érkezett az elsõ
igény a szelektív hulla-

dékgyûjtõ edények áthe-
lyeztetésével kapcsolat-
ban. A probléma az volt
ezekkel, hogy rossz he-
lyen álltak, akadályozták a
forgalmat, a parkolást és
állandóan szemét, meg
bûz volt körülöttük. Ami-
kor körbejártam a kérdést
kiderült, az okozza a leg-
nagyobb nehézséget, ha át

is helyeztetjük a konténe-
reket, hova kerüljenek?
Olyan helyet kellett talál-
ni, ahol a fent említett
problémákat el lehet ke-
rülni. Szerencsére megta-
láltuk a megfelelõ hely-
színt számukra. Így eddig
két helyen, a Szentendrei
úti Spar áruháznál, a
Nánási-Városfal utca ke-
resztezõdésénél felállított
konténereket  már másho-
vá helyezték. Közben el-
kezdõdött az a folyamat,
amely szerint az egész
szelektív hulladékgyûjtést
a társasházakon belül old-
ják majd meg, tehát a jö-
võben valószínûleg már
ilyen gondokkal nem ke-
rülünk szembe.

A másik „sikertörténet“
az Aquincumi iskolához
fûzõdik. Mivel iskolaszéki
tag vagyok az intézmény-
ben, az elsõ ülésen a bemu-
tatkozás után elhangzottak
a problémák a szülõk és az

iskola vezetése részérõl,
hogy beázott az épület
több helyisége, a wc-k ál-
lapota katasztrofális, és a
szülõk hiába hoznak áldo-
zatot  pénzt, idõt és fárad-
ságot nem kímélve, ha a
beázás problémája nem ol-
dódik meg. Az önkor-
mányzat segítségével ta-
valy a nyári szünetben ki-
javíttattuk a hibákat. Azóta
kiderült, hogy a fiú wc is
átalakításra szorul, így
most ezért fogtak össze az
érintettek. A szülõk a kivi-
telezésben segítenek, az is-
kola jótékonysági bált ren-
dezett - amelybõl 180 ezer
forint gyûlt össze -, az ön-
kormányzat pedig a falban
futó vezetékek felújításá-
nak munkálatait vállalta
magára. 

Saját kezdeményezé-
semben szeretném elérni,
hogy újra mûködjön a Ró-
mai téri szökõkút. Ez a vá-
rosrész látványossága le-
het, tehát turisztikai szem-
pontból sem elhanyagol-
ható. Például az Óbudai
Nyár programsorozatába
is be lehetne tervezni a Ró-
mai teret, ugyanis egy-egy
koncertnek különleges
hangulatot adhat. Az ön-
kormányzat mûszaki szak-
emberei már vizsgálják,
hogy gépészeti szempont-
ból milyen állapotban van
és lehet-e valamit menteni
a régi berendezésbõl.

Amint tisztán látunk, el-
dönthetõ, hogy az önkor-
mányzat tudja-e egyedül
vállalni a felújítás költsé-
gét, vagy esetleg szponzo-
rokat is be kell vonni. 

S ha már a turizmus szó-
ba került, el kell monda-
nom, hogy a készülõ önál-
ló turizmus törvény a fõvá-
rosi kerületek életében is
hozhat pozitív változáso-
kat, mert az idegenforgal-
mi adóbevételek és az azt
kiegészítõ állami támoga-
tás felhasználására a  mos-
tani törvénytervezet na-
gyobb önállóságot biztosít.

Az Országgyûlés Sport
és Turizmus Bizottsága
április 4-én nyílt napot
rendezett a törvényterve-
zet megvitatására a Par-
lamentben. Erre az utazá-
si irodák képviselõjeként -
35 éves szakmai múltam
alapján - felszólalóként én
is meghívást kaptam. Há-
rom javaslatot tettem. Az
egyik az illegális utazás-
szervezés lehetõségének
megszûntetésérõl szól; a
második a ki- és a beutaz-
tatás megkülönböztetésére
vonatkozik, míg a harma-
dik javaslatom a kongres-
szusszervezést is enge-
délyhez kötné. Ezekbõl a
változtatásokból az állam-
nak több adóbevétele szár-
mazna, ami pozitívan érin-
tené a költségvetést.

Domi Zsuzsa

Egyéni választókerületek képviselõi

Felélesztené a Római téri szökõkutat

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díjat. Az odaítélést és az átadást a 35/2007. (V.
30.) rendeletében szabályozta a képviselõ-testület.
A rendelet szerint: a díj adományozható mindazon személy-
nek, vagy közösségnek, aki a kerület lakosságának egészsé-
ge érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabi-
litáció vagy a betegség megelõzés terén kifejtett tevékenysé-
gével, akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával
kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alap-
ján, az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság
javaslata után a képviselõ-testület dönt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy
személy vagy csoport részesül. A díjazott 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 csoportnak, akinek a képviselõ-testü-
let az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság ja-
vaslata alapján odaítéli.
Az idei évben erre 2012. június 29-én (péntek) kerül sor.

Az indítvány feltételei
1. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szerve-
zetek vagy intézmények) nyújtható be, aki(k) Óbuda-Békásme-
gyer egészségügyi ellátásának, szolgáltatásainak fejlõdéséhez,
valamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló
teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak.
2.Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû, indoklással alá-
támasztott ajánlást, illetve az ajánlott személy vagy csoport tevé-
kenységének, eredményének rövid ismertetését.

Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon
(1033 Budapest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályveze-
tõ részére kell benyújtani. A felmerülõ kérdésekre válaszol Nyíri
Gizella bizottsági referens a következõ telefonszámon:437-8659.
Beadási határidõ: 2012. május 10.

Óbuda-Békásmegyer Román Kisebbségi Önkormányzata Belváros-Lipótváros Román Kisebbsé-
gi Önkormányzatával közösen rendezte március 11-én a hagyományõrzõ Márciuska ünnepséget
nõnapi köszöntéssel a Csillaghegyi Közösségi Házban. Igazi tavaszvárás volt, tele meglepetés-
sel, amit a közönség ovációval és tapssal köszönt meg. A nagykárolyi Ceatara Népi Együttes
olyan fergetegesen adta elõ mûsorát, hogy kétszer is visszatapsolták õket a színpadra 
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Szociális – Pályázat

Intézményünk az önkormányzat fenntartásában
mûködõ, szociális- és gyermekvédelmi alapel-
látást biztosító intézmény, melynek három
szakmai csoportja van: Családsegítõ Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ, a Családok Átmeneti
Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona. A
Családsegítõ Szolgálat szolgáltatásai két telep-
helyen érhetõk el, a területi ellátás elve szerint,
így minden kerületi lakos számára könnyen
igénybe vehetõk. Az ellátást Óbuda-Békásme-
gyer területén élõ személyek igényelhetik. 
Általános szolgáltatások
Szolgáltatásainkkal törekszünk választ nyújtani
a hozzánk fordulók mindennapos problémáira,
általános kérdéseire, segítséget nyújtunk ügyintézéseikhez. Felvilágosítást adunk
a kerületben igénybe vehetõ szociális ellátásokról és szolgáltatásokról, segítünk
közüzemi díjtartozások, számlafizetési, anyagi és lakhatási problémák rendezé-
sében. Életvezetési tanácsadással a lelki és mentális problémák, családi feszültsé-
gek megoldásához nyújtunk útmutatást.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, telephelyeinket felkeresheti személye-
sen, levélben vagy telefonon is felveheti a kapcsolatot munkatársainkkal.
Amennyiben nem ön, hanem közeli hozzátartozója, barátja küzd problémákkal,
jelzéssel élhet intézményünk felé a problémamegoldás érdekében.
Pszichés, mentális, családi nehézségek megoldásához segítõ szolgáltatások
Mai, rohanó világunkban egyre több lelki teherrel kell megbirkóznia minden em-
bernek. Ehhez intézményünk családgondozással (egyéni tanácsadás, személyes
segítõ beszélgetés), pszichológusi, pszichiátriai szolgáltatással (konzultáció, terá-
pia, párterápia, családterápia) tud segítséget nyújtani.
Lakásfenntartási nehézségek, közüzemi szolgáltatók felé

felhalmozott adósság kezelésében való segítség-
nyújtás, tanácsadás
A szolgáltatások keretében segítséget nyújtunk díj-
hátraléka kezelésében. E folyamat rendszeres kap-
csolattartást igényel, melynek során megtörténik a
közüzemi tartozások feltérképezése, a háztartási ki-
adások áttekintése, információnyújtás a lakáskiadá-
sokat csökkentõ támogatási formákról. E folyamatot
követõen tudjuk áttekinteni, hogy ön és háztartása
milyen anyagi segítséget tud igényelni díjhátraléka
rendezéséhez. Mivel több támogatási forma létezik
(például lakásfenntartási támogatás, adósságcsök-
kentési támogatás, díjkompenzációk), fontos a közös
munka során feltárni a család helyzetét, így munka-

társaink segítségével lehetõség nyílik a legmegfelelõbb megoldás kiválasztására. 
Munkanélkülieknek, álláskeresõknek nyújtott szolgáltatások
Intézményünkben munkavállalási- és pályaválasztási tanácsadó szakember
egyéni, személyre szabott tanácsadással segíti a kerületünkben élõ álláskeresõket
lelkileg és információkkal is felkészítve az álláskeresés nehézségeire (álláskere-
sési technikák elsajátítása, pályaválasztás, pályakorrekció, munkavállalási ta-
nácsadás, tréning). Rendszeresen tartunk csoportfoglalkozásokat, álláskeresõ
klubokat, hogy így is növeljük az elhelyezkedés esélyeit.
A rendszeres szociális segélyben részesülõ lakosokkal két munkatársunk foglal-
kozik, akik igyekeznek segítséget nyújtani számukra a társadalomba és a mun-
kaerõpiacra való visszailleszkedésbe.
Szakszolgáltatásaink - adósságkezelési tanácsadás, munkavállalási tanácsadás, jo-
gász, pszichológus, pszichiáter - igénybe vételéhez elõzetes telefonos bejelentke-
zés és idõpont - egyeztetés szükséges. Valamennyi szolgáltatásunk térítésmentes.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálko-
dási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai ön-
kormányzati rendelet, illetve a Fõvárosi
Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos
ármegállapításai alapján módosulhatnak.
A pályázat benyújtásának feltételei Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Iro-
dájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.), to-
vábbá az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. köz-
pontjában (Bp., III. Szentlélek tér 7. fsz.)
megtekinthetõk. A pályázatra történõ je-
lentkezéshez nyomtatványok 2012. április

12-tõl Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának Ügyfél-
szolgálati Irodájában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. április 27-én 12 óra. 
Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodája. 
A pályázat eredményét 2012. május 21-én
függesztik ki a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodájában és az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. központjában.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családsegítõ Szolgálata

Családgondozás, adósságkezelés, tanácsok munkanélkülieknek

A III. kerületi lakosok részére
április 23-tól újraindul a nép-
szerû, ingyenes "Munka-kör"
Álláskeresõk Teaháza.

Témakörök: az álláske-
resés útvesztõi - meg-

oldások, aktuális informá-
ciók, önéletrajz, motiváci-
ós levél, életpálya tervezés,
munkajog. 

Idõpont: április 23-tól
minden hétfõn 16-tól 17.30
óráig. Helyszín: Óbudai
Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ,
Családsegítõ Szolgálat,
Váradi utca 9-11. 

(További információ Ru-
dik Sándor munkavállalási
tanácsadótól kérhetõ a
250-1964-es vagy a 06-20-
590-2425-ös telefonszá-
mon, 9-tõl 18 óráig.)

A klub nyitott, ingyenes,
folyamatosan be lehet kap-
csolódni.

Témák 
Energiaháztartás, idõbe-

osztás (célok) április 23-án
16 órától. * Önéletrajz áp-
rilis 30-án 16 órától. * Mo-
tivációs levél, kísérõlevél,
bemutatkozó kártya május
7-én 16 órától. * Állásfor-
rások május 14-én 16 órá-
tól. * Érdekérvényesítés az
álláskeresésben. Kommu-
nikáció, telefonos interjú,
állásinterjú május 21-én 16
órától. * Munkaerõ-piaci
információk, életpálya
szemlélet (aktualitások, ter-
vek, LLG) május 28-án 16
órától. * Atipikus foglal-
koztatás (részmunkaidõ)
június 4-én 16 órától. *
Munkajog (alkalmi munka,
a foglalkoztatás intézmény-
rendszere) június 11-én 16
órától. * Külföldi álláslehe-
tõségek, idegen nyelvû ön-
életrajz, záró alkalom júni-
us 18-án 16 órától.

Álláskeresõk teaháza

Elérhetõségek
Óbudai telephely:1035 Budapest, Váradi utca 9-11.Tel.:
250-1964,  06-20-577-1155. • Békásmegyeri telephely:
1039 Budapest, Kelta utca 5.Tel.: 250-3766, 06-20-577-
1120. • Nyitva tartás: hétfõn 13-tól 18, kedd-csütörtök 9-
tõl 18, pénteken 9-tõl 12 óráig.
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Mint arról többször hírt
adtunk, csillaghegyi pol-
gári kezdeményezésre az
önkormányzat vezetése
úgy döntött, hogy az 1941-
ben emelt Országzászló
emlékmûvet újból felállít-
tatja egykori helyén, a Pe-
tõfi téren. Debreczeny Ist-
vánnál, a Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület el-
nökénél a történelmi elõz-
ményekrõl, az adomány-
gyûjtés jelenlegi helyzeté-
rõl érdeklõdtünk.

C sillaghegy az 1800-
as években mezõ-

gazdasági terület volt.
Késõbb, a parcellázás-
kor sokan ingyen juthat-
tak itt telkekhez. Az
1930-as években, elsõ-
sorban a „hegy felõli ol-
dalon“, egész villasorok
épültek fel, melyet a he-
lyiek Tisztviselõtelep-
nek hívtak. Ezt megelõ-
zõen, 1912-ben alapítot-
ták a Csillaghegyi Pol-
gári Kör Egyesületet az

itt élõk. Közös céljaik
egyike volt az Ország-
zászló állítása,
melyrõl 1939-
ben döntöttek,
és a Petõfi teret
jelölték ki az
emlékmû leen-
dõ helyéül.
Közadakozás-
ból elkészült a
szobor, a nem-
zeti lobogóval, melyet
1941-ben avattak fel,
nagy érdeklõdés mellett.
A környék lakosai szép
számmal érkeztek az or-
szágosan is jelentõsnek
számító eseményre. 

A politikai gépezet az
Országzászlót sem kí-
mélte, 1945 után lebon-
tatták, helyére az ‘50-es
években szovjet hõsi
emlékmûvet emeltettek,
melyet a rendszerváltoz-
tatás után, a ‘90-es évek-
ben ledöntöttek. Elõbbi-
ek helyén már csak egy
kõoszlop-maradvány áll,
összefirkálva. 

A tér jelenleg rende-
zetlen. Hiába a helyiek

rendszeres ösz-
szefogása, a
nagytakarítá-
sok: késõ dél-
utánonként, es-
ténként, fiatalok
és hajléktalanok
veszik birtokuk-
ba a parkot.
Másnapra eldo-

bált üvegek, szeméthal-
mok borítják a területet. 

A helyi egyesület több
évtized után 1999-ben
éledt újjá. Számos ter-
vük közül a Zsámboky
kereszt újjáépítése már
megvalósult. Az Or-
szágzászló állítása is ré-
gi álmuk volt. Bús Ba-
lázs polgármester, majd
egyeztetéseket követõen
a képviselõ-testület is
felkarolta a kezdemé-
nyezést, így közadako-
zásból, önkormányzati
támogatással újra régi
helyén állhat Csillag-
hegy jelképe, a III. kerü-

let egyik szimbolikus
mûve. 

A szobor archív fotók
alapján készül termés-
kõbõl, minimális változ-
tatásokkal, a jelenlegi
közízlést, elképzelése-
ket tükrözõ, úgyneve-
zett vandál-biztos máso-
lat. A tervek szerint
egyúttal a parkot is ren-

dezettebbé teszik, meg-
erõsítik a közvilágítást,
biztosítják a zöldfelület
rendszeres öntözését, a
polgárõrség gyakoribb
járõrszolgálaton ellenõr-
zi a közterületet. 

Az Országzászló újbó-
li felavatása június 4-én,
a Nemzeti Összetartozás
Napján lesz. 

Még várják az adományokat 

Állhat a Csillaghegyi Országzászló a Nemzeti Összetartozás Napjára

1 százalékkal az evezésoktatásért 
Kérjük, hogy 2012-ben is rendelkezzen adója 1 szá-
zalékával, és segítse hozzá a gyermekeket a nyári
kenus élményekhez!
Az Óbudai Sportegyesület 1997 óta szervezi biz-
tonságos és élményekben gazdag ingyenes eve-
zésoktatásait a csellengõ gyerekeknek.
A teljesen költségmentesen igénybe vehetõ, hiány-
pótló program forrását fõleg a személyi jövedelemadó
1 százalékának felajánlásaiból befolyt összeg adja!
Adószámunk az 1 százalékos felajánláshoz:
19802783-1-41.
Köszönjük, hogy 2012-ben adója 1 százalékával
segíti az „Ingyenes evezésoktatás a Rómain“ cí-
mû program megvalósulását, melyen 2011-ben
926-an vettek részt a 7552 fõnyi óbudai gyermek
mellett, akik gályázni voltak velünk.

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

AKRESZ-pálya már-
cius 21-ei avatásá-

nak helyszínére a III. ke-
rületi Rendõrkapitányság

munkatársai rendõrautó-
val vonultak ki, a gyer-
mekek nagy örömére. 

A megjelenteket, külö-
nösképpen a munkála-
tokból oroszlánrészt vál-
laló szülõket és óvónõket
Ferenczné Gulyás Ilona,
intézményvezetõ kö-
szöntötte. Arra hívta fel a
figyelmet, hogy a gyere-

kek biztonsága, közleke-
désre nevelése az óvoda
programjának része.
Közlekedési játékok gya-
korlásával a türelem, a
segítõkészség és az alap-
vetõ közlekedési szabá-
lyok megtanítása a cél. 

A gyalogos és a ke-
rékpáros közlekedés

alapszabályainak elsajá-
tításában, az útjelzõ táb-
lák bemutatásában nyújt
majd segítséget az a sok
színes és játékos kiad-
vány is, melyet Horváth
Antal alezredes, kapi-
tányságvezetõ adott át a
gyermekeknek. 

Sz. Cs. 

ÖT AUTÓ KARAMBOLOZOTT A PACSIRTAMEZÕ UTCÁBAN. Súlyos baleset történt április 4-én
kora délután a Pacsirtamezõ utcában. Öt autó ütközött össze, az egyik félig a levegõben állt
meg. Az utat lezárták, a forgalmat elterelték. Öt sérültet vittek kórházba: egyikük súlyos,
négy ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit vizsgálják AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

Biciklikkel, rollerekkel, gyalogosan

Felújított KRESZ-pálya óvodásoknak
Huszonöt évvel ezelõtt létesített KRESZ-parkot újítottak
fel a Hétpettyes Óvoda Törzs utcai tagóvodájának udva-
rán. A negyed évszázaddal ezelõtt kialakított pályát ko-
rábban „Budapestért“-díjjal és zászlóval ismerték el. Az
idõjárás viszontagságaitól és a folyamatos használattól
azonban az útfelület feltöredezett, balesetveszélyessé
vált, a táblák elkoptak. A parkot példaértékû óvodape-
dagógusi és szülõi összefogással hozták rendbe.

Bombahírnek indult 
- vaklármának bizonyult

Az egész ország feszülten figyelte március 30-án,
sikerül-e épségben kiemelni a földbõl azt a második
világháborús „bombát“, melyet a Nánási út és Pók
utca keresztezõdésében találtak a munkások föld-
munka során. Kitelepítettek a lakásából 1500 em-
bert, leállították a vonatközlekedést a környéken,
mozgósították a rendõrséget és a polgárõrséget is.
Miután minden tekintetben biztosították a terepet, a
tûzszerészek számára kiderült, hogy csak egy rozs-
dás vascsõ okozta a riadalmat, mely megtéveszté-
sig hasonlított egy igazi bombára. (d. zs.)

1 % 1 % 1 %
Ez évben elõször adójának 1 százalékával ön is tá-
mogathatja a Budapest III. Kerületi Polgárõr Egye-
sületet. Adószám: 18135327-1-41.
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AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Virágokat is öntöznek az úttisztító autókkal. A városrész
közterületeit tisztító „kisautókat“ úgy alakították ki,
hogy azok nem csupán az útfelület söprésére, locsolásá-
ra alkalmasak, hanem akár a virágládákba ültetett növé-
nyek öntözésére is

A víz világnapja a Rómain
Március 22-én ünnepelte a világ a víz világnapját.
Ebbõl az alkalomból az ENSZ Élelmezési és Mezõ-
gazdasági szervezete ebben az évben a víz- és az
élelembiztonság kapcsolatára helyezte a hangsúlyt.
Az eseményt az Aquincum Általános Iskola diákjai
is megünnepelték: a Római-parton összeszedték a
mások által eldobált szemetet és még citromot is
osztottak az arra járó embereknek.

Vége a türelemnek
Április 1-jén lejárt a dohányosoknak adott három hóna-
pos türelmi idõ. Ezután tehát, akit tiltott helyen dohány-
záson kapnak, pénzbírságra büntetik az ellenõrök.

Nagytakarítás virágvásárral
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület szervezésében
április 21-én 9 órától tartják az immár hagyomá-
nyos tavaszi nagytakarítást a kerületrészben. Ezzel
egyidejûleg virágvásárt is rendeznek a Csillaghegyi
Közösségi Házban. (Cím: Mátyás király út 11-15.) 

Allergiások vigyázat!
A szakemberek szerint idén erõs pollenszezonra kell
számítani. Sokan ezt máris érzik a bõrükön. A felméré-
sek szerint a magyarok 10 százaléka szenved allergiá-
tól. A melegedõ levegõben mintegy nyolc olyan fa bon-
totta egyszerre virágát, amelyik megkeseríti az arra érzé-
kenyek életét. Áprilisban legalább további hét fa virágpo-
ra kavaroghat a levegõben. Ezért a betegek tegyenek
óvintézkedéseket, illetve kezdjék el gyógyszereik szedé-
sét, hogy minél kevesebb szenvedésben legyen részük.

Az Óbudai Zöld Szabad-
egyetem következõ elõ-
adása az energiatanúsít-
ványról szól április 19-én
17 órai kezdettel az Óbu-
dai Egyetemen. 

Talán nem tudjuk el-
sõre eldönteni, áldás

vagy átok a törvényileg
kötelezõvé tett, lakásokra
is vonatkozó energiata-
núsítvány. Ennek mûsza-
ki tartalmáról, céljáról,
elõnyérõl és formai kö-
vetelményeirõl hallhat-

nak szakértõiktõl a sza-
badegyetem következõ
elõadásán.

Elõadók: Fritz Péter, az
Energiatanúsítók és Audi-
torok Országos Szövetsé-
gének fõtitkára, Petridisz
Miklós, a Solanova klasz-
ter alapító tagja.

(Cím: Bécsi út 96/b,
F09-es elõadó.) 

* * *
Az Óbudai Zöld Sza-

badegyetemen az Óbu-
dai Egyetem megújuló
energia laboratóriumai-

ról hallhatnak május 24-
én az érdeklõdõk. (To-
vábbra is várják véle-
ményüket, a témába vá-
gó javaslataikat a
berki.zsuzsa@kvk.uni-
obuda.hu címre.)

Óbudai Zöld Szabadegyetem

Áldás vagy átok az energiatanúsítvány?

Valószínûleg idén volt
utoljára kerületenként
lomtalanítás a fõváros-
ban. Egy törvénytervezet
ugyanis alapjaiban változ-
tatná meg az eddigi gya-
korlatot. 

A z új hulladékgaz-
dálkodási törvény

tervezetének értelmében
a magánszemélyek és a
társasházak - illetve ha
összefognak, akkor akár
több társasház együtt is
- évente egyszer ingyen
rendelhetnének konté-
nert a feleslegessé vált
szemét elvitelére. A Fõ-
városi Közterület-fenn-

tartó Zrt. szerint ezzel a
megoldással egyrészt
kizárható lenne a lomi-
zásból élõk megjelenése
egy-egy lomtalanítás al-
kalmával, másrészt sok-
kal tisztábbá és olcsób-
bá válna, mert nem kel-

lene utána takarítani. A
zrt. jelenleg évente
csaknem egymilliárd fo-
rintot költ lomtalanítás-
ra. Ebbõl 800 milliót
maga a szemét elszállí-
tása, 200 milliót pedig a
takarítás tesz ki.

Óbuda-Békásmegyeren idén március 30-án zárult a lom-
talanítás

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
pályázatot hirdet „Fogadj örökbe egy
zöldterületet!“ címmel.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a ke-
rület Környezetvédelmi Alapjának terhére -
zöldfelület örökbefogadására lehetõséget
adó pályázatot hirdet a kerületben mûködõ
civil szervezetek, valamint a kerületben mû-
ködõ általános és középiskolák részére.
Pályázható tevékenységek civil szerve-
zetek esetében: a pályázat útján elnyert
pénzösszeg kizárólag a civil szervezet mû-
ködési területén, közterületen fekvõ zöld-
területek rendbetételére, kialakítására és
megtisztítására, ezen belül növényültetés-
re, növénygondozásra, talajjavításra (indo-
kolt esetben talajcserére), valamint park-
építési feladatok elvégzésére, valamint a
rendbetett terület folyamatos gondozására,
takarítására fordítható.
Pályázható tevékenységek általános és
középiskolák esetében: a pályázat útján
elnyert pénzösszeg kizárólag az intézmény
környezetében lévõ, közterületen fekvõ

zöldterületek rendbetételére, kialakítására
és megtisztítására, ezen belül növényülte-
tésre, növénygondozásra, talajjavításra
(indokolt esetben talajcserére), valamint a
terület folyamatos gondozására, takarítá-
sára fordítható.
Az elnyerhetõ támogatás maximális össze-
ge: 200.000 forint.
Civil szervezetek esetén a támogatás fel-
tétele: 30% önrész biztosítása, mely lehet
az elvégzendõ munka értéke is. 
A részletes pályázati kiírás és adatlap le-
tölthetõ a www.obuda.hu internetes olda-
lon, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bu-
dapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil
referensnél (1033 Budapest, Fõ tér 3. II.
em. 37/a).

A pályázatról további információt nyújt
Locskainé Radnai Írisz civil referens a 437-
8921-es telefonszámon, vagy a radnai.
irisz@obuda.hu  e-mail címen.

A beadás határideje: 2012. április 27.
(péntek) 12 óra.

„Fogadj örökbe egy zöldterületet!“

Lomtalanítás konténerben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Mint arról
többször hírt
adtunk, az ön-
ko rmányza t
Óbudai Olim-
pia néven öt

állomásból álló sportrendezvény sorozatot
indított tavaly októberben a 2012-es londo-
ni olimpiáig. A harmadik állomás a Tour de
Óbuda elnevezésû szabadidõs kerékpáros
túranap volt március 25-én.

Kerékpáros túranap két távon a Fõ térrõl

Gyülekezõ Óbuda szívében, a Fõ téren

A biciklis túranapon 1150-en álltak rajthoz a Fõ téren. Volt, aki a 38 kilométeres hosz-
szútávot (Fõ tér-Békásmegyer-Szentendre-Békásmegyer-Fõ tér), és volt, aki a 15 kilo-
méteres rövidtávot (Fõ tér-Békásmegyer-Fõ tér) választotta

Gyurta Dániel, az Óbudai Olimpia védnöke és Bús Balázs
polgármester is kilátogatott a biciklisnapra

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Olimpia résztvevõi között értékes ajándékokat
sorsolnak ki. Antal Alexandra egy cross trekking Caprine
kerékpárt nyert 120 ezer forint értékben, melyet a Rokon
Sportszer- és Kerékpárbolt ajánlott fel. A másik szeren-
csés Tóth Gergely lett, aki egy 90 ezer forintos Rock
Machine Manhattan Disc biciklit mondhat a magáénak a
Berguson Kerékpárbolt jóvoltából. Kisorsoltak még két
Vaude hátizsákot és egy kerékpáros mezt 55 ezer forint
értékben az Alpin Bike felajánlásával

A szervezõk három szerviz és frissítõ állomással várták a biciklistákat

A kerekezõk a Római-parton át tekertek Békásmegyerre

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Elõjegyzés e-mailben
A Szent Margit Rendelõintézetben idén januártól lehetõ-
ség van e-mailben történõ elõjegyzésre is az elojegy-
zes@obudairendelok.hu e-mail címen. Azzal, hogy az
elektronikus (e-mailes) foglalási rendszert igénybe ve-
szik, várhatóan csökken a rendelõintézet telefonjainak le-
terheltsége. Telefonon is lehet idõpontot foglalni, a 388-
7760-as és a 388-8384-es számokon 8-tól 20 óráig, va-
lamint személyesen a betegfelvételnél. (Részletes tájé-
koztatás a www.obudairendelok.hu honlapon.)

Cukorbetegek klubja 
A diabeteszes láb kialakulásáról, kezelésérõl, a
megelõzésrõl tart elõadást dr. Halászlaki Csaba,
diabetológus szakorvos (Szent Margit Kórház) ápri-
lis 19-én 15 órai kezdettel a Békásmegyeri Cukor-
betegek Klubjában, a Boldog Özséb Plébánia eme-
leti nagytermében. (Cím: Lékai Bíboros tér 8-10.)

Gyógyítható az idejében felismert melldaganat
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõ-
vizsgálat. A III. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, név-
re szóló meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor
várják õket a Szent János Kórházba (XII., Diós árok
1., tel.: 458-4509) vizsgálatra. Vegyen részt Ön is a
mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat té-
rítésmentes. Információ: Budapest Fõváros Kormány-
hivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve.
Tel.: 465-3823. A lehetõség adott! Éljenek vele!

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézményben áp-
rilis 20-án 9-tõl 13 óráig
ingyenes egészségügyi
szûrésre várják a kerületi
nyugdíjasokat.

Bõrgyógyászati szûrés
- bõrgyógyász által

végzett szûrés (elsõsorban
anyajegy). * Reumatoló-
giai szûrés - mozgásszervi
panaszokkal kapcsolatos
tanácsadás. * Vérnyomás-,
koleszterin-, BMI-mérés
(súly és testmagasság).

A szakorvosi tanács-
adásra érkezõk zárójelen-
tést és egyéb leleteket hoz-
zanak magukkal! A klub-
tagokat arra kérik, elõzete-
sen jelentkezzenek klub-
vezetõjüknél, hogy ezzel
is megkönnyítsék a hely-
színi regisztrációt, gyorsít-
sák a kerületbõl érkezõ új
vendégek fogadását.
Frissítõ csoportos torna 

Várják az érdeklõdõket
a múlt év végén indított,
gyógytornász által veze-
tett, ingyenes, kondicioná-

ló, frissítõ cso-
portos tornára is,
melyet minden
héten szerdán 14
órától tartanak a
Kiskorona Idõ-
sek Klubjának
nagytermében.
A gyógytorna
elemeire épülõ
gyakorlatok át-
mozgatják az
ízületeket és iz-
mokat, javítják
az általános
erõnlétet, hozzá-
járulnak a jó fizi-
kai állapot kar-
bantartásához.
(Helyszín: Kis-
korona utca 3.) 

Ingyenes egészségügyi szûrés

Kezemben tartok egy re-
ceptet „Dr. Ágitól“, amire
az van írva, hogy Moz-
gás+Öröm = Egészség. Dr.
Nagy Ágnes életmód-szak-
értõ orvosnak, természet-
gyógyásznak, a nemzetközi
„Mozgásgyógyszer“ prog-
ram magyar koordinátorá-
nak mottója: „A mozgás sok
gyógyszert pótol, de nincs
olyan gyógyszer, ami a moz-
gást pótolná.“

- Egy különleges tervet
sikerült megvalósítania,
mely az egészségmegõr-
zéssel, a test-lélek-szellem
harmóniájának megte-
remtésével foglalkozik.
Hogyan ültette el a mago-
kat, hogyan gondozta a vi-
rágot, mely ma már szir-
mait bontja? 

- Szeretettel, odafigye-
léssel, önfeláldozással.
Azt mondtam, nem köte-
lezõ követni engem, de ér-
demes odafigyelni rám!
Arról beszélek, ahogyan
élek - ez sokak számára
követendõ példának bizo-
nyult. Az orvostudomány-
nyal 20 éve foglalkozom,
10 éve vagyok természet-
gyógyász-homeopata, a
táncos stresszoldást öt éve
mûvelem. Öt évvel ez-
elõtt, egy tavaszi reggelen
azt mondtam magamban,
hogy a mozgás-élmény
nem lehet csak az enyém,
ezt meg kell osztanom
másokkal is. Akkor jött ez
az ötlet, hogy holisztikus

egészségnapot szervez-
zek. Ennek van egy elmé-
leti része, amikor az
egészségrõl és annak fon-
tosságáról beszélek, a be-
tegségek megelõzésének
lehetõségeirõl, a megelõ-
zés klasszikus orvosi
módjairól és az alternatív
utakról. A második rész a
gyakorlat, a fizikai aktivi-
tás, amiben a sportot, mint
egészségmegõrzõ és

s t resszkezelõ
technikát dom-
borítom ki. A
program a lelki
gyógymódokkal
(meditáció, rela-
xáció) fejezõdik
be, amit az adott
helyszín atmosz-
férája és a beszél-
getés lehetõsége
biztosít egy inter-
aktív kapcsolat-
teremtésben. 

- Mi volt a
célja a holiszti-
kus egészségnap

szervezésével? 
- Egységben kell gon-

dolkodnunk, nem a részek
összességét vizsgálnunk.
Ez a holisztika lényege.
Nem elég beszélni az
egészségrõl, aktívan kell
tenni érte! Célom, hogy ne
csak én élvezzem a sport, a
tudatos egészséggondozás
örömét, hanem másoknak
is átadhassam ezt az él-
ményt. Ezt az impressziót
úgy tudom átadni, hogy ha
„receptre“ írom fel a moz-
gást és a felelõsségtudatos,
egészséges életmódot, a
helyes táplálkozást, és tu-
datosítom, hogy a mozgás
egymaga gyógyszer is le-
het bizonyos betegségek

megelõzésében és terápiá-
jában. 

- Adjon három tanácsot
olvasóinknak, melyeket fel-
tétlenül tartsanak be, hogy
elkerüljék a betegségeket,
oldják a feszültségeket és
elinduljanak a helyes úton.

- Találjuk meg az élet
pozitív oldalát. Tudjanak
örülni a napsütésnek is - ha
másra nem telik. Inkább
most sportoljanak, mint
hogy késõbb gyógyszert
használjanak. 

Legyenek tudatosak. A
mozgás nagyon fontos,
mind az egészségmegõr-
zésben, mind a testsúly-
csökkentésben, mind pe-
dig a stresszoldásban. Na-
ponta 30 perc „szuszogta-
tó“ mozgás kell. Lehet ez
tánc, lehet kutyasétáltatás,
lehet két buszmegálló kö-
zötti gyaloglás is. 

A megszerzett tudást
rendszeresen, önként ismé-
teljék.

Vörös Éva

Ingyenes szûrõvizsgálatokat végeztek a Szent Margit Rendelõinté-
zet munkatársai a március 31-ei Óbudai Családi Sportágbörzén a
Barátság Szabadidõ Parkban

Mozgás+öröm = egészség

Helyes életmód – receptre
Stresszoldás mozgással

A „Mit üzen a testünk?“ elõadás-sorozat ötödik ré-
szét hallhatják az érdeklõdõk április 25-én 15 órá-
tól az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nagy-
termében. Dr. Nagy Ágnes életmód-szakértõ orvos,
természetgyógyász tart elõadást a „Mozgás mint
stresszoldó technika és egészséges öröm forrás“
címmel. (A belépés díjtalan. Cím: Kiskorona utca 3.
www.stresszencia.hu; www.mozgasgyogyszer.hu)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Folyamatosan nõ a látoga-
tottság és a regisztrált ta-
gok száma a Platán Könyv-
tárban. Ez optimizmusra
ad okot, hiszen bebizonyo-
sodni látszik, hogy az
internet mellett más infor-
mációs forrásokra és a
könyvekre is szükség van.
Az Óbudai Platán Könyv-
tárban igénybe vehetõ
szolgáltatásokról, progra-
mokról, tervekrõl Gyulai
Ivánné igazgatót kérdez-
tük. 

- A XXI. századi
könyvtárak szolgáltatá-
sainak középpontjában a
felhasználó áll. Az ott-
hon és a munkahely

mellett olyan harmadik
hellyé válhat az embe-
rek életében, ahol ki-
kapcsolódásra, mûvelõ-
désre és tudatos infor-
mációgyûjtésre, tanulás-
ra is lehetõségük nyílik.
Úgy vélem, a Platán

Könyvtár ilyen közössé-
gi térré vált a környéken
élõk számára. Munka-
társaink feladata, hogy
segítsék az olvasókat az
információ áradat sze-
lektálásában az írott és
az elektronikus területen
egyaránt.

Szépirodalmat még
sokan, sokáig nyomta-
tott formában fognak ol-
vasni. Ennek meg kell
adni a módját, egy ké-
nyelmes fotel, a könyv
illata, egyszóval az ol-
vasás rituáléja kedvelt
idõtöltés marad. 

Nem lehet
elég korán…
Az olvasást és a köny-

vek tárát, a könyvtárat
megszerettetni minél fi-
atalabb korban kell. En-
nek érdekében nagy
hangsúlyt fektetünk a
gyermekolvasókra a ne-
kik szóló programokra.
A könyvtár sokak sze-
mében még ma is egy
poros, kizárólag csen-
des, unalmas, zárt világ.
Ezt sikerrel cáfoljuk, a
különbözõ korosztályo-
kat igényeiknek megfe-
lelõ olvasásra, tanulásra,
játékra alkalmas kör-
nyezetben várjuk. A ki-
sebb és nagyobb gyere-
keknek olyan rendezvé-
nyeket, programokat

tartunk, melyek által az
olvasás, a könyvek iránt
nyitottá, érdeklõdõvé
válnak. A nagycsoportos
óvodások és a kisisko-
lások foglalkozásait uni-
ós (TÁMOP 3.2.11/10/1
számú) pályázati forrás-
ból valósítjuk meg. A ki-
csiket Sün Tóbiás
könyvtárunk figurája fo-
gadja, és játékos, kalan-
dos foglalkozás-soroza-
tokon keresztül végig-
vezeti a szépirodalmi és
a tudományos könyvek
birodalmán mesékkel,
drámapedagógiai eszkö-
zökkel. Gyakran meg-
esik, hogy az óvodai
csoporttal nálunk járt
gyerekek kérik szülei-
ket, nagyszüleiket, hogy
együtt térjenek be újra
hozzánk. 

A 12 plusz könyvtári
terünkben a kiskamasz
diákoknak válogattunk
össze dokumentumokat,
szép- és szakirodalmat,
képregényeket, DVD-
ket. Idén tervezzük egy
kimondottan nekik szó-
ló, vonzó programstruk-
túra kidolgozását is 

Könyvet házhoz
Az alapfeladatok ellá-

tása mellett meg kell ol-
dani, hogy a beteg, idõs
olvasók is igénybe tud-
ják venni a könyvtári

szolgáltatásokat. A do-
kumentumok házhoz
szállítása fontos feladata
könyvtárunknak, négy
év tapasztalata a szol-
gáltatás szükségességét
és hasznosságát mutatja.
Az elmúlt évben meg-
duplázódott az igénylõk
száma. 

Irodalom, 
zene, kiállítás

Idén is irodalmi estek-
kel, kiállításokkal, fel-
nõtteknek és gyerekek-
nek szóló programokkal
várják a közönséget.
Kapcsolódnak az önkor-
mányzat rendezvényei-
hez, elõször szerveznek
programot a Múzeumok
Éjszakáján. Speciális
eseményeket terveznek
az olvasáskultúra fej-
lesztésére, az irodalom
népszerûsítésére. Foly-
tatódik a Nobel-díjas
írók elõadás-sorozat, a
zenés irodalmi kávéház,
a kiállító-teremben pe-
dig havonta más képzõ-
mûvész alkotásait te-
kinthetik meg az érdek-
lõdõk. 

(A Platán Könyvtár cí-
me: Arató Emil tér 1.,
bejárat a Kadosa utca
felõl. Telefonszám: 439-
0936, platan-szerk@
kszki.obuda.hu)

Szeberényi

Minden, csak nem unalom

A XXI. századi könyvtár és a könyv illata

CSUHÉBÁBOK. Kajtár Antalné csuhéfonó munkáiból láthattak válogatást az Óbudai
Platán Könyvtárban

Külüs tárlat
Külüs László Ákos festõmûvész munkáiból nyílik tár-
lat április 12-én 18 órakor a Vécsey János Kollégium
Art Galériájában. (Megtekinthetõ hétköznaponként
10-tõl 18 óráig a Szél utca 11-13. szám alatt.) 

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Jézus pél-
dázatai“ címmel folytatódik a közkedvelt sorozat. Az
érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Szó
és tett. A valódi engedelmesség“ címmel április 17-
én; „Az Úr szõlõskertje“ címmel április 24-én hall-
hatnak elõadást. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõ-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Világjárók fényképes úti beszámolói
Távoli tájak, különös kalandok: „Dél-Afrika; Orosz-
lánfarmon jártam önkéntesként“ címmel nyugdíja-
soknak április 18-án 15 órai kezdettel az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai
Idõsek Klubjában. Elõadó: Békefi Anna. (A belépés
díjtalan. Cím: Kiskorona utca 3.) 

Hiánypótló vezetõ római emlékekhez
A „Római emlékek a Közép-Duna vidéken Vindoboná-
tól Aquincumig“ címû kiadvány könyvbemutatóját ápri-
lis 20-án 11 órakor tartják az Aquincumi Múzeum kiál-
lító épületében. A kötet hiánypótló vezetõ a Szlovákia
és a környezõ országok területén még megtalálható
római kori emlékekhez. (Cím: Szentendrei út 135.) 

Higiénia a római korban
Az Aquincumi Múzeumban Vámos Péter „A tiszta-
ság fél egészség“ címmel tartott elõadást a római-
ak higiéniai fejlettségérõl. Többek közt olyan kérdé-
sekre adott választ az elõadó, mint hogy mit csinál-
tak a környezetükben felgyülemlett szeméttel, vagy
hogy tettek-e megelõzõ intézkedéseket a járvá-
nyokkal szemben?

Újra nyitva a régészeti park
Április 13-tól újra látogatható az Aquincumi Múze-
um régészeti parkja.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Óbudai Gyorsszerviz 0-24 Víz-Gáz-
Fûtésszerelés, duguláselhárítás géppel, garan-
ciával. 06-1-322-10-36, 06-70-246-57-53
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. 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

� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06(30)294-9670
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� Parkettázás, pormentes parkettacsiszolás,
lakkozás, PVC- szõnyegpadló csere. Tel: 278-
0227, 06(30)406-3814
� Regisztrált Gáz- Víz- Fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06-30-343-
33-90, 314-11-11

� Asztalos, ajtók, ablakok javítása, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje garanciával.
Komoróczy Zoltán. Tel.: 06(20)318-5079
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-

mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhoz szállítás! Tel.: 06(70)211-3896
� Tavaszi akció! Mûanyag nyílászárók meg-
fizethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40 % kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� Asztalos munkák A-tól Z-ig! Mindenne-
mû faipati munka vállalása, referenciával, rö-
vid határidõvel! Tel.: 06(30)333-3727
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� KLIMA szezon elõtti kedvezménnyel!
„A” kategóriás hûtõ-fûtõ klímaberendezés
beszerelve 125 eFt. Tel.: 06(30)864-5544;
www.annauklima.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Társasházkezelés 15 éves tapasztalattal.
Teljes körû ügyintézés, könyvelés, regisztrált
közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ Kft.
06(30)380-5630
� Ajtó-, ablakdoktor,  mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Lemosó permetezést vállalok géppel és
minden egyéb kertészeti munkát szakértelem-
mel elvégzek. Elérhetõségem: 06(20)384-
7397
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Asztalos vállal, konyhaszekrény, beépített
szekrény, egyedi bútor készítést, felújítást.
Nyílászárók javítását, réz és rozsdamentes
küszöbsíncserét. Tel.: 06(70)943-1294
� Lakásfelújítás, festés, mázolás, villany-
szerelés, asztalosmunkák, beépített szekré-
nyek, konyhaszekrény felújítás, laminált pad-
ló, küszöbsín csere. Tel.: 06(70)943-1294
� Autó mûszaki vizsgáztatás (30-40 perc
alatt) ügyfélbarát kiszolgálás, kisebb hibák
azonnali elhárításával. Diagnosztika, autója-
vítás. Kedvezõ díjak! 1033 Huszti út 34. Tel.:
244-8300; 06(20)376-6544
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Lakatosmester vállal: biztonsági rácsok
készítését ajtókra, ablakra, egyszerû és ková-
csoltvas kivitelben.  Tel.: 06(20)591-1367
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909

� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Villanyszerelés, hibaelhárítás, átvezeté-
kezés, biztosítótábla csere, tetõelszívók javí-
tása, szerelvény cserék. Tel.: 06(30)970-6257
� Társasházak, lakóparkok teljes körû kö-
zös képviselete (ügyvitel, épületfenntartás,
üzemeltetés). Szakképzettség, több évtizedes
gyakorlat, jogi, mûszaki háttér. Arató József
06(30)201-2598, arato@vnet.hu
� Takarító cégünk vállalja lakások, társas-
házak takarítását, díjmentes árkalkuláció!
Tel.: 06(70)563-2499. Üzenetrögzítõ: 06-89-
89-8024. Jázmin Dekor Kft.
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-6547.
Kovács Sándor
� Építõipari munkákat vállalok A-tól Z-ig,
kedvezõ áron, ingyenes felméréssel. E-mail:
iomcica@freemail.hu Tel.: 06-70-524-7070
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(30)389-2874
� Ipari alpinista vállal panelfugázást, hom-
lokzatjavítást, mindenféle veszélyes munkák
elvégzését. Tel.: 06(20)571-4168
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, bozótirtás, kerítés építés,
kõmûves, festési munkák. Tel.: 06(70)547-
2584; 781-4021
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron
kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgás-
korlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi
ügyelet! Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Bu-
dapest, Krisztina krt 51. fszt. 1. Telefon:
06(30)222-3016

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Egyedül érzi magát? Szabadidõ értelmes
eltöltéséhez keresünk 40 éves és nyugdíjas
résztvevõket. Tel.: 06(30)241-6243
�Allergia rendelés, III. ker. Vörösvári út 29.
Szénanátha, csalánkiütés, ételallergia kiegé-
szítõ gyógymódok, homeopátia, akupunktúra.
Tel.: 06(20)481-4646

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés 45000 Ft/db. Tel.: 240-
2059, 06(20)493-1675
� A II.,  III. és XIII. kerületben vállalok fris-
sítõ talpmasszázst, akár az otthonában is. Tel.:
06(20)310-8476
�Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti HÉV-
nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok készí-
tése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád feje-
delem útja 53. Tel.: 367-8414; 06(20)388-
8308
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436
� 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
� Tanulási képességek fejlesztése, testi-lel-
ki-érzelmi egészségmegõrzés és helyreállítás.
Tel.: 06(30)631-9432; www.lelekfeny.ewk.hu
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten szombaton
is kezelünk. Bejelentkezés. Tel.: 06(70)271-
9867

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga,  nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410
�Zongora-gitár-tánc-rajz tanítás 5 éves kor-
tól, kezdõ felnõtteknek is mûvésztanárokkal.
Óbudán Fõ térnél. Tel.: 06(70)281-6454
� 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
�Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  érettségire felkészítés, rugalmas idõbe-
osztással.  Tel.: 06(30)952-3691
�Német nyelvbõl korrepetálást, nyelvvizsga

� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, értágulatok eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

� Szépség Trend Bizalom (STB) szalon
Csillaghegyen várja régi és új vendégeit,
változatlan árakkal, új szolgáltatásokkal,
kedvezményekkel. www.stbszepsegsza-
lon.hu, tel.: 06(30)419-1908

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

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

Egészség

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

�Bútorgyártás, házgyári konyhák felújí-
tása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 06(20)318-8409

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

Szolgáltatás
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felkészítést vállal középiskolai tanár. Tel.:
06(20)432-0119
� Német nyelvtanítás, minden szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
�Német anyanyelvû nyelvtanár tanít kezdõ-
tõl a haladó szintig. Tel.: 06(20)384-49020

� Hármashatár-hegyen, Szépvölgyi dûlõn,
zöld környezetben, 396 nm-es, hétvégi telek,
kis házikóval 8,9 MFt-ért eladó. Tel.:
06(20)317-5667
� Római-parton családi ház eladó. Tel.:
06(20)973-8782
� Keled u.-ban, aquincumi HÉV-megállótól
10 percre, 796 nm-es 19470/6. hrsz. kert, 19
nm-es Jitka faházzal, fákkal eladó. Víz, vil-
lany van. Tel.: 365-8929
� Ingatlancsere! Budakeszin télen is lakha-
tó nyaralót cserélünk budapesti lakásra. Tel.:
06(30)285-2040
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
kersünk érdeklõdõinknek. Kedvezõ feltéte-
lekkel. Tel.: 06(70)521-0342
�Óbudai téglaházban, Flórián térhez köze-
li, III. emeleti, 38 nm-es, gázkonvektoros, 1
szobás öröklakás eladó. Ár: 9,1 MFt. Tel.:
06(70)246-8535
�Budakalászon, Gerinc utcában, örökpano-
rámás építési telek 1075 nm, 21,9 millió Ft-os
irányáron eladó. Tel.: 06(30)222-1986
�Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@freemail.hu
�67 nm-es panel eladó a Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271

� Kertészkedésre telek kiadó Békásmegye-
ren, kilencszáz négyszögöl, víz, villany, kút.
Tel.: 06(70)415-4984
� Minigarzon kiadó, a Meggyfa utcában.
Tel.: 06(30)610-6057

� Antikváriumunk készpénzért vásárol

könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Zártszelvények kedvezõ áron! Kiemelt
ajánlatunk 40×40×2 bruttó 3.230 Ft/száltól!
Érdeklõdni: Tímár Vasker. Kft. Pilisvörösvár,
Szent L.u. 6. Tel.: 26/363-900, www.timar-
vasker.hu
�Arany és ezüst felvásárlás. Arany = 6000 Ft-
tól 10 000 Ft-ig, Ezüst = 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
06(20)590-5284. V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1.
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.:
06(30)308-9148
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 19 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-
4154
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
06(20)528-4852, 413-1536, www.mici-
macko.net
� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Vár-
ható jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor
portfóliót biztosítunk. Jelentkezés:
csic@csic.hu

� Kerületi ingatlaniroda értékesítõ munka-
társat keres, átlag feletti jövedelem. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal. napsugar@ingat-
lan-hitel.hu
� Fodrásznak, kozmetikusnak, mûkörmös-
nek hely kiadó Békásmegyeren. Tel.:
06(30)240-7225
� Vállalok fûnyírást, udvartakarítást, kerí-
tésjavítást, festést. Tel.: 06(70)250-8135;
243-4547
� Mezõgazdász és takarító vizsgával ren-
delkezõ pár kertgondozást és lakástakarítást
vállal. Tel.: 06(20)406-0868
� Római-parti büfébe fiatal kisegítõt kere-
sünk. Munkaidõ hétköznap 18-24, hétvége:
12-24. Tel.: 26-350-074

� Társasházaknak akció 100 lakás felett
közös-képviselet 700 Ft/hó/lakás + könyvelés
500 Ft/hó/lakás. HEBAR-IMMO KFT.
06(30)408-7064
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� Balatonra, kisebb házkörüli, kerti mun-
kákhoz, segítõtársat keresek, nyaralási lehetõ-
séggel. Tel.: 06(30)549-1935
� Iskolabusz, óvodásoknak is! Szolid áron,
24+4 fõs, biztonsági övvel felszerelt, klímás
autóbusz. Tel.: 06(20)924-3883, e-mail:
gyuszili1@t-online.hu
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Jó megjelenésû, értelmiségi hölgy keresi:
hatvanas, jól szituált, káros szenvedélytõl
mentes, istenhívõ társát. Tel.: 06(70)635-
7735
� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-
vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444

� Ovis Torna, Baba-Mama Torna Óbudán.
Hapkido és taekwondo edzések 20 éve! Ingye-
nes programok mindenkinek! www.pokem-
berek.hu Tel.: 06(20)946-0321 vagy pokem-
berek@freemail.hu

� Üzlethelyiség átadó berendezéssel (Szép-
ségüzlet, szépségszalon). Tel.: 06(30)942-
1077

� III. ker. Kerék u.-i 28 nm-es, irodának át-
alakított üzlethelyiség bérleti joga átadó, (to-
alett, zuhanyzó, konyha). Tel.: 06(20)934-
7596

� Idõsgondozást, gyermekfelügyeletet,
háztartásvezetést, takarítást vállalok. Tel.:
06(30)971-6914

Gondozás

� Békásmegyeren társasház tulajdonát
képezõ, jó állapotú 41 nm-es üzlethelyiség
bérbe adó. Tel.: 06-30-856-4818

Üzlet

Sport

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Kiadó a Belvárosban 40 nm-es, egy-
szobás, igényesen berendezett lakás, az
Aranykéz utcai parkolóházban. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16
óráig)

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra
kiadók parkolóhelyek a Belváros VI. ker.
Király utca 30-32. társasház (Király
Udvar) mélygarázsában, havi 31.250 fo-
rintért. Tel.: 267-0525/18-as mellék, mun-
kaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

� Eladó a Gyógyszergyár utcában 2.
emeleti, szépen felújított, 68 m2-es, erké-
lyes, tömbfûtéses lakás magánszemélytõl.
Ir.ár. 16,8 MFt. Érd: 06(20)310-8476 vagy
furedinandorne@freemail.hu

Ingatlan

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 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

Könyvelõ munkatársat keresünk
Elvárások:

Szakirányú középfokú végzettség.
Mérlegképes könyvelõi képzettség.

Legalább 15 éves szakmai gyakorlat.
Fényképes önéletrajzot, 

jövedelemigény megjelölésével várjuk.
Óbudai Autójavító Kft.

1033 Budapest Mozaik u. 1-3.
e-mail: titkarsag@obudai-autojavito.hu

Óvodapedagógusok felvétele 
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó
Tagóvoda. Cím: 1039 Budapest, Kelta utca 8. Telefon: 250-4631.
Tel./fax: 454-7210. E-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu
A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 1 fõ óvodape-
dagógus. Feladatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai elõké-
szítés. Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú végzettség; legalább
4 év szakmai gyakorlat; büntetlen elõélet. A pályázatnál elõnyt jelent:
Montessori módszerben szerzett tapasztalat. Drámapedagógusi
végzettség. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel el-
látott szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok másolatát;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A kinevezés határo-
zatlan idõre szól (3 hónapos próbaidõvel). Illetmény és egyéb juttatá-
sok a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a megjele-
nést követõ 5 nap, a fenti címre. A pályázat elbírálásának határide-
je: 5 nap lejártát követõ hét. Az állás betöltésének ideje: azonnal.

* * *
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Százszorszép Óvodája
(Budapest, 1032 Reménység utca 6.) a következõ álláshirdetést te-
szi közzé:1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2012.szep-
tember 1-jétõl, határozott idõre, 2013. augusztus 31-ig. A munkavég-
zés helye: Százszorszép Óvoda, Reménység utca 6. Pályázati felté-
tel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat benyújtásához szük-
séges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bi-
zonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok; érvényes egész-
ségügyi alkalmasság. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla sze-
rint. A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított
30 nap. Az elbírálás határideje: 2012. május 31. A pályázat benyúj-
tásának módja: e-mail-en, remeny-o@kszkiobuda.hu; személyesen,
postai úton a Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Reménység utca 6.
címre, minden esetben elérhetõség megjelölésével.

A Lakóközösségek Életminõ-
sége Javításáért Óbuda-Bé-

kásmegyer Egyesület (LÉJÓBE)
folytatja ingyenes közérdekû ta-
nácsadási szolgáltatását.

Idõpont és helyszín: 
1. Békásmegyer, április 26-án

17-tõl 19 óráig, Békásmegyeri
Közösségi Ház (Csobánka tér 5.).

2. Belsõ-Óbuda, április 26-án
17-tõl 19 óráig, Lajos utca 115.,
VI. emelet, lakásszövetkezeti iro-
da. (Elõzetes bejelentkezés: 367-
8689.)

Közérdekû tanácsadás
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Hangszeres felvételi 
Az Aelia Sabina Mûvészeti Iskola hangszeres felvé-
teli vizsgáit május 2-tõl 4-ig tartják a Harrer Pál Ál-
talános Iskola II. emeletén, a Zeneiskolában. Annak
érdekében, hogy a leendõ tanulókat segítsék a
hangszerválasztásban, április 23-án 16.30 órakor
az 5-8 éves gyerekeknek kisdiákjaik közremûködé-
sével rövid hangszerbemutatót rendeznek a Péter-
Pál Iskola tornatermében (Fényes Adolf utca 10.). A
bemutató után a felvételihez a szülõk a helyszínen
kérhetnek jelentkezési lapot és idõpontot, vagy a
Harrer Pál utca 7. II. emeletén, a Zeneiskolában,
munkanapokon a hivatalos idõben. (További infor-
mációk az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu) A
felvételihez jelentkezési lap szükséges.

Iránytû az iskolaválasztáshoz
Az iskolaválasztás elõtt álló családoknak nyújt segít-
séget az önkormányzat oktatási és kulturális fõosz-
tálya által összeállított, évente megjelenõ kiadvány.
Az Iránytû valamennyi, a kerületben mûködõ iskola
programját ismerteti, hogy a szülõk könnyebben
megtalálják a gyermeküknek leginkább megfelelõ
intézményt. (A részletes Iránytû megtekinthetõ a
www.obuda.hu/intezmenyek/oktatasi_nevelesi/isko-
lai_ovodai_tajekoztatofuzetek oldalon.)

Érettségire épülõ ingyenes szakképzések

A békásmegyeri székhelyû GTB Szakképzõ Iskolá-
ba suli szakmai napra várták az idén érettségizõ
vagy már végzett fiatalokat március 22-én. Az intéz-
ményben a jövõ tanév érettségi utáni, díjtalan szak-
képzési kínálatáról kaphattak képet az érdeklõdõk.
A jelentkezõk többek közt kiadványszerkesztõi, ide-
genevezetõi, logisztikai, rendezvényszervezõi, in-
formatikai szakok közül választhatnak. (További in-
formáció a www.gtbbp.hu honlapon.) 

Elõkészítõk, korrepetálás 
Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az
általános és középiskolai tanulókat matematikából, fiziká-
ból, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehetõség van
mindennapos korrepetálásra, érettségizõk intenzív felké-
szítésére az elégséges szint elérésétõl az emelt szintû
érettségi sikeres letételéig. Mód van közös tételkidolgo-
zásra. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév vé-
géig, pótvizsga, évismétlés helyett. Nyolcadikosok tudásá-
nak szinten tartása a középiskolai év kezdetéig. A diáko-
kat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoport-
ban oktatják a tanárok a gyerekek által kért napokon és
idõpontban. (A jelentkezõk a 06(20)946-2027-es számot
hívhatják. www.obudamatek.hu)

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet idén negyedik al-
kalommal szervezte meg,
„Felelõsen az ifjúságért“
címmel március 19-tõl áp-
rilis 4-ig az Óbudai Peda-
gógiai Napok rendezvény-
sorozatot, melyen az ér-
deklõdõk a nevelés, az ok-
tatás helyes gyakorlatai-
ról bõvíthették tudásukat
Óbuda-Békásmegyer in-
tézményeiben. Az ese-
ménysorozatot Bús Balázs
polgármester nyitotta meg
március 20-án. 

Apolgármester egy,
az önképzésrõl,

szakképzésrõl közel-
múltban napvilágot látott
felmérés eredményét is-
mertette a jelenlévõkkel.
Ennek alapján a magya-
rok az unió sereghajtói
közé tartoznak. - Pedig
az önképzést nemcsak in-
tézményi rendszerben
vizsgálták, ide tartozott
mindenféle informális
képzés is, például a ta-
pasztalat- és gyakorlat-
szerzés, vagy a képessé-
gek fejlesztése - tette
hozzá Bús Balázs. Mint
mondta, ezért tartja fon-
tos és támogatandó prog-
ramnak az évrõl évre ren-
dezett Óbudai Pedagógi-
ai Napokat. A továbbiak-
ban egyebek mellett az
emberekkel foglakozó
szakmák képviselõinek
megújulására, kreativitá-
sának szükségességére
hívta fel a figyelmet. 

Az elõadások témái
közt szerepelt a konflik-
tushelyzetek
megoldása, a te-
hetséggondo-
zás, a digitális
tudás átadásá-
nak kérdése. A
nemzeti alap-
tanterv változá-
sait dr. Gloviczki
Zoltán közokta-
tásért felelõs he-
lyettes-államtit-
kár ismertette. 

A megnyitó
napján a Keve-
Kiserdei Álta-
lános Iskolá-
ban dr. Zacher

Gábor toxikológus fõor-
vos 150 pedagógus és
ezt megközelítõ létszá-
mú szülõ elõtt beszélt
érdekfeszítõ módon a
szerhasználatról, „Ami a
tankönyvekbõl kima-
radt, de a gyerekek job-
ban tudják“ címmel. A
tanárok is hasznos infor-
mációkhoz jutottak álta-
la. Ötleteket, gondolato-
kat kaphattak arról, ho-
gyan lehet akár nyelvtan
és irodalom, idegen
nyelv, ének-zene vagy
mûvészettörténet, bioló-
gia, földrajz és kémia
órán szóba hozni a min-
denkit érintõ kényes
kérdéseket. A tanárok
reményüket fejezték ki,
hogy a közeljövõben di-
ákjaik is részesei lehet-
nek egy hasonló, magá-
val ragadó stílusú elõ-
adásnak. 

Gyõrfi Pál, az Orszá-
gos Mentõszolgálat kom-
munikációs igazgatója
szintén ebben a témában,
más szemszögbõl tartott
elõadást a PSZI-ben. 

Az eseménysorozaton
többek közt a tehetség-
gondozásról, a konflik-
tuskezelésrõl, a digitális
világ és az oktatás kap-
csolatáról tartottak elõ-
adásokat különbözõ
helyszíneken április 4-ig.
Mindezek mellett volt
még gyermekrajz elem-
zés, Kína nagyhatalmi
szerepét bemutató pre-
zentáció, intézménypszi-
chológusok által pedagó-
gusoknak rendezett kom-
munikációs tréning a fo-
gadóórák hatékonyságá-
nak javítása érdekében. 

Barabásné Murgács
Kinga és Medgyessy Pat-
rícia a szülõ-pedagógus
partneri viszony kialakí-
tásáról szerzett tapaszta-
latait osztotta meg a hall-
gatósággal. 

(Az eseményhez kiállí-
tások is kapcsolódnak,
melyek április 30-ig te-
kinthetõk meg a Peda-
gógiai Szolgáltató Inté-
zetben. Cím: Szérûskert
utca 40.)

Sz. Cs.

Óbudai Pedagógiai Napok

Tehetséggondozás, konfliktuskezelés

„Seprûtánc“ címmel óvodások söprûkbõl készített, ötle-
tes munkáit állították ki

Az Almáskert Óvoda csoportja elõadással nyûgözte le a közönséget

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Odakünn megszólaltak, zengtek-bongtak a
harangok, nagy ünnepségre készültek az óbu-
daiak. Megjöttek a szerzetesek és a rabok,
hangosan csörgetve rabláncaikat, amiket
nemsokára levesznek róluk ünnepélyesen és
este lesz nagy dínom-dánom, holnap pedig
azok átkeresztelkedése, akik protestánsból ka-
tolikusok lettek. És egyre nõtt azok száma, akik
a szerzetesek mély hite és karmikus jelenléte
miatt átkeresztelkedtek.

Attila ezt nem méltányolta, sõt, mondhatni,
idegesítette - sokszor emlegette is, hogy egy
igazi, református magyar ember így nem visel-
kedik. Fõként azokat nem állhatta, akik átke-
resztelkedtek. Köszönésüket nem is fogadta.
Nem fordította el a fejét, de köszönni csak nem
köszönt. Az ember tartsa meg a hitét, amibe
beleszületett - tartotta, és senki a szolgák közül
nem mert vele vitába szállni. A szolgákat azért
mindig elengedte az ünnepségre, szórakozza-
nak, de most nem akadt senki, aki említést ten-
ne errõl. 

Ezért is történhetett meg az, hogy nem mer-
tek senkiért küldetni, aki urukon segíthetett
volna, fõként a gyógyító szerzetesek voltak ná-
luk nem kívánatos személyek. Pedig igazi cso-
dákról lehetett hallani, a piacon, a faluban so-
kat hallottak maguk is arról, micsoda áldott
emberek ezek a trinitáriusok. De az úr mindig
rájuk szólt, ha szóba került, hogy térjenek ész-
re, még csak beszédet sem tûrt róla a házban.

Aztán, végsõ kétségbeesésükben a legbát-
rabb közülük, a kocsis, mégiscsak elment a kis-
czelli kolostorba és megkérte az egyik szerze-
test, volna szíves eljönni, mert az urat nagyon
sajnálják, és nem tudnak rajta sehogyan sem
segíteni. És ha így folytatja, megbetegszik,
éhen is halhat. A fehérruhás, elöl óriási keresz-
tet hordó szerzetes felvette kerek kalapját és
azonnal indult, bár tudta, melyik ház ez, és
hogy nem fogadják majd szívesen, de nem kér-
dezett semmit, csak elindult a kocsissal.

Attilát úgy talál-
ták ott, ahogy a te-
metés után leült.
Azóta nem evett,
nem is ivott, nem is
fürdött, mint aki
sóbálvánnyá válto-
zott, úgy ült ott.
Nem mertek na-
gyon szólni neki,
ha enni nem haj-
landó, a fürdést

hogy is említhetnék neki? A szerzetes belépett,
melléült és halkan, lassan beszélni kezdett,
közben intett a kocsisnak, hogy menjen ki.

Lent, az ebédlõben összegyûltek a szolgák és
várták, hogy uruk kiabálni fog, hogy kidobja
majd a betolakodót, várták, hogy a szerzetes
segítségére kelhessenek. De sem kiabálás nem
volt, de még csak egy halk nesz se, és mivel a
szerzetes se jött ki a szobából, lassan elolda-
logtak. Ment mindenki a maga dolga után.

Pár óra elteltével Attila kijött, rettenetesen
nézett ki, de csendes szóval enni kért.

- Azonnal, uram! - rikkantotta a szakácsnõ,
alig tudta palástolni, mennyire örül. Nagy, há-
jas testével ledöcögött a konyhába és pár perc
múlva hozott némi vöröshagymát, húst, sajtot,
kenyeret, bort. Nézte, ahogy az úr elkezd fala-
tozni, majd boldogan kiosont elújságolni min-
denkinek a nagy hírt. Egy hét után az úr ismét
eszik! És - amire még csak gondolni sem mer-
tek - a végén mégiscsak elengedi õket a rabo-
kat megnézni! Bizonyosan elengedi most már.

A szerzetest ölelték volna, de hát nem lehe-
tett, így csak köszönték nagyon, amit értük tett,
hívták hát enni, de a sovány szerzetes épp böj-
tölt. Kedvesen köszönt és sietve visszament a
kolostorba. 

Az egyik, takaros szolgáló sóhajtva jegyezte
meg:

- Milyen szép ember pedig!
Mire a másik ráförmedt:
- Vigyázz a szádra! Ez nem férfi, ez egy szent

ember! 
A többi cseléd is szánakozva nézett utána és

eldöntötték, alamizsnát gyûjtenek uruk csodá-
latos gyógyulása alkalmából és majd valakivel
felküldik Kis-czellbe. Ha már a szerzetes nem is
fogadja el magának a pénzt, csak elfogadja a
rend, hogy újabb és újabb magyar embereket
szabadítsanak ki külhonból, gályarabságból.

Lakott már több helyen is Pesten, szerette is
mind, minden albérletének más íze-illata volt,
de ez az óbudai, ez valami teljesen más volt!
Mindig eszébe jutottak szülei, amikor hazafe-
le sétált a villamostól, akik életük munkáját ál-
dozták, hogy neki lakást vehessenek egy ilyen
jó környéken, ami szintén olyan volt, mint egy
film. A tér, amelyet régi polgári házak fogtak
közre, és aminek nem volt neve, az iskola, ami
elsõ volt Óbudán és ami olyan gyönyörû volt
hosszú kerítésével, vörös salakkal leszórt ud-
varával, mintha csak a Pál utcai fiúkból lépett
volna ki. Hát még ha titkos álma is valóra vál-
na és nem villamossal, de egy igazi, hamisítat-
lan, ezüst színû Chryslerrel gördülhetne be az
utcájába, az lenne az igazi. Nem tudott vezet-
ni, de egy ilyen kocsiért hajlandó lett volna
megtanulni. Szerencsére több „Chrysler“ is la-

kott errefelé, így kedvére gyönyörködhetett
bennük szinte minden nap. 

De a legbüszkébb erre a kis negyedik szá-
zadbeli ókeresztény kápolnácskára volt, amely
szerényen húzódott meg a házak között. Ma-
gáénak érezte a kis romot, amit - bár körbe volt
rakva kis kerítéssel - bárki könnyedén meg-
nézhetett. Ha valaki jött hozzá, elsõ dolga volt,
hogy ezt megmutassa neki. Egész Óbudának,
de fõleg ennek a térnek igazi békebeli hangu-
lata volt, csak körbenézett és egy filmben talál-
ta magát. És ez jó volt, megnyugtató és szép. 

Nagyon izgalmasnak tûnt a kirándulás is a
barlangba, de annyira izgult, hogy egy kicsivel
késõbb azt kívánta, bár mégse ment volna be-
le ebbe a kalandba. Aférfi túl intelligens, túl jó-
képû volt, és ez megriasztotta. Mit akar tõle?
Ez értelmetlen kérdés volt, mert a választ ott
látta minden kétséget kizáróan a férfi szemé-
ben. De mért pont õ? Ilyen kérdéseken tépelõ-
dött, és amikor belegondolt, hogy holnap ott
fog egy félelmetes barlangban csúszni-mászni,
kiverte a víz. Nem baj, ha ki kell belõlem áb-
rándulnia, hát jobb elõbb, mint késõbb. Leg-
alább én sem élem bele magam - gondolta -,
majd összepakolt és lefeküdt aludni.

Tulajdonképpen - jutott eszébe mialatt ruhá-
it rendezgette - mindig is, mondhatni tudat
alatt is mindig mérnököt gondolt magának, aki
majd a párja lesz. Illetve társa. Nem ismert
egyet se, de akikkel futólag találkozott, mind
jó kiállású és mind hihetetlenül intelligens
volt. Hirtelen kísértést érzett arra, hogy felhív-
ja a férfit és megmondja a címét - el fog riadni
- gondolta, nem elég, hogy megszervezi ne-
kem az utat, eljön elém... én meg... Mindegy,
most már mindegy, hisz a számát sem tudom.
Lesz, ami lesz.

(A könyv megjelenését Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata támogatta.) 

Szász Anna: 

Kis-czell
(részlet a kötetbõl)

Krúdy Kör
A Krúdy Gyula Irodalmi Körben, a Kéhli
Vendéglõ Krúdy Szalonjában a 85 éves
Szántai Sándor író, költõ és Stansics Er-
zsébet író, költõ estjét rendezik április 12-
én 16 órai kezdettel. Ezt követõen a költé-
szet napja alkalmából a Kör tagjai olvas-
nak fel mûveikbõl. (Cím: Mókus utca 22.)

József Attila est
„Visz a vonat“ címmel a költészet napja al-
kalmából József Attila estre várják az ér-
deklõdõket április 13-án 18 órakor a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum színháztermébe. Közremûködõk:
Kilin Ildikó színmûvész, zongorán Hege-
dûs Valér zongoramûvész kíséri. (Cím:
Korona tér 1., volt Dugonics Titusz tér) 

Interaktív színház
Szécsi Magda: Csörgõkezû Vödörjáró
Dobhasú címû zenés-interaktív ifjúsági
darabját mutatja be a Cinka Panna Cigány
Színház április 13-án 10 órai kezdettel
az Óbudai Kulturális Központban. Szerep-
lõk: Jónás Judit, D. Hortáth Károly és
Logodi László. A játékmester és a zene-
szerzõ Mata András. (Az elõadás ingye-
nes. Cím: San Marco utca 81.)
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Hazai séták
Rejtvényünkben hazánk három városának egy-
egy nevezetességét olvashatja. Megfejtés a vízszin-
tes 8. és 30., valamint a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Öregszem. 8. Kecskeméti kultu-
rális intézmény (zárt betûk: T. A. E.). 12. Szélfajta.
13. San Marinó-i és osztrák autók jele. 15. Duplázva
mulatozás. 16. Kis Eszter. 17. Nagyméretû, régen élt
dunai hal. 18. Vizet fröccsentõ szoborfej. 19. Ékez
egynemû betûi. 20. Süteményféle. 21. Méh teszi. 22.
Lyuk tájszóval. 24. Földhöz lapulva halad. 25. Lu-
xemburgi és svéd autók jele. 26. Személyes névmás
tárgyesete. 28. Titán vegyjele. 29. Fanyarkás gyü-
mölcs. 30. Zalaegerszegen található. 34. Alfa köze-
pe! 35. Módosult nõi név. 37. Arzén vegyjele. 38.
Rajtakaptam. 40. Tiltás. 41. Taníts. 43. Meseróka ne-
ve keverve. 44. Védtek. 46. Kártyafajta. 48. Névelõ.
49. Fénycsõben van. 50. A jobbik része. 51. …-
Dame, párizsi templom. 53. Ama helyen. 54. Kis Mó-
nika. 55. Gombafajta. 56. Gyorsan csöpögtetem.
FÜGGÕLEGES: 1. Veszprémi nevezetesség (zárt
betûk: K. K. Á.). 2. Szereplõ a Pál utcai fiúkban. 3.
Mez betûi keverve. 4. …morfózis. 5. Becézett Erika. 6.
Azonban. 7. Növényfajtánk. 8. Kambodzsai, máltai és
osztrák autók jele. 9. Két amper! 10. Illat. 11. Halaszt.
14. Zalai patak. 17. Fele Fe. 18. Tehén nyakbavalója.
20. Bagoly mondja. 23. Tisztítóeszköz. 27. Amerikai
adóember. 29. Volt szovjetunióbeli, spanyol és svéd
autók jele. 31. A lantán vegyjele. 32. Majdnem makrancos! 33. Be-
lül felsír! 34. Leöltõ. 36. Lehajítja. 39. Étek egynemû betûi. 42. Az
régiesen. 45. Gyakori magyar családnév. 47.  … Lisa, a világ egyik
leghíresebb festménye. 50. Igen megfelelõ. 51. Nigéria rövidítve.
52. Amerigo …, magyar származású olasz mûvész volt. 54. Motor-
kerékpár típus. 55. Török autók jele. Ipacs László

A március 22-én megjelent, 
„A nagyböjt vége - húsvéti finomságok“

címû rejtvényünk helyes megfejtése: 
„Húsvéti mázas gyümölcslepény; kapros báránybecsinált“.

HAHOTA
A skót bemegy a doktor-
hoz, és azt mondja:
- Doktor úr szálka ment
a nyelvembe.
- Na de az, hogy történ-
hetett?
- Hát az úgy kezdõdött,
hogy kiborult a whiskym
a padlóra...

* * *
Stewardess az utashoz:
- Uram, kér vacsorát?
- Mibõl lehet választani?
- Igen vagy nem.

* * *
Rámenõs utcai virág-
árus csalogatja a vevõt:
- Uram vegyen egy szép
rózsacsokrot, lepje meg
vele a feleségét!
- Kösz, de nincs felesé-
gem.
- Akkor vegyen a barát-
nõjének!
- Barátnõm sincs!
- Akkor vegyen egy
csokrot magának és ün-
nepelje meg, hogy mi-
lyen szerencsés.

* * *
- Doktor úr baj van a lég-
zésemmel.
- Majd megszüntetjük.

Anyaklub indul

S zeretne beszélgetni anyai érzései-
rõl, gondolatairól, kétségeirõl,

problémáiról. Sok kérdése van, hogy
hogyan lehet jó anyukája születendõ
gyermekének? Szeretné problémáit
megosztani szakemberekkel és hason-
ló helyzetben lévõ kismamákkal? Sok-
sok téma és meghívott elõadó segít vá-
laszai megfogalmazásában, a boldog
anya-gyerek kapcsolat kialakításában. 

Várják az április 25-én 16 órakor
induló anyaklubba. Helyszín: Óbudai
Családi Tanácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ, Váradi utca 9-11., (bejá-
rat a Velence utca 1/a felõl).

További idõpontok: május 17., má-
jus 31., június 14., kezdés 16 órakor,
másfél órás idõtartammal. A klub térí-
tésmentes.

(Érdeklõdni lehet a 06-30-388-9169-
es telefonszámon, az anyaclub2012@
freemail.hu e-mail címen. Honlap:
www.anyaclub2012.sokoldal.hu Klubve-
zetõk: Heranusné dr. Peller Zsuzsanna
és Bujtorné Nyékes Borbála.) 

KÉPEK. Varga-Amár László festõ-
mûvész kiállítása április 20-ig látható
az Óbudai Kulturális Központ San
Marco Galériájában. (Nyitva: hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig. Cím: San
Marco utca 81.)
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A Liliomkert termelõi piac március 24-én nyitotta meg kapuit a Zichy-kastély kertjében, ahol
szombatonként 8-tól 16 óráig várják a vásárlókat. A piacon termelõi, jó minõségû, természe-
tes eredetû áruk kaphatók. (Cím: Fõ tér 1. További információk: www.liliomkert.lapunk.hu)

Az iskolanévadó
akadémikusra

emlékeztek
A Pais Dezsõ Általános
Iskola tanulói március
20-án, az intézmény
névadójának születés-
napján virágot helyeztek
el a Farkasréti temetõ-
ben nyugvó nyelvész,
akadémikus sírján. Az
iskolarádióban megem-
lékezés hangzott el a tu-
dós életútjáról.

ABKV Elõre Sport
Club Kajak-Kenu

Szakosztálya felvételt
hirdet 8-12 éves úszni
tudó, sportot szeretõ fiúk
és lányok részére. A je-
lentkezõket szép környe-
zet, jó társaság és sport-
sikerek várják. Az edzé-

sek hétköznap 15 órától
kezdõdnek. (A vízitelep
címe: Királyok útja 255.
Jelentkezni lehet a hely-
színen vagy Bauer Gyu-
lánál a 06-30-286-3917-
es és Somodi Krisztián-
nál a 06-30-893-6383-as
telefonszámon.)

Kajak-kenu Pünkösdfürdõn

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Ú jítsa meg tavaszi
ruhatárát a Kiscelli

Múzeum nyomdatörté-
neti kiállításához kap-
csolódó, április 14-ei
10-tõl 13 óráig tartó
mûhelyfoglalkozásán!

Vi r ágmot ívumoka t ,
épületeket nyomtatnak
szitatechnikával, arany
és fekete színben hozott
anyagra: póló, ruha.
(Cím: Kiscelli utca
108.)

Pólóra nyomtatás 
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A Danubius Nemzeti Hajós Egylet
150 éves történetét bemutató ki-
állítás április 12-én 17 órakor nyí-
lik a Kiscelli Múzeum Oratóriumá-
ban. Köszöntõt mond Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármes-
tere. A kiállítást megnyitja Czene
Attila sportért felelõs államtitkár.  

A múzeum a Danubius
Nemzeti Hajós Egylet ál-

tal 22. alkalommal rendezendõ
Széchenyi István Emlékver-
senyhez kapcsolódóan, kiállí-
táson mutatja be az idén 150
éves egylet és a budapesti eve-
zõssport történetét. A három fõ
részben, az 1862-ben megala-
kult elõd, a Pesti Evezõ és Vi-
torlás Kör megalapításától az
elsõ versenyek megszervezésé-
ig, majd a századfordulós vi-
rágkortól az egylet 1948-ban
történt megszüntetéséig, végül
az 1990-es újjáalakulástól nap-
jainkig mutatják be az egyesü-
let történetét. A kiállításon az
archív fotók, plakátok, köny-
vek, filmhíradó-részletek és
emléktárgyak mellett különbö-

zõ, XX. századi verseny- és tú-
rahajókat láthat a közönség.  

A kiállítást tárlatvezetések és
múzeumpedagógiai programok
kísérik: az érdeklõdõk kipró-
bálhatják, milyen „szárazon
evezni“, azaz beülhetnek egy
úgynevezett ergométerbe és
gyakorolhatják az evezõs moz-
dulatokat. 

(Nyitva: június 10-ig, hétfõ
kivételével naponta 10-tõl 18
óráig. Cím: Kiscelli utca 108.) 

Hullámok hátán: 
150 éves hajós egylet

Az idei terepes sportnapot április 14-én és 15-én rendezi
immár ötödik alkalommal Mocsárosdûlõn az Aquincum-
Mocsáros Egyesület. A fesztivál fõvédnöke Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

Szombaton, április 14-én déltõl a MTB (mountain
bike) kerékpárosok versenghetnek a 4 kilométe-

res körpályán 8 órán keresztül. Fontos megemlíteni,
hogy a versenyen bárki részt vehet, akinek van MTB
biciklije és bukósisakja. 

A nap folyamán a Gladiátor utcai családi pihenõ-
parkban az Aquincum-Mocsáros Egyesület által szer-
vezett sportbemutatókat, egészséges életmód tanács-
adást, gyermekprogramokat látogathatják a résztve-
võk.

A másnapi, vasárnapi (április 15.) program a
Terepduatlon Országos Bajnoksággal kezdõdik. Az
elõzõ 4 év hibátlan rendezését díjazta a Magyar
Triatlon Szövetség az országos bajnokság cím odaíté-
lésével. Ez azt jelenti, hogy Nagykanizsáról és Balas-
sagyarmatról is várnak versenyzõket a Mocsárosba. 

A duatlont követi a Vidd a Nõt és SUHANJ! elne-
vezésû hölgy-cipelõ verseny, melynek apropója a SU-
HANJ! Alapítvány támogatása. Az alapítvány moz-
gássérült emberek sportoltatásával foglalkozik, ennek
megfelelõen az adománygyûjtést szinte kivétel nélkül
sporteseményeken végzik. Ezen a versenyen a rész-
vétel a fontos, melynek nevezési díjával a SUHANJ!

munkáját lehet segíteni. A
játékos, mindössze 260 mé-
ter távolságú verseny a
skandináv államokban na-
gyon népszerû feleségcipe-
lõ-versenyek mintájára
épül. Az indulók a nevezési
díj mellett az alapítvány ál-
tal árusított termékek meg-
vásárlásával is támogathat-
ják a nemes célokat.

Az edzesonline.hu által
szervezett közösségi futá-
son 3, 6, 9 és 12 kilométe-
res távok közül lehet vá-
lasztani. A speciális lebo-
nyolítású versenyen a nye-
reményeket sorsolják, így
nemcsak az elsõk lesznek
díjazottak.

Terepfesztivál

Az ismét régi nevét viselõ III.
kerületi TVE fiatal atlétái
egyre jobb eredményeket ér-
nek el országos és fõvárosi
megmérettetéseken. 

Aserdülõ országos se-
regszemlén a 13 éve-

sek között Marosi Diána
III. helyezett lett rúdugrás-
ban és 3 ezer méteres gya-
loglásban.

A Dortmundban kilenc
ország gyermek és serdülõ
válogatottjainak rendezett

versenyen két fiatal képvi-
selte az egyesületet. A 11
éves Fodor Nikolett 132
centiméteres eredménnyel
megnyerte a magasugrást.
Ezt a teljesítményét más-
nap 139 centiméterre javít-
va, 1 centiméterre megkö-
zelítette a korosztályos ma-
gyar rekordot. * Marosi
Viktória a 800 méteres sík-
futást megnyerve, mind-
össze 4 századdal szorult a
II. helyre. Másnap azonban
közel 5 másodpercet javít-

va, 2.40,13 másodperces
eredményt ért le.

A budapesti mezei futó-
bajnokságon folytatódott
az „éremesõ“. Egyéniben
Marosi Viktória I., míg a
csapat III. helyet ért el
(Marosi V., Bartha J.,
Dobrádi B., Rigó B.).

(Az atlétikai szakosz-
tályba várják a sportolni
vágyókat. Jelentkezés:
Hoffmann Teréznél a 06-
70-771-8872-es számon,
vagy edzéseken: hétfõn,

szerdán, csütörtökön 15-
tõl 17.30 óráig.)
Felemás kezdés a labdarúgóknál

Az elsõ négy fordulón
vannak túl a Kerület NB
III-ban szereplõ labdarú-
gói. A kemény téli felké-
szülés során tovább fiata-
lodott csapat (22 év az át-
lagéletkor) nagy elszánt-
sággal kezdte a tavaszi
szezont.

Jó kezdés után (III. ker.
TVE-RAFC: 2:1; Pénzü-
gyõr-III. ker. TVE: 1:3)
két, egyéni hibák miatti ve-
reség következett (III. ker.
TVE-Újbuda 1:4; Török-
bálint-III. ker. TVE 1:0).

TVE hírek 

Élre törtek a fiatal atléták 
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• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az in-
gyenes jogi tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban
(Mátyás király útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. *
Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harma-
dik csütörtökén (legközelebb április 19-én)16-tól 19
óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerület-
ének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-
2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete a Váradi utca 17. szám alatti irodájában, csü-
törtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát
tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén
ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-
sõ csütörtökén (legközelebb május 3-án) 16-tól 18
óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást
tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus utca 1-
3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a
368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között te-
lefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra.Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

AFidesz Filmklub kö-
vetkezõ elõadása áp-

rilis 19-én 18 órakor lesz.
A Palace Eurocenter mozi-
ban (Bécsi út 154.) Szo-
bolits Béla: Kizárt a párt
címû dokumentumfilmjét
vetítik. A film rendezõje,
Szobolits Béla is részt vesz
az eseményen és válaszol a
nézõk kérdéseire. Afilm té-
mája: 1988. április 9-én, a
májusi pártértekezlet elõtt
jó egy hónappal, a Köz-
ponti Ellenõrzõ Bizottság
határozata alapján kizárták
a pártból Bihari Mihály
politológust, Bíró Zoltán

irodalomtörténészt, az
MDF egyik szervezõjét és
alapító tagját, Király Zol-
tán újságírót, parlamenti
képviselõt és Lengyel
László közgazdászt. A be-
szélgetések során egy
egész korszak történelme
bontakozik ki.

(A filmre kedvezményes
áron, 500 forintért lehet
jegyeket igényelni a békás-
megyeri Fidesz irodában
/Hímzõ utca 1./, telefonon
a 453-2900-ás vagy a 06-
20-483-3547-es számon.
E-mail: racz.andrea@
fidesz.hu)  

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hó-
nap elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában, illetve külön idõpont-egyeztetésére is mód van
a z.karpat.daniel@ jobbik.hu drótpostacímen.

BORVÁSÁR ÉS TOJÁSFESTÉS. A Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület húsvéthoz kapcsolódóan húsvéti borvásárt
rendezett március 31-én az õstermelõi piacon, a TIC par-
kolójában. * Húsvéti készülõdés és tojásfestés volt áp-
rilis 1-jén a Csillaghegyi Közösségi Házban

Kizárt a párt

Csillaghegyi
Polgári Esték

Beszélgetés Borókai Gá-
borral, a Heti válasz címû
újság fõszerkesztõjével
április 18-án 18 órakor a
Csillaghegyi Polgári Es-
ték sorozatban a Csillag-
hegyi Közösségi Ház-
ban. (A programot a Fi-
desz III. kerületi Szerve-
zete szervezi. A rendez-
vény ingyenes. Cím: Má-
tyás király út 11-15.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Théma Nyomda Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft
Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák.
Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési fel-
ár: + 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött
(legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

Akciós áron 3 hétig 
Szépségszalon eladó 

a Római lakótelepen: benne 
Fodrászat, Kozmetika, Masszázs,

Manikür-Mûköröm, Pedikür,
Szolárium minden bútorral, gépekkel

együtt teljes berendezéssel.
Irár: 2,9 MFt. Tel.: 06-20-298-5708

Princess Outlet
Márkás, új nõi ruhák

kiárusítása

-50, -70 %
kedvezménnyel

Steilmann, Gelco,
Rosner, Tuzzi,
Dolce Vita stb.
Kórház u. 25. 

(Flórián mögött)
Tel.: 30/86-46-574
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