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XIV. évfolyam 4. szám

Mi az Arteriograf, mit vizsgálnak vele?

7

Az Arteriograf segítségével korai, tünetmentes állapotban fedezhetõk fel az érelmeszesedés kezdõdõ jelei.

2008. február 15.

Járatszámok újabb elõvárosi buszokon

10

A Szentendrei úton közlekedõ elõvárosi
Volán autóbuszok háromjegyû vonalszámokat kaptak február 1-jétõl.

Öregdiák találkozó az Árpád Gimnáziumban

12

Az iskola hajdani diákjai és tanárai március 4-én 18 órakor találkoznak az Árpád Gimnáziumban.

A KÖZGYÓGYELLÁTÁSBÓL KIESETTEKNEK GYÓGYSZERTÁMOGATÁS!

INFORMÁCIÓ A 4-5. OLDALON

Népszavazás
március 9-én

Tudósítás az ülésterembõl • Tárgyalják a költségvetést

Március második vasárnapjára, március 9-ére
írta ki a vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíjról szóló népszavazást Sólyom László köztársasági elnök.

Minimális hitelfelvétel a cél

HIRDETMÉNY A 9. OLDALON

Legyen a családok
szigete a Hajógyári!
Lapzártakor érkezett:
rendezett
állapotokat
kell teremteni a Hajógyári-szigeten. Bús Balázs polgármester február 11-ei helyszíni sajtótájékoztatóján bejelentette:
kezdeményezik a Fõvárosi Önkormányzatnál,
hogy a sziget tulajdonjoga kerüljön át a III. kerületi helyhatósághoz.
RÉSZLETEK A 2. OLDALON

Lapunk következõ száma
március 3-án, hétfõn jelenik meg! Újságunk olvasható a www.obuda.hu
honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete február 6-án tartotta idei elsõ ülését a Városháza tanácskozótermében. A legfontosabb napirendi pontról, a költségvetési koncepcióról elsõ fordulóban tárgyaltak.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Újra lesz szülészet a Margit kórházban

T

izenöt szülészeti ágygyal újraindulhat a
szülészeti osztály Óbudán.
Errõl nyilatkozott a János
kórház orvos-igazgatója a
napokban a Magyar Rádi-

ónak. Bús Balázs polgármester üdvözli a döntést,
de továbbra is fenntartja: a
Margit kórháznak önálló
intézménnyé kell válnia.

Lakossági fórum az Óbudai Mûvelõdési Központban

Egészségbiztosítási törvény kérdõjelekkel
Lakossági fórumot tartottak az Óbudai Mûvelõdési
Központban február 7-én.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Ki legyen a díszpolgár?
III. kerületi választópolgárok is javaslatot tehetnek
arra, hogy 2008-ban ki legyen Óbuda-Békásmegyer
Díszpolgára. Az indítványokat március 1-jéig várják az önkormányzat címére.
FELHÍVÁS A 2. OLDALON

A

zsúfolásig megtelt
színházterem nézõterén minden korosztály
képviseltette magát. A hasonló eseményeken tapasztaltaktól eltérõen most
tízen- és huszonévesek is

részt vettek a fórumon. Dr.
Orosz Sándor, Óbuda szocialista országgyûlési képviselõje nem tisztelte meg

jelenlétével a körzetében
élõket, melyre hangos felzúdulással reagált a hallgatóság. TUDÓSÍTÁS A 6. OLDALON

Mûsorváltozás február 27-én
Színházi bérlet nyugdíjasoknak
Korlátozott számban még kaphatók bérletek a közönségszervezõknél 2600 forintos áron azokra a színházi
elõadásokra, melyeket nyugdíjasoknak rendeznek az
Óbudai Mûvelõdési Központban. PROGRAM A 19. OLDALON
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Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra

Illegális gyorsulási versenyek, hajléktalan tanyák, szeméthegyek

Bús Balázs polgármester hétfõnként 16tól 18 óráig tartja fogadóóráit a polgármesteri
hivatal I. emeletén, a
23-as szobában. (Bejelentkezés
telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
számon.)

Legyen a családok szigete a Hajógyári!

Alpolgármesteri
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fidesz) polgármester-helyettes
fogadóórája:
minden hónap elsõ hétfõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a polgármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármester
minden hónap elsõ hétfõjén
(legközelebb
március 3-án) 15-tõl 18
óráig tartja fogadóóráját
a polgármesteri hivatal
II. emeletén, a 37-es
szobában. (Elõzetes
bejelentkezés a 4378583-as
telefonszámon.)
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden hétfõn 16-tól
17.30 óráig a polgármesteri hivatalban fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbudai Fidesz fõvárosi képviselõje minden hónap
elsõ hétfõjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Szentendrei út 85.
szám alatti Fidesz irodában. Észrevételeivel
e-mail-en is megkeresheti a képviselõt:
lindasz@obuda.hu

Az elmúlt idõszakban hétvégi gyorsulási versenyek,
hajléktalan táborok és
szemét lerakása kapcsán
került szóba a Hajógyárisziget. Ezen szeretne változtatni a kerület vezetése
- hangsúlyozta Bús Balázs
polgármester február 11ei sajtótájékoztatóján.

A

zöld terület pusztulásának nyomait
hordozó terület rekultivációjára a megosztott bevételekbõl áldozna Óbuda. A szóbanforgó terület
43 százaléka van jelenleg
a fõváros birtokában, az
ezen kívül esõ rész részben állami, részben kerületi, részben magántulajdon. (Az Álomsziget projekt kapcsán a tulajdonos-beruházó már most,
mintegy 400 millió forin-

tot fordít erre a célra, egy
háromoldalú megállapodás keretében.)
Kérdésre válaszolva a
polgármester elmondta, a

nyári Sziget Fesztivál
szervezõivel, a tulajdonváltás után, olyan szerzõdés megkötésére törekedne, mely a kerület lakói-

Javaslattétel Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntetõ címre
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2007.(VI. 29.)
rendelete újra szabályozta az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntetõ cím
alapításának és adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy mûvészeti
életében maradandót alkotott;
b) egész életmûvével, kiemelkedõ munkásságával olyan országos vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományozására indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja;
c) legalább 100, III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhellyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható.
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, melynek tagjai:
a) a polgármester;
b) Óbuda-Békásmegyer díszpolgárai;
c) a képviselõ-testületben mandátummal rendelkezõ, képviselõcsoportok által kijelölt egy-egy személy.
A Javaslattevõ Testület javaslatát a polgármester terjeszti be a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a képviselõ-testület 2008. március 31-ig dönt.
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet 2008. május 4-én, a kerület napja
alkalmából rendezendõ központi ünnepségen adják át.
Az önkormányzat kéri a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és legkésõbb 2008. március 1-jéig tegyék meg indítványukat
Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az
ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt a Javaslattevõ Testületnek címezve, zárt borítékban, a polgármesteri hivatal 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) lehet ügyfélfogadási idõben - benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

nak a jelenleginél nagyobb védettséget eredményezne a zaj, parkolás,
illetve a zöld felületek
helyreállítása terén.

Regionális gyorsvasút
egyelõre papíron
Az Észak-déli regionális
gyorsvasút megvalósításával (a szentendrei,
csepeli és a ráckevei
HÉV összekötésével)
Budapest belsõ területei és a fõváros környéke közötti kapcsolat jelentõsen javulna. A dokumentáció megtekinthetõ a polgármesteri hivatal építési osztályán
(Fõ tér 3. II. emelet 48as szoba) ügyfélfogadási idõben.

Ha nem kapja
a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda
újság
terjesztésével
kapcsolatos gondjaikkal
hívják az Impress Lapkiadót a 267-0525-ös, a
267-0524-es vagy a
411-0266-os telefonszámon.
E-mail címünk:
obudaujsag@ecom.hu
valamint
obudaujsag@freemail.hu
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Interjú Bús Balázs polgármesterrel

„A politikai vezetõk felelõsek az erkölcsi válságért”
Ha a morál távol esik a törvényességtõl, akkor válságról beszélünk. Mert mi a törvény: a szokások, a hagyományok, a
mindennapok realitása írásba foglalva. S ha egyre sûrûbben érezzük, hogy erkölcsi érzékünket a törvények alulírják,
a demokráciába vetett hitünk inog meg. Ha reformnak nevezünk sarcokat, ha igazmondásnak hívjuk az akaratlanul kiszivárgott hazugságot, akkor azt érezzük, hogy valami nincs
rendben. Bús Balázs polgármesterrel az erkölcsrõl, hitrõl és
a megrendült társadalmi bizalomról beszélgettünk.

- A politikai vezetõk felelõssége megkerülhetetlen! Ha azt mutatják, hogy
mindent megtehetnek és
nem lehet rajtuk számon
kérni, morális válságot
eredményez. Erkölcsi határok vannak, amelyeket
akkor sem szabad átlépni,
ha törvény nem tiltja. Ha
ezt a politikai vezetõk nem
tartják be, akkor balkáni állapotok felé tolják a közéletet, a társadalmat és az
országot. Én, mint önkormányzati vezetõ hogyan
várhatom el a törvénykövetõ magatartást, ha a polgárok azt látják, hogy a politikai elit magára nézve
nem tartja kötelezõnek. Ez
odáig vezet, hogy az emberek elbizonytalanodnak,
elvesznek azok a biztos
morális pontok, amelyekhez igazodhatnak.
- Óbudán, az ország hatodik legnagyobb „városában” hogyan jelentkezik
a válság?
- Helyi szinten, Óbudán
arra törekszünk, hogy hozzánk biztos pontként igazodhassanak az emberek.
Itt van egymásra figyelés,
együttmûködés. Ezt az értéket kívánjuk megtartani.
Nem utolsósorban, a politikusok között is hagyományosan jó a párbeszéd.
- Honnan eredeztethetõ
a jelenlegi nyomasztó országos hangulat?
- A jelenlegi miniszterelnök megnyilvánulásai
gátlástalanok és erkölcstelenek. A baloldal megosztott, bár remélem, ha ez a
változások jele, akkor nem
a Gyurcsány-féle magatartás lesz a mérvadó.
- Lehet ezt egy ember,
a miniszterelnök nyakába varrni?

- Felelõtlen és hazug
magatartása adott feloldozást mindenki számára,
aki a hatalomféltés okán
bármit megtehetett. Ez a
romló morál vitte a politikát odáig, hogy már a törvénytelenséget is testületileg legalizálja a kormánypárt. Havas Szófia, a János kórház igazgatója
volt. Ugyanakkor a Fõvárosi Közgyûlés egészségügyi bizottságának az alelnöke. Milyen paradox
helyzet, hogy ez a bizottság gyakorolta Havas
Szófia fõnöke felett a
munkáltatói jogokat. A
RET (Regionális Egészségügyi Tanács) elnökeként személyesen döntött
a János kórház, a Budai
Gyermekkórház és a Margit kórház összevonásáról.
Felszólaltam a Fõvárosi
Közgyûlésben, hogy Havas Szófia nem szavazhat
önmagáról. Figyelembe
sem vették! Majd saját
magáról szavazott, hogy
nem összeférhetetlen. Mit
várhatunk el a fõvárostól,
amely folyamatos törvénysértést követ el?
- Óbudán a baloldal jelentõs erõ volt sokáig. A
szocialista pártból minap
kilépett kilenc képviselõ
belépett a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt
helyi szervezetébe, és a
képviselõ-testületben
frakciót alakított. Érdekérvényesítési szándékuk
mitõl vallott kudarcot a
fõvárosban?
- Valószínû, hogy többek között ez is szerepelt
döntésükben, hogy egy
másik baloldali pártban
folytatják tevékenységüket. Megértem az óbudai
szocialista politikusokat,

mert nehéz helyzetben
vannak, amikor hiába hallatják hangjukat Aquincum, Római-part, a strandfürdõk ügyében, semmibe
veszik a véleményüket.
Nehéz lehet a baloldali választóknak elmagyarázni,
hogy a fõváros miért nem
támogatja ma a helyi elképzeléseket.
- A kerületek számára
hátrányos forrásmegosztás, a fejlesztések elmaradása, az ország tragikus
gazdasági helyzete milyen
kilátást és reményt enged
meg egy helyi politikai vezetõnek?

zetet kell megváltoztatni.
Az a kötelességünk, hogy
megmutassuk, másként is
lehet politizálni, lehet bennünk bízni. Nekünk is bizalmat kell mutatni az emberek felé. Erõsíteni kell a
vállalkozókkal, a civil
szervezetekkel a bizalmat.
Ez az új politika alapja.
Fel kell állítani az útjelzõ
táblákat, amelyek mentén
mindenki biztonsággal haladhat. A morálnak, a tisztességnek, az erkölcsnek
szorosan a törvényesség
mellett kell állnia. Ez jelenti majd a bizalmat,
melyben mi, politikusok is

- A jövõ politikájáról
úgy gondolkodom, mint
Fukuyama amerikai társadalomtudós. Akár még a
hitvallásom is lehet egy
fejlett demokráciáról:
„Az amerikai társadalom nem attól erõs és
gazdag, mert szabad verseny van, hanem mert az
emberek bízhatnak egymásban”.
- Azt látom, hogy Óbudán, de az egész társadalomnak akkor van ereje,
ha ezt a bizalmat visszaállítjuk. Mert ki hisz ma egy
politikusnak? Nekünk, fiatal politikusoknak ezt a né-

biztos pontok lehetünk az
emberek számára.
- Hazugságokra épült
világban hogyan válhat
egy politikus biztos
ponttá?
- Ezt úgy érhetjük el, ha
az önkormányzat és az intézményeinek a mûködése
kiszámítható, az ügyintézés gyors és hatékony. A
polgárok a felvetett kérdéseikre, észrevételeikre érdemi választ kapnak. A
kerületi vállalkozók és civil szervezetek mûködésüket a közösség részeként
élhetik meg, és érzik szerepük fontosságát.

- Ebben a zavaros világban milyen állapotok
vannak Óbudán?
- Az országos feszültség bennünket sem kerül
el. A morális válság növeli az agresszióra való hajlamot, nem csak a közterületeken, hanem az üzleti életben is. Az utcai harcok a belvárosban annak
a következményei, hogy a
miniszterelnök hazudott,
nem úgy viselkedett,
ahogy egy európai politikusnak kellene. Mint
óbudai politikus, azért vagyok nyugtalan, mert az
óbudai rendõrök nem láthatók az utcán, mert a
Gyurcsány-ügy miatt a
belvárosba
vezénylik
õket. Gyengült a kerület
védekezõképessége, romlott a bûnügyi statisztika.
Nincs hét, hogy az önkormányzati intézményekbe
ne lenne betörés, közben
a mi rendõrségünk szélsõséges erõk köztéri rendezvényeit engedélyezi, biztosítja, az önkormányzat
hozzájárulása és szándéka
ellenére. Az állam szétesett, a rendõrség gyenge
és tehetetlen.
Az utóbbi idõben azt
kell megélnünk, hogy csak
magunkra számíthatunk.
Nagy szükség van arra,
hogy helyben összefogjunk, és ne háborúzzunk.
Kóka János mondta,
hogy ahonnan „kivonult
az állam, ott nincs hazugság.” Pedig ez a
mondat önmagában is
hazugság, de a lényeg
az, hogy ahol a mai állami vezetõk megszólalnak, ott igazság nem található. Elég csak az
egészségügyre gondolnunk és láthatjuk: ha az
állam kivonul, megszûnik a társadalombiztosítás és a szolidaritás, nõ
az esélyegyenlõtlenség,
és számos olyan szociális helyzettel kell majd
szembesülni, amely még
a rendszerváltozáskor is
elképzelhetetlen volt.
Karalyos József
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Tudósítás az ülésterembõl • Tárgyalják a költségvetést

Minimális hitelfelvétel a cél
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Napirend elõtt Bihary
Gábor, a négytagú szocialista képviselõcsoport vezetõje arra hívta
fel a testület figyelmét,
hogy demokratikus elvek alapján számukra
ugyanúgy, arányosan jár
egy tanácsnoki pozíció,
illetve egy-egy bizottsági tagsági hely, hasonlóképpen, mint a háromfõs SZDSZ-frakciónak.
A felvetést a testület
nem hagyta jóvá.
A költségvetési koncepcióról Pataki Márton
(MSZDP), a pénzügyi
bizottság elnöke abbéli
reményét fejezte ki,
hogy a forráshiány nem
lesz több 500 millió forintnál, azt sikerül leszorítani a tervezett bevételekkel. Bihary Gábor, az MSZP-frakció
vezetõje több helyütt túl
optimistának ítélte a tervezetet, túlzónak találta
az elõirányzott bevételnövekedést. Kifogásolta
továbbá, hogy az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Kht. mûködési
támogatása nem csökkent az eredeti elképzelésekhez képest. „Kalandorságnak” nevezte a
szakrendelõk átvételét a
fõvárostól, hiszen állás-

A Polgári-frakcióból: Kemény Krisztina, Fejes István és Pauli Antal

pontjuk szerint ez jelentõsen növelte a helyi kiadásokat. Emellett felvetette a kerületi gimnáziumok fõvárosi kézbe
adását is, ugyanebbõl az
okból.
Véleményével, kijelentéseivel a többi frakció nem értett egyet. Bús
Balázs
polgármester
úgy reflektált: a városrész vezetésének elsõsorban a lakosok érdekeit kell szem elõtt tartania. Dr. Badacsonyi
Szabolcs, az SZDSZfrakció vezetõje elmondta: frakciója támo-

gatja az elõirányzott célokat, ugyanakkor további egyeztetést tart
szükségesnek, hogy valóban tartható legyen a
költségvetés. Szepessy
Tamás polgármester-helyettes a Polgári-frakció
álláspontját ismertetve
kifejtette: a koncepciót
II. fordulós tárgyalásra
bocsáthatónak ítélik.
Utalt arra, hogy az önkormányzat többek közt
a kormányzati támogatások csökkenése és a
fõvárostól átvállalt feladatok nagyságrendje
miatt kényszerül hitel-

felvételre. Az I. fordulóra tervezett bevételi-kiadási fõösszeg mintegy
21,5 milliárd forint. 27
igen és 4 nem szavazattal fogadták el a tervezetet.
Négy tartózkodás mellett módosították az áfatörvény változásához
kapcsolódó határozatot,
majd egyhangúlag fogadták el a Fõvárosi Önkormányzat forrásmegosztási
koncepcióját.
Bús Balázs polgármester
jónak ítélte azt a forrásmegosztás törvény által
szabályozott gyakorlatát,
azonban megjegyezte:
lehetne még rajta mit finomítani, csiszolni.

Környezetvédelmi
kérdések

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Három képviselõ az újonnan alakult MSZDP-frakcióból: Szabó Magdolna alpolgármester, dr. Petõ György és Mihalik Zoltán frakcióvezetõ

A továbbiakban megvitatták a Szabó Magdolna (MSZDP) környezetvédelemért felelõs alpolgármester által
jegyzett „Zöldfelületgondozási pályázat kiírása a környezetvédelmi alap terhére” címû
elõterjesztést. A frakciók egyetértettek abban,
hogy a pályázat iránt
nagy az érdeklõdés a lakóközösségek részérõl,
a kiírás eddig beváltotta
a hozzá fûzött reményeket. Az alpolgármester

kezdeményezte a civil
szervezetek bevonását
is. A testület egyhangúlag döntött 5 millió forint biztosításáról a fenti
célokra. A múlt évi környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról, illetve az idei
tervekrõl szólva Szabó
Magdolna elmondta: az
alapvetõ célok nem változtak, a por és zaj elleni védelemre azonban
nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni.
Ezt követõen módosították Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyeletének alapító okiratát. Elhangzott: a
munka
megkezdése
azért okozott nehézséget, mert a felügyelõi
munkakörök betöltésére
nehéz volt minden
szempontból megfelelõ
embereket találni.

Egészségügy,
szociális, sport
Felvett napirendi pontként vitatták meg Bús
Balázs polgármester javaslatát, mely szerint az
önkormányzat kezdeményezze CT-berendezés
vásárlását a Szent János
Kórház részlegeként mûködõ Margit kórháznak,
mivel az eszköz hiánya
hozzájárulhatott egy közelmúltban történt sajnálatos halálesethez. Hoszszas tárgyalást követõen
31 igen szavazattal fogadták el az elõterjesztést.
Huszonhét jóváhagyó
és 3 elutasító voks mellett módosították a szociális igazgatásról és
egyes szociális ellátásokról szóló rendeletet.
A legfontosabb változások a közgyógy- ellátáshoz kapcsolódnak, valamint bevezetik a kerületben élõ idõs lakosok
egészségi állapota védelmében,
kiadásaik
csökkentése érdekében rendszeresen folyósított
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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átmeneti segély formájában - a helyi gyógyszertámogatást.
Mihalik Zoltán, az
MSZDP-frakció vezetõje által jegyzett, sportkitüntetések alapításáról
és adományozásának
rendjérõl szóló rendelettervezetet 4 ellenszavazat mellett fogadta el a
testület az I. fordulóban.
(Cikk „Új díjak Óbuda sportjáért” címmel
a 8. oldalon).

Szabályozási
tervek, beruházás
A képviselõk 3 tartózkodás mellett elfogadták

Szepessy Tamás polgármester-helyettes hangsúlyozta: eddig mindhiába tárgyaltak a fõváros
szakembereivel, semmilyen elõrelépés nem történt. A javaslatot annak
reményében fogadták el
mégis, hogy a fõvárosi
képviselõk átgondolják
a logisztikai kérdéseket,
mielõtt végleges döntést
hoznának.
Az elõbbi napirendi
ponttal megegyezõ szavazati aránnyal hagyták
jóvá a parkolás biztosításának módjáról, parkolóhely építési kötelességrõl és annak meg-

paganda célú elõterjesztésnek nevezte. Mint
mondta, ez a fõváros
dolga. A szavazás 25
igen és 4 nem szavazatot „hozott”.
A múlt évi pályázatokon való önkormányzati
részvételrõl
Szegner
László (MDF) alpolgármester kifejtette: az ily
módon elnyert források
aránya - az õ szavaival
élve - nem voltak roszszak. Az MSZDP-frakció
szerint jóval több pénzre
is szert tehetett volna
ezen az úton az önkormányzat. Az MSZP-frakció pedig elhúzódónak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az MSZP-frakcióból: Bihary Gábor, a képviselõ-csoport irányítója, Kiss László és Pauza Balázs képviselõk

a Szentendrei út-Akácköz-Folyamõr
utcaMiklós tér-Miklós utcaRaktár utca által határolt
terület Kerületi Szabályozási Tervét. A volt
Óbudai Gázgyár és környéke, Esztergom vasútvonal-Dunapart- Hajógyári sziget-bejáró- Jégtörõ utca-Záhony utcaSzentendrei út által határolt terület Fõvárosi
Kerettervet
azonban
csak hosszas vitát követõen hagyták jóvá, négy
tartózkodás mellett. Az
említett kerületrészben
megvalósítandó kulturális központ kialakításával elvben mindenki
egyetértett, azonban a
forgalom-elvezetés szabályozatlansága, átgondolatlansága súlyos ellenérvként merült fel.

5

Önkormányzat

váltásáról szóló rendeletet.
A polgármester-helyettes „Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény
kibocsátásokkal” címû
tájékoztatójára a döntõ
többség, azaz 26 képviselõ igennel szavazott.
Ezt követõen, felvett
napirendi pontként tárgyaltak a polgármester
azon javaslatáról, melyben az óbudai Hajógyári-sziget egy részének
átvételét kezdeményezte
a fõvárostól annak érdekében, hogy a területet
„jó gazdaként” gondozhassa a III. kerület vezetése. (Hír a február 11ei sajtótájékoztatóról
az 1-2. oldalon). Bihary
Gábor, a szocialistafrakció vezetõje ezt pro-

ítélte a lehetõségek felkutatását. Végül 25 igennel és 4 tartózkodással
„ment át” a beszámoló.
Az önkormányzat és a
CELER Kft. közötti

2008. évi megbízási
szerzõdésekre vonatkozó elõterjesztésrõl a szocialista-frakció annak a
véleményének
adott
hangot, hogy a kerület
vagyongazdálkodásának
teljes átalakuláson kellene keresztülmennie,
nem pedig módosításokon. A végeredmény: 25
igen, 4 nem.

Átszervezési kérdések,
intézkedési tervek
A Zápor Általános Iskola és Gimnázium alapítványi formában való
mûködtetésének feltételeit részben elfogadták a képviselõk, a részletekrõl azonban további egyeztetést tartottak
szükségesnek. A továbbiakban az Óbudai Szociális
Foglalkoztató
Központ Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási központtá való átszervezésérõl; a Derûs
Alkony Gondozóház
szakmai programjának
módosításáról; az önkormányzati intézkedési terv jóváhagyásáról; a
Pedagógiai Szolgáltató
Intézet változatlan formában való mûködtetésérõl; a polgármesteri
hivatal alapító okiratának módosításáról, valamint a közétkeztetési
közbeszerzési eljárás
indítása érdekében hozott elõzetes kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
döntött a képviselõ-testület.
Szeberényi Csilla

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányzatának
Képviselõ-testülete - az
I. féléves munkaterv
szerint - február 27-én
10 órától tartja soron
következõ rendes ülését a Városháza tanácskozótermében.

Nemzetiségi tankönyvek
- pályázati forrásból
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata sikeresen pályázott nemzetiségi tankönyvek beszerzésének térítésére.
Az elnyert összeg meghaladta a 800 ezer forintot. Két mûvészeti oktatást végzõ intézményt
6 millió 735 ezer forinttal segítettek. Emellett
szakmai informatikai támogatás címén 29 millió 531 ezer 200 forintot
nyert az önkormányzat,
a nevelési tanácsadók
m i n õ s é g fe j l e s z t é s é t
célzó tanfolyamra pedig
600 ezer forintot. Két III.
kerületi általános iskola
minõségbiztosításának
támogatására összesen 1 millió 471 ezer
350 forintot sikerült
nyerni.

Ügyfélfogadás
a hivatalban
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje:
hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 12 óráig.
Kedden és pénteken
nincs félfogadás.

Sajtóközlemény

CT-t a volt Szent Margit Kórházba!
Az elsõ napirendi ponthoz kapcsolódóan a képviselõ-testület február 6-ai ülésén támogatta Bús Balázs polgármester rendkívüli elõterjesztését, miszerint
egy CT-berendezés kerüljön a korábbi Szent Margit Kórházba.
Egy szintén a mai napon napvilágot látott tragikus hír, miszerint többek közt a
nem megfelelõ technikai feltételek is okozták egy középkorú férfi halálát, rávilágított arra a hiányosságra, hogy a III. kerületben nincs komputertomográf, azaz
CT-berendezés. Így CT-vizsgálatot jelenleg csak a Szent János Kórház XII. kerületi épületében tudnak végezni.
Mindezek alapján a képviselõ-testület egyhangúlag javasolja a fõvárosnak egy
CT-berendezés telepítését az idén januártól a Szent János Kórház Bécsi úti telephelyeként mûködõ, volt Szent Margit Kórház épületébe. Valamint kifejezi
szándékát, amennyiben a fõváros egyetért a CT megvásárlásával, akkor Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 5 millió forint erejéig kötelezettséget vállal a
CT-berendezés elhelyezésének támogatására.
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Fókuszban az egészségbiztosítási törvény

Lakossági fórum az Óbudai Mûvelõdési Központban

Egészségbiztosítási törvény kérdõjelekkel
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Menczer Erzsébet, fideszes
önkormányzati
képviselõ elöljáróban
elmondta: dr. Orosz
Sándor, Óbuda MSZP-s
országgyûlési képviselõje nem reagált a meghívásra. Ahogy fogalmazott: „a képviselõ úr
valószínûleg nem ért ide
erdõkertesi otthonából
… ellentétben dr. Horváth Zsolt fideszes országgyûlési képviselõvel, aki vette a fáradságot és felautózott Kecskemétrõl, hogy az embereket tájékoztassa a
mindenkit komolyan
érintõ kérdésrõl.”
Az egészségbiztosítási-rendszer átalakítására
térve azt mondta: „a kormány tagjai hazudnak,
mint ahogyan tették ezt a
megválasztásuk elõtti
kampány óta.” Emlékeztetett Molnár Lajos volt
egészségügyi miniszter
kijelentésére, mely sze-

Elfogadták
az új törvényt
Lapzártakor érkezett:
az Országgyûlés február 11-én, név szerinti
szavazáson 203 igen
és 173 nem vokssal elfogadta az új egészségbiztosítási törvényt.
Az MSZP-frakcióból az
igen gombot nyomta
meg Óbuda két országgyûlési képviselõje, dr.
Orosz Sándor és Donáth
László.

rint nem terveznek bevezetni több-biztosítós,
vagy ahogy mostanra
„szépítik”, több-pénztáras rendszert, ez a Fidesz
rágalmazó hadjárata.
Menczer
Erzsébet
hangsúlyozta: senki ne
kergessen hiú ábrándokat, az új finanszírozási
módot nem az emberek
érdekében alkalmaznák,
hanem az extraprofit
megszerzéséért. Sarkítva, lenne szegények és
gazdagok biztosítója. Ta-

A felvételen balról jobbra: dr. Várszegi József, az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi
Kht. ügyvezetõ-igazgatója, Menczer Erzsébet, a Polgári-frakció önkormányzati képviselõje, az Óbudai Cívis Klub Egyesület elnöke, Bús Balázs polgármester, dr. Horváth
Zsolt, fideszes országgyûlési képviselõ, egészségügyi szakpolitikus és Szepessy Tamás polgármester-helyettes

lán az életmentõ beavatkozásokat leszámítva, az
juthatna elõbb megfelelõ
orvosi ellátáshoz, akinek
több pénze van.
Dr. Horváth Zsolt
részletesen ismertette azt
a folyamatot, melynek
eredményeképpen végül
is a kormánykoalíció a
választópolgárok megkérdezése nélkül kívánja
bevezetni a világon ebben a tervezett formájában még sehol ki nem
próbált egészségbiztosítási-rendszert. Ehhez
kellett meggyengíteniük
az orvosi és más szakmai
szervezetek mûködését,
az egészségügyi intézmények és orvosaik,
ápolóik alól „kihúzniuk
a szõnyeget”. Tervük
meg sem születhetett
volna erõs érdekvédelem
mellett. A biztosító vagy
pénztár értelmezgetésével elterelik a figyelmet
a lényegrõl, tehát a kõkeményen üzleti alapon
mûködõ, bevétel-profitorientált rendszerrõl. Az
állami költségvetés után
az egészségkasszában
van a legtöbb pénz.
A
klasszikusnak
mondható,
jelenlegi

egészségbiztosítás minden hibája ellenére humánus, szolidáris és mûködtetésének színvonala
is emelhetõ volna. Az új
modell szereplõi abban
lennének
érdekeltek,
hogy a hozzájuk került
pénzt
megtakarítsák,
gyarapítsák. Kinek fog

kelleni egy kispénzû daganatos vagy cukorbeteg? Az egészségpolitikus beszéde végén mesei
példával érzékeltette a
kormánypárti képviselõk
viselkedését. „Ez az
egész történet olyan,
mintha a juhász a kutyáival együtt összefogna a

farkasokkal, és együtt
ennék meg a nyájat.”
Dr. Várszegi József, az
Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Kht. ügyvezetõ-igazgatója a helyi
önkormányzat képviselõtestületének eszmei és
anyagi támogatását emelte ki, mely által jelentõsen
emelkedhetett az ellátás
színvonala a kerületben.
Bús Balázs polgármester a fõvárostól átvett
szakrendelõk mûködtetése kapcsán az egynapos
sebészeti beavatkozások
jelentõségére hívta fel a figyelmet, melyek a Margit
kórház leépítése miatt is
egyre fontosabbá váltak,
annak ellenére, hogy a
Szent János Kórház túlterheltsége miatt az óbudai
„részleg” 10 sebészeti és
15 szülészeti ágyat kap. A
polgármester emellett ismertette a képviselõ-testület legutóbbi döntését,
melynek nyomán a közgyógyászati-ellátásból kiszorulókat bizonyos feltételek mellett átmeneti segélyben, gyógyszerár-támogatásban részesítik.
Sz. Cs.

Képeslapokkal az egészségbiztosítás kiárusítása ellen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

2

000 III. kerületi polgár
által aláírt képeslapot
szerettek volna átadni
Donáth László MSZP-s
országgyûlési képviselõnek óbudai választópolgárok február 5-én. A ké-

peslapokon többek között
ez áll: „óbudai és békásmegyeri lakosként arra
kérem, hogy 2008. február 11-én a Parlamentben
szavazzon NEM-mel az
egészségbiztosítási tör-

vényrõl!” Az országgyûlési képviselõ nem tartózkodott otthonában, ezért
postaládájába dobtak néhány, a kérést tartalmazó
képeslapot. A kétezer
ugyanis nem fért bele.
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Egészségügy

Önálló intézményre van szükség Óbudán

Autogén tréning
az egészségházban

Újra lesz szülészet a Margit kórházban
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Közel egy évnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy a
fõvárost vezetõ koalíció
belássa, amit a Margit
kórház integrációjának
vitája során végig képviseltem, azaz, hogy
kórházunknak szüksége
van szülészeti ágyakra.
Üdvözöljük a Szt. János Kórház orvos-igazgatójának bejelentését,
mely szerint március 1jétõl, 15 szülészeti ágygyal újraindulhat a szülészeti osztály Óbudán.
Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hamis az az állítás, mely szerint az integráció tette ezt lehetõvé
a Margit kórházban. Miként a nõgyógyászat esetében, úgy a szülészettel
összefüggésben is járható út lett volna, hogy köz-

remûködõi szerzõdés révén már tavaly áprilistól
szülészeti ágyak várhassák a betegeket. Ehelyett
Horváth Csaba fõpolg á r m e s t e r- h e l y e t t e s
majd egy évig bizonytalanságban tartotta a III.
kerületi kismamákat.
Most ez a probléma ren-

dezõdni látszik, bár a közelmúltban bekövetkezett tragikus haláleset arra figyelmeztet minket,
hogy az intézményünknek saját CT-berendezésre is szüksége van.
E nélkül nem lehet teljes
a biztonságos ellátás. Továbbra is fenntartjuk ál-

láspontunkat, hogy miként az elmúlt 120
évben, úgy a továbbiakban is - önálló kórházra
van szükségük az óbudai és az agglomerációban élõ polgároknak,
mégpedig Óbudán.
Bús Balázs
polgármester

Polgármesteri nyílt levél Óbuda országgyûlési képviselõihez

Ne szavazzák meg az egészségbiztosítási törvényt!
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere nyílt levélben fordult február 5-én a kerület két országgyûlési képviselõjéhez, Donáth
Lászlóhoz és dr. Orosz Sándorhoz. Ebben felszólítja õket, hogy a Magyar Országgyûlés elé elõreláthatóan február 11-én kerülõ egészségbiztosítási törvényt ne szavazzák meg.
A polgármester a szóban forgó jogszabály elutasítását a társadalmi és szakmai egyetértés hiányával, a megfelelõ véleményalkotás lehetõségének elmulasztásával valamint
a törvény esetleges elfogadását követõ beláthatatlan következményekkel indokolja.
Bús Balázs bízik abban, hogy Óbuda-Békásmegyer parlamenti képviselõi a február 11-ei parlamenti ülésnapon lelkiismeretük szavára hallgatva, választópolgáraik iránti felelõsségük tudatában, és nem a frakciófegyelem elõírásának eleget téve hozzák meg elutasító döntésüket.

Érelmeszesedés, az alattomos betegség

Mi az Arteriograf, mit vizsgálnak vele?
A fejlett európai országokban - így Magyarországon
is - a szív- és érrendszeri
betegségek (a szívinfarktus, az agyvérzés, az érszûkület) vezetõ haláloknak számítanak. Hazánkban a halálozások több
mint 50 százaléka vezethetõ vissza az elõbb említett okokra.

Pszichológiai
rendelés
Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. tájékoztatja a kerület
lakosait, hogy a neurológiai osztályon felnõtt pszichológiai rendelést lehet
igénybe venni. Dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszichológus rendelési ideje: hétfõn, kedden és szerdán 14-tõl 20,
csütörtökön és pénteken
8-tól 14 óráig. (Bejelentkezés a 388-9180-as telefonszám 132-es vagy
127-es mellékén.)

Természetgyógyász
fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától természetgyógyászok tartanak
fórumot a Békásmegyeri
Közösségi
Házban
(BKH). „A módosult tudatállapot, a hipnózis”
címmel hallhatnak február 26-án elõadást. (A belépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.)

Felvilágosítás
az egynapos
sebészetrõl
Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató Kht. felhívja az olvasók
figyelmét, hogy az egynapos sebészeti eljárásról
érdeklõdni lehet dr. Gulyás Miklós fõorvosnál, az
egynapos sebészeti részleg vezetõjénél az egynapos@obudairendelok.hu
e-mail-címen, illetve a
388-9180/171-es telefonszámon.

A

z érelmeszesedés
évtizedek
alatt,
csendben alattomosan
fejlõdik ki. Panaszokat,
észlelhetõ
tüneteket
csak a késõi fázisban
okoz, amikor már a
komplikált terápia, vagy
a mûtéti beavatkozás
sem mindig segít. Legtöbbször csak akkor
kezdünk el foglalkozni
egészségünkkel, amikor
magas vérnyomást vagy
magas koleszterin szintet észlel orvosunk.
Azonban ezek, a korainak vélt figyelmeztetõ
jelek az infarktuson átesettek kevesebb, mint a

„Nyugalmunk és jó közérzetünk érdekében a relaxáció” címmel autogén
tréninget tart Bástyai Frigyes lélekgyógyász február 15-én 17 órától a
Csillaghegy Egészségházban. (Belépés ingyenes. Cím: Vasút sor 1.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

felénél jelentkeznek, vagyis a súlyos szív- és érrendszeri megbetegedések többsége elõzmény
nélkül következik be.
A TensioMed Arteriograf segítségével korai,
tünetmentes állapotban
kimutathatók az érelmeszesedés kezdõdõ jelei,
az érfal rugalmasságá-

nak csökkenése, mûködészavara. Ezek ismeretében meghatározható az
egyénre szabott hatásos
terápia, amely jó esélyt
ad a súlyos szív- és érbetegségek elkerülésére. A
szûrõvizsgálat gyors és
fájdalommentes.
Az elõjegyzés telefonon történik: 388-

9180/133-as mellék. A
vizsgálat térítésköteles,
melynek díja: 6.000 forint. Helyszín: ÓbudaBékásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.,
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
A vizsgálatot dr. Beke
Eleonóra belgyógyász
szakorvos végzi.

Cukorbetegek klubja
Békásmegyeren
Minden hónap harmadik szerdáján, 15-tõl 17
óráig tartja összejövetelét a Békásmegyeri
Cukorbetegek Klubja a
Békásmegyeri Közösségi Házban. Legközelebb február 20-án várják az érdeklõdõket. Téma ez alkalommal a diabeteszes neuropáthia
lesz. (Cím: Csobánka
tér 5.)
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Állás a Derûs Alkonyban
A Derûs Alkony Gondozóház (1039 Budapest,
Zipernowsky utca 1.) az
alábbi álláshirdetést teszi
közé.
Technikai munkakör betöltésére felvesznek 1 fõ
munkatársat. Teljes munkaidõben foglalkoztatott,
váltott mûszakban, határozatlan idõre szóló munkaszerzõdéssel, 3 hónap
próbaidõvel, a Kjt. szerinti
illetménnyel.
Beküldési határidõ: 2008.
február 25-én 12 óráig.
A meghirdetett munkakörbe a következõ fontosabb
feladatok tartoznak: melegítõ konyhában (reggelihez-ebédhez-vacsorához) tálalás, felszolgálás
(56 fõre), mosogatás; a
munkaköri leírásban rögzített területnek a takarítása; napközben szükségessé váló rendkívüli takarítás.
Az állás betölthetõ a jelentkezés elfogadását követõen, legkésõbb 2008.
március 1-jével.
A jelentkezéseket a
megjelenéstõl számított
10 napon belül, de legkésõbb 2008. február 25-ig a
végzettséget igazoló dokumentummal, önéletrajzzal, erkölcsi bizonyítványnyal,
telefonszámmal
együtt, írásban címükre
eljuttatni szíveskedjen.
Elõnyt élveznek a vendéglátóipari és háziasszonyképzõ szakiskolai-szakközépiskolai végzettséggel
rendelkezõk.
(Felvilágosítás kérhetõ
Müller Istvánné intézményvezetõtõl a 4547066-os vagy a 454-7067es telefonszámokon. Email cím: dag@kszki.hu)

2008/4. szám

Önkormányzat – Szociális

Használtruha-vásár
A Magyar Vöröskereszt III.
kerületi Szervezete használtruha-vásárt rendez a
Vihar utca 31. szám alatti
általános iskolában február 22-én 8-tól 17 óráig és
február 23-án 8-tól 12
óráig. (Az iskola megközelíthetõ a 6-os, 86-os autóbusz óbudai végállomásától. Innen körülbelül 100
méter távolságra található
az intézmény.)
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Alapítványi fenntartásba kerül a Zápor iskola

Új díjak Óbuda sportjáért
Elsõ fordulóban tárgyalta a
képviselõ-testület évnyitó
ülésén, február 6-án azt a
rendelet-tervezetet, mely a
sportkitüntetések alapítását
és adományozásának rendjét
szabályozza. A módosításokról az elõterjesztõ, Mihalik
Zoltán, a társadalmi kapcsolatok, kisebbségi, ifjúsági és
sport bizottság elnöke, az
MSZDP-frakció vezetõje tájékoztatta lapunkat.

E

lmondta, a 2000-ben
elfogadott rendelet
mára úgymond elértéktelenedett. Azt tapasztalták,
hogy a díjazottak jelentõs
része nem jelenik meg az
ünnepélyes átadáson, és
azt követõen sem veszik
át az elismeréseket, ezért
a korábbi adományozási
rend is módosításra szorult. A szakbizottság
munkacsoportot alakított, és kétszer tárgyalt az
ügyrõl. Javaslatuk alapján két új díjat hív életre
a képviselõ-testület. Az
Óbuda-Békásmegyer
Sportolója Díjat és Emléklapot sportolóknak,
míg a Hidegkuti Nándor
Emlékplakettet sporttal
foglalkozó szakembereknek. A kitüntetéseket a
kerület napján, május 4én adják át.

Óbuda Sportolója Díj
és Emléklap
Mihalik
Zoltántól
megtudtuk, a díjat az
olimpiai valamint a
paraolimpiai sportágakban kiemelkedõ eredményt elért, óbudai lakhelyen élõ vagy a kerületben mûködõ egyesületben sportolók kaphatják. Két személynek adományozható elsõ helyezés: külön nõi és férfi kategóriában. A
díjjal 150 ezer forint pénzjutalom
is jár. Emléklapot
kaphat négy személy: második
valamint harmadik helyezettként, szintén nõi
és férfi kategóriában. Jutalmuk 100 illetve
50 ezer forint.

Hidegkuti Nándor
Emlékplakett
Az újonnan alapítandó
emlékplakettet az a városrészben élõ vagy óbudai
egyesületben tevékenykedõ szakember nyerheti el,
aki kiemelkedõen sokat
tett a III. kerület sportéletéért, hírnevéért. Az elõterjesztés szerint a plakettet
egy személy kaphatja meg,
jutalma 500 ezer forint.

A bizottsági elnök hozzáfûzte: véleménye szerint
az emlékplakettet nem egy,
hanem több személynek
kellene adni, hiszen eddig
is nehéz dolga volt a képviselõknek a kiválasztáskor.
Soknak tartja a vele járó
összeget, több plakett kiosztása esetén reálisabbá
válhatna a pénzjutalom.
Atestületi ülésen döntöttek a Zápor Általános Iskola és Gimnázium szeptember 1-jétõl alapítványi fenntartásban való mûködtetésérõl
is.
Mihalik Zoltán
hangsúlyozta: az
intézmények átvilágításakor hatástanulmány készült arról, milyen intézkedések szükségesek egyes Belsõ-óbudai
iskolák esetében. A képviselõk úgy határoztak, hogy
a Zápor Általános Iskola és
Gimnázium fenntartását
szeptember 1-jétõl jogutódlással átadják a Nessa
Pedagógiai és Szociális
Alapítványnak. Az önkormányzat felújíttatja a Vihar
utca 31. szám alatti általános iskola épületét, és átadja körzeti feladatok ellátására az elõbb említett alapítvány
fenntartásába.

Közoktatási megállapodást kötnek a civil szervezettel 30 évre és a jelenleg
8 évfolyamon itt tanuló diákok kiegészítõ támogatására 2015-ig.
Az Óbudai Nagy László
Általános Iskolát és a Tímár utca 16.-Szõlõ utca 9.
szám alatti általános iskolát egy önálló intézményként összevonják Zápor utca 90. szám alatti székhellyel, valamint Váradi
utca 15/b. szám alatti telephellyel.
Mihalik Zoltán szerint
az önkormányzat igyekezett olyan döntést hozni,
amely továbbra is biztosítja a Zápor utcai iskola mûködését. Ugyanakkor számos kérdés nem tisztázott,
ezért az MSZDP-frakció
aggályait fejezte ki. Így
például nem sokat lehet
tudni az iskolát mûködtetõ
alapítványról, nem látták
az alapítvány alapító okiratát és cégbejegyzését, azt
sem lehet tudni, mennyibe
kerül a Vihar utcai épület
felújítása, ahova beköltözne az alapítványi iskola.
Nem ismert az sem, milyen megállapodást akar az
önkormányzat kötni az
alapítvánnyal, és ez menynyibe kerül majd az önkormányzatnak.
Klug Miklós

1%1%1%

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

100. SZÜLETÉSNAP. Killer Károly február 3-án töltötte be 100. életévét. Születésnapja
alkalmából dr. Gallóné Nagy Judit és Novákné Sárosi Andrea, a polgármesteri hivatal
szociális-szolgáltató fõosztályának munkatársai köszöntötték a szép kort megélt urat
az önkormányzat nevében, a volt Szent Margit Kórház geriátriai osztályán február 7-én

Az óbudai székhelyû
Hummel Kornél Látássérülteket Támogató Kiemelten Közhasznú Alapítvány a 2007. évben az
szja 1 százalékából 1 millió 394 ezer 468 forintot
kapott, melyet az intézetbõl kikerült látás- és halmozottan sérült fiatalokat
foglalkoztató otthon kialakítására fordított. Az alapítvány további célja: Braillekönyvek és -folyóiratok kiadása, a Vakok Batthyány
László Gyermekotthon
mûködésének segítése.
(Adószám: 18238994-143. Bankszámlaszám:
11701004-20201612.)
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Névjegyzék közszemlére tétele
Tájékoztatjuk a III. kerületi választópolgárokat, hogy
a 2008. március 9-ére kitûzött országos ügydöntõ
népszavazás névjegyzékének közszemlére tételi
idõpontja:
2008. február 20-tól 27-ig.
(Budapest, III. kerület Fõ tér 3. fszt. 2.)
A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy
a névjegyzékbe való felvétel miatt a névjegyzék
közszemlére tételének idõtartama alatt, legkésõbb
2008. február 27-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetõjénél (Budapest,
III. kerület Fõ tér 3. fszt. 2.)
A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt
legkésõbb 2008. február 22-ig küldjük meg a választópolgároknak
Helyi Választási Iroda

Tájékoztatás szavazókör kijelölésérõl
Budapest III. kerületében figyelemmel a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. § (2) bekezdésére a 3. sz. OEVK, illetve a 2. sz. egyéni választókerület
9. sz. szavazókörét
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.)
jelöltem ki, ahol azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott (Budapest
III.) település megnevezését tartalmazza, továbbá
azok, akik Budapest III. kerületében - a lakóhelyük
választási irodájától kapott - igazolással kívánnak
szavazni.
A Helyi Választási Iroda vezetõje

Szavazás csak érvényes okmánnyal
Tisztelt Választópolgárok!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2008. március
9-ei országos ügydöntõ népszavazáson az alább
felsorolt, a magyar hatóság által kiállított érvényes
igazolvány(ok) bemutatásával lehet szavazni:
• a lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány vagy
• lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány;
• lakcímigazolvány és útlevél;
• lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély.
Annak érdekében, hogy a népszavazás napján élhessen választójogával, kérem idõben ellenõrizze
okmányainak érvényességét, mert érvényes okmányok hiányában nem tud élni állampolgári jogával!
A Helyi Választási Iroda vezetõje

Szolgáltatási fórum vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata lakossági fórumot nyitott vállalkozóknak.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön
keresztül a pályázati lehetõségekrõl és feltételekrõl.
Ha igénylik az önkormányzat új szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi referensnek a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címre.
Az eu-s pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel heti egy napon, elõre egyeztetett idõpontban ingyenes
tanácsadást biztosítunk a pályázatíró-csoport munkatársai segítségével.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Felhívás az Óbuda Kultúrájáért Díj
2008. évi adományozására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda
Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és az átadást rendeletben szabályozta: „a cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez kimagasló teljesítménnyel, vagy életmûvûkkel hozzájárultak.”
A díjazott/díjazottak személyérõl (csoportról) a képviselõ-testület - a rövid indoklást is tartalmazó - minõsített többséggel elfogadott határozatában dönt,
melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a mindenkori kulturális bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy, vagy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
Seres János szobrászmûvész „Oszlopok” címû kisplasztikája, díszoklevél
és 600.000 forint összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja (május 4-én) kulturális rendezvénysorozaton ünnepélyesen adják át.
A díj odaítélésére várjuk személyek, civil szervezetek, egyéb közösségek jelölési javaslatát, írásban, rövid indoklással együtt zárt borítékban a polgármesteri hivatal oktatási és kulturális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya utca 4.)
„Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel, 2008.
március 20-ig eljuttatni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Kulturális és Turisztikai Bizottsága
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Beruházás – Közlekedés
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Nehézkes szentendrei csatlakozások

Vihar utca - Vihar köz határolta terület

Járatszámok újabb elõvárosi buszokon

Készülõ övezetmódosítási terv

A Budapesti Közlekedési
Szövetség és a Volánbusz
Zrt. együttmûködésének köszönhetõen Pomáz, Szentendre és Visegrád térségében közlekedõ helyközi és
néhány helyi, összesen 16
autóbuszjáratot háromjegyû
vonalszámmal láttak el.

A

A

jármûveken valamint a megállóhelyeken kihelyezett menetrendeken is már ezek
a számok olvashatók. A
járatszámok jelentõsen
megkönnyítik a tájékozódást.

Buszmegállók
nevei változtak
Néhány autóbuszmegálló neve is változott ezzel egyidejûleg, illetve a
BKV Zrt.-vel közösen
egységes megjelölést
kaptak. A Flórián tér
Raktár utcára, a Bp. Békásmegyer, Bp. Pünkösdfürdõ utcára válto-

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul
a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez,
valamint a lakossághoz.

zott. A Bp. Békásmegyer, Heltai Jenõ tér nevébõl a Békásmegyer
szót törölték. Ez utóbbinál csak a Budapest-dobogókõi (860-as) és a
Budapest-csobánkai
(857-es) járat áll meg.

Vonalszámos
jármûvek
A Budapest Árpád híd
metróállomástól a 11-es
úton Szentendrére és
azon túl közlekedõ autóbuszok vonalszámai a

Véleményezhetõ szabályozási tervek
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakosságot, hogy 2008. február 15-tõl március 17-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca
2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em. 38/A.)
a Budapest, III. kerület Remetehegyi út-Nyereg
utca-Haránt utca-Remeteköz által határolt terület
Kerületi Szabályozási Terve megtekinthetõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatársaitól kérhetõ tájékoztatás.
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakosságot, hogy 2008. február 15-tõl március 17-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca
2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.)
a Bp., III. kerület Szentendrei út környéke, a 11-es út
és a Mátyás király út mindkét oldala egy telek mélységben, valamint az Ürömi út- Pusztakúti út- Kázmér
utca - Papírgyár utca- Szentendrei út- HÉV vonal- 11es út- Álmos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve megtekinthetõ és véleményezhetõ.
Lakossági fórum március 11-én
A tervre vonatkozó, 2008. március 11-én (kedden)
17.30 órától kezdõdõ lakossági fórumon a Csillaghegyi
Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) a terv rövid
ismertetése után az észrevételekre, kérdésekre a polgármester részvételével a Mû-Hely Zrt. tervezõi és a fõépítészi iroda munkatársai válaszolnak
Bús Balázs polgármester

következõk: Visegrádon
át Esztergomba 880-as,
Visegrádon át Pilismarótig, esetenként tahitótfalui betéréssel 889-es,
Visegrádig 882-es, Dunabogdányig 884-es, a
Váci révhez 890-es,
Surányba 893-as, Szentendre, Püspökmajori lakótelepre 872-es. Egyes
buszok csak hétvégén
vagy napi egy-két alkalommal járnak (857,
860, 893).
Sajnos a csatlakozások nem javultak, sõt
néhol kifejezetten romlottak. Szentendrén továbbra is gondot okoz a
HÉV-rõl néhány innen
induló autóbuszra átszállni. Kertész István

többször módosított
1997. évi LXXVIII., az épített környezet
alakításáról és védelmérõl
szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezúton
értesíti az érintetteket arról, hogy az önkormányzat az alábbi területre övezetmódosítási tervet készíttet.
Bp., III. kerület Vihar utca- Vihar köz által határolt terület övezetmódosítása.
A terv határa: Bp., III.
Vihar utca-Vihar köz által határolt terület.
A Vihar utca és a Vihar köz által határolt
tömbben, a Vihar utca
29. szám alatt (18529/19
hrsz) mûködõ szakorvosi rendelõintézet területét egy korábbi önkormányzati épületbõl alakították át, mely azonban mára a korszerû és
területigényes egészségügyi szolgáltatások számára már nem ad meg-

felelõ mûködtetési lehetõséget.
Az intézményt fenntartó szándéka, hogy az
épület bõvítésével a korszerûsítéseket elvégezze.
A most hatályos
ÓBVSZ elõírásai csak a
meglévõ alapterület 25
százalékos bõvítését engedik. A korszerû egészségügyi szolgáltatást lehetõvé tevõ bõvítés nagyobb mértékû 25 százalékánál, ezért a telek
övezeti besorolása vált
szükségessé, az idõközben az ÓBVSZ-be beépült L7 keretövezeten
belül kialakított építési
övezetek közül.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti
tervvel kapcsolatban javaslatuk, véleményük
van, úgy azt írásban 2008.
március 17-ig ÓbudaBékásmegyer
Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp., III. Fõ tér 3.)
juttassák el. A terv megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban
megjelenõ felhívással.
Bús Balázs
polgármester

Idén kezdik a Margit híd felújítását

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Tervek szerint az év második felében kezdik a szakemberek a Margit híd felújítását.
Jelentõs forgalomkorlátozásra - melynek hatása a III. kerületet is érinti majd - csak
az M0-ás északi Duna-hídjának átadása, forgalomba helyezése, illetve jövõre, a Szabadság híd rekonstrukciójának decemberi befejezése után lehet számítani
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ÓBUDAI SZIRÉNA

Gyerekeket is bevonnak a kéregetésbe

Halálos baleset
a Bécsi úton

Nem minden hajléktalan koldus

A szalagkorlátnak ütközve fordult keresztbe,
majd borult az árokba a
Bécsi úton február 9ére virradó éjjel az a
személyautó, melybõl
kirepült és a helyszínen
szörnyethalt egy fiatal
nõ. A gépkocsiban ülõ
férfi és egy kétéves kisgyermek súlyosan megsérült. A jármû nagy sebességgel haladhatott,
mert olyan erõvel csapódott be, hogy kiszakadt belõle a motor.

Mindannyian találkoztunk már kényszerûen a közterületeken élõ, szerencsétlen sorsú embertársainkkal. Nagyobbrészt tisztességes, becsületes emberek, akik valamilyen ok miatt nem tudták követni az élet változásait, ezért az utcán kénytelenek lakni. Mint mindenhol,
közöttük is akadnak azonban kevésbé tisztességes, italozó, randalírozó, esetenként bûnözõ személyek. Mivel
leginkább a kirívó viselkedésû embereket vesszük észre, gyakran lenézzük õket, esetleg félünk tõlük, de leginkább általánosítunk, és azt gondoljuk, hogy minden
hajléktalan koldus is, és mint ilyen csavargó, gazember.

A

z egyre gyakrabban
feltûnõ koldusok
nem minden esetben hajléktalanok, sõt a bérkoldulás vagy a koldusokat foglalkoztató „üzlet” ismert
fogalom hazánkban.
A nincstelen embernek
is biztosítania kell megélhetését, azonban a koldulást senki sem végezheti a
járókelõket pénz átadására
vonatkozóan leszólítva,
szabad mozgásában akadályozva, vagy oly módon, hogy a koldus házról
házra járva kéreget. Ezekben az esetekben felnõtt,
érett emberek közötti konfliktus alakul ki, amely
rendõr vagy közterület-felügyelõ közremûködésével
eredményesen kezelhetõ.
A közösségre veszélyesebb, amikor a koldulás

gyermeket is érint. Koldulásra bírása, vagy a gyerekkel együtt koldulás
mintegy determinálja az
érintett fiatal életútját, természetessé teszi számára
és konzerválja ezt az életmódot.
Mind az agresszív, kötekedõ módon történõ, mind
a gyermeket érintõ koldulás a közösségre és az
egyénre nézve is veszélyes, ezért azt nem szemlélhetjük tétlenül. A tisztességes, becsületes emberek és a közösség védelme
érdekében fel kell lépni a
szabályokra fittyet hányó,
azokkal tudatosan szembehelyezkedõ, zaklató
módon, vagy gyermek bevonásával kolduló személyekkel szemben legyen
az bár hajléktalan vagy

Folyamatosan szállítják el
a roncsautókat
Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet tájékoztatja a gépjármû tulajdonosokat, hogy továbbra
is lehetõség van a közterületeken parkoló üzemképtelen (roncs) jármûvek térítésmentes elszállítására.
A roncs jármûveket a tulajdonos kérésére a megadott helyszínrõl ingyen elszállítják és környezetbarát módon, az EU környezetvédelmi elõírásainak megfelelõen megsemmisítik. A tulajdonosok a
gépjármû leadásakor megkapják azt az igazolást,
mellyel a továbbiakban intézhetõ a forgalomból való kivonás, illetve a súlyadó törlése.
(Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címe: Ladik utca 2-6. Tel.: 453-2618; fax.: 453-2619.)

Azonal elveszik
a jogosítványt

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

otthonnal bíró. A jogszabályok adta lehetõségekkel élve az ilyen esetekben
a közterület-felügyelõ feljelentést tesz az illetékes
szabálysértési hatóságnál,
hogy a zaklató módon
vagy gyermekkel kolduló
személlyel szemben a ha-

tóság - tette súlyához mérten - intézkedjen.
Amennyiben észrevétele, kérdése van a témával
kapcsolatban, hívja a Fõvárosi Közterület-felügyelet ingyenes 06-80-220220-os vagy 06-80-330330-as zöldszámait!

Az alkoholszonda elszínezõdésekor a helyszínen bevonják vezetõi
engedélyét az ittas sofõrnek. A szigorú szabálytól azt remélik,
hogy rövid idõn belül jelentõsen csökken az alkoholos állapotban okozott balesetek száma.

Békásmegyeri
rendõrõrs
A Medgyessy Ferenc utca 4. szám alatti békásmegyeri rendõrõrs telefonszáma: 243-2511.

Vigyázat, csaló!

Ál szociális munkás
Csaló tevékenykedik Óbuda-Békásmegyeren.
A
BRFK bûnügyi fõosztályától
értesültünk arról, hogy egy
fiatal nõ az önkormányzat
szociális munkásának adva
ki magát, egy idõs hölgy bizalmába férkõzött, és a lakása tulajdonjogát próbálta megszerezni.

A

z elkövetõ korábban kisebb pénzösszegeket adott át a sér-

tettnek segély címszó
alatt. A bûncselekmény
elkövetésekor
ismét
pénzzel érkezett, majd
egy nagyobb halom iratot íratott alá vele. Az
iratcsomóban a sértett
adataival kitöltött lakásajándékozási szerzõdés
is volt. A kiszolgáltatott
áldozat a többivel együtt
ezt is aláírta.
Tájékoztatják ÓbudaBékásmegyer lakossá-

gát, hogy az önkormányzat ügyintézõi és szociális munkásai a megállapított segélyt - rendkívüli esetektõl eltekintve sohasem készpénzben
fizetik ki a jogosultaknak. Ha tehát valaki az
önkormányzat nevében
csenget és pénzt hoz, legyenek kellõen körültekintõek, ha gyanús dolgot tapasztalnak, forduljanak a rendõrséghez.

A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700.
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket.
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Nyílt napok
• Az Óbudai Nagy László Általános Iskola nyílt
napra várja március 7-én
a leendõ elsõ osztályosokat és szüleiket. Program: óralátogatások, a
rajzpályázat eredményhirdetése. (Bõvebb információ az iskola honlapján: www.nagylaszloobuda.sulinet.hu, illetve
a 388-7747-es telefonszámon.)
• A Csillaghegyi Általános Iskolában a szülõk a tanítók munkáját
nyílt napon ismerhetik
meg, március 18-án 8tól 10 óráig. (Bõvebb információ:
368-6651,
368-0082. Cím: Dózsa
György utca 42.)
• Nyílt órákat tartanak a
Krúdy Gyula Általános Iskolában február
21-én és március 3-án.
A bemutató órák célja
az iskolában folyó pedagógiai munka és a tanítók személyes megismerése a leendõ elsõs
gyermekek szüleivel.
(Cím: Gyógyszergyár
utca 22-24. Tel.: 2502724.)
• A Fodros Általános
Iskolában február 20án lesz nyílt nap 7.45tõl 10.30 óráig. (Cím:
Fodros utca 38-40. Tel.:
240-1070.)
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Emléktáblát állítanak az egykori igazgató, Udvarhelyi Ágoston tiszteletére

Öregdiák találkozó az Árpád Gimnáziumban
Március elsõ keddje, március 4-e az Árpád Gimnáziumban idén is az öregdiákok találkozója. Ezen az estén az
iskola hajdani diákjai és tanárai - ha tehetik - ellátogatnak az alma materbe, hogy
találkozzanak egykori diáktársaikkal, tanáraikkal, tanítványaikkal. Az elmúlt
évek tapasztalatai szerint
ilyenkor nagyon sokan keresik fel az intézményt.

I

smét az Árpád Gimnázium „lakja” 2005 õsze
óta a teljes Nagyszombat
utcai épületet. Ez örömteli
tény, ám az épület legnagyobb része felújításra, átalakításra szorul. Ennek jegyében 2006-ban átadtuk
az új könyvtárat, felújítottuk az épület homlokzatát.
Múlt év elején a testnevelés öltözõk, a szertár és a
tanári kabinet újult meg.
Reméljük, a tornaterem rekonstrukciójára is lehetõség lesz hamarosan.
106 tanév - számos híres
ember. Sinkovits Imre,
Sinkó László, Götz Anna,
Tarlós István, Reviczky
Gábor, hogy csak néhány
„nagy” nevet említsünk az
árpádos öregdiákok névsorából. A jelenlegi tantestületben tizenketten vannak,
akik egykor az iskola diákjai voltak, köztük van

Karádi Magdolna igazgatónõ is.
A találkozó fontos eseménye lesz, hogy felavatjuk Udvarhelyi Ágoston
emléktábláját, halálának
25. évfordulója alkalmából. Udvarhelyi Ágoston
1947 és 1950 között iskolánk igazgatója volt, majd
1966-os nyugdíjazásáig
igazgatóhelyettesként tevékenykedett.
Az idei találkozó is a
nagyelõadóban kezdõdik,
a vendégeket rövid mû-

sorral köszöntik. Ezt követõen avatjuk Udvarhelyi Ágoston emléktábláját.
Ezután mindenki kedve
szerint beszélgethet a volt
iskolatársakkal, tanárokkal. Arra is lehetõség lesz,
hogy egy-egy osztály külön teremben idézze fel az
együtt töltött éveket. Ha
ilyen igény merül fel, kérjük ezt február 22-ig jelezzék levélben, telefonon, esetleg e-mailben
(kis.robert@arpad.suli
net.hu).

Egyúttal arra is felhívjuk
a figyelmet, hogy az április 30-ai ballagáson a 25 és
az 50 éve érettségizett
öregdiákokat is várjuk.
Kérjük az 1958-ban és az
1983-ban érettségizetteket,
keressenek minket! Mi is
keressük õket.
Tehát, kedves egykori
árpádosok: találkozzunk
március 4-én, kedden 18
órakor az Árpád Gimnáziumban!
Kis Róbert
Árpád Gimnázium

I. Iskolapedagógiai Módszertani Napok
A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet elsõ alkalommal
szervez Iskolapedagógiai
Módszertani Napokat február 26-tól március 6-ig.
rendezvény módszertani elõadás-sorozattal
kezdõdik, majd egy teljes
héten keresztül bemutató
órákon várják az érdeklõdõ
pedagógusokat a kerület kiváló szaktanárai, akik a projektoktatás, kéttanáros modell, illetve drámapedagógia módszerrel tanítanak.
Minden órát szakmai tanácskozás követ.
A rendezvény fõvédnöke:
Bús Balázs polgármester. A
módszertani napokat megnyitja Tamás Ilona, az okta-

A

tási és kulturális fõosztály
vezetõje. Köszöntõt mond
Sándorné Anschau Csilla, a
Pedagógiai Szolgáltató Intézet igazgatója.
Ünnepi mûsort adnak a
Csillagszemû Táncegyüttes
és a Zipernowsky Általános
Iskola diákjai.
Elõadások
Petkes Csaba tanulásmódszertani szakértõ: Projektoktatás bevezetése az általános iskolai oktatásban. *
Rudolf Ottóné drámapedagógus: Drámapedagógia alkalmazása a tanítási órákon.
* Dancsóné Szegvári Gabriella projektvezetõ, tanító:
Kéttanáros modell alkalmazása a tanítási órákon. (Az
elõadások helyszíne: Pedagógiai Szolgáltató Intézet,
Szérûskert utca 40.)
A bemutató órák
helyszínei
Bárczi Géza Általános Iskola (1. osztály matematika). * Dr. Szent-Györgyi Al-

bert Általános Iskola (7. osztály földrajz). * Elsõ Óbudai
Általános Iskola (1. osztály
magyar). * Fodros Általános
Iskola (8. osztály magyar). *
Óbudai Harrer Pál Általános
Iskola (6. osztály matematika, 5. osztály történelem, 2.
osztály angol-számítástechnika). * Óbudai Nagy László Általános Iskola (4. osztály magyar). * Tímár utcai
Általános Iskola (4. osztály
matematika).
Arendezvény támogatói
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és
Kulturális Fõosztálya; Apáczai Könyvkiadó és Könyvterjesztõ Kft.; Dinasztia Tankönyvkiadó Kft.; Mozaik
Kiadó; Mûszaki Könyvkiadó Kft.
(Érdeklõdni és jelentkezni a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben lehet
telefonon:
368-9400;
2508-998,
e-mailben:
pszi@kszki.obuda.hu)

Elõkészítõk iskolásoknak,
korrepetálás érettségizõknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Játékos családi sportdélelõttre várták a gyerekeket szüleikkel együtt január 19-én a
Kerék utcai Általános Iskolába, az „Iskolaválasztó a Kerékben” elnevezésû, változatos programokat kínáló sorozatban

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak februártól
általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekapcsolódási lehetõséggel a Thalész-Körben, a Vörösvári
úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett, a szóbelin a
jókból a legjobbakat választja ki a középiskola.)
Lehetõség van általános- és középiskolások matematikafizika-kémia, magyar-történelem korrepetálására. Érettségizõk felkészítését vállalják az elégséges szint elérésétõl
az emeltszintû érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelõzés bármilyen tantárgyból a tanév végéig.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért napokon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. További
tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)
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Megérted Alapítvány • Segítség a tanulási, viselkedési zavarokkal küzdõ nebulóknak

Oktatási
konferencia

Manóvár a gyerekek és a szülõk mentsvára

„Differenciálás a gyakorlatban; Így is lehet,
úgy is lehet” címmel
harmadik alkalommal
rendeznek oktatási konferenciát február 20-án
9-tõl 15 óráig a Tímár
utcai iskola tagépületében. Bemutatják az intézményben folyó oktató-nevelõ munkát, téma
lesz továbbá a differenciált oktatás lehetõségei a gyakorlatban. (A
konferencia helyszíne:
Szõlõ utca 9-11., a Tímár utcai Általános Iskola tagépülete.)

Valóban egyre több a tanulási, viselkedési zavarral küzdõ
gyermek, vagy csupán jobban odafigyelünk minden problémára? Szakemberek szerint - nem számítva a súlyosabb „eseteket” - az egy évfolyamra járó diákoknak mintegy 20 százalékát kellene valamilyen szempontból fejleszteni, vagy minimum szorongásaikat oldani. Zala Mónikánál, a Manóvár Játszóház és Fejlesztõ Központ munkatársánál, a Megérted Alapítvány szakmai vezetõjénél, klinikai szakpszichológusnál
járva arra kerestük a választ: mit tehet a szülõ, ha csemetéjére egyre több a panasz az óvodában, iskolában?

A

z a szomorú tapasztalat, hogy évrõl évre több az olyan gyermek, akinek gondot okoz
a folyamatos olvasás, a
hibátlan írás, számolás.
Régebben a gyengébben
tanuló diákokat butának
titulálták, s ma sincs ez
másképpen, pedig az
ilyen esetek többségében
részképesség-zavarról
beszélhetünk.

Diák, aki „túl sok”
a tanárnak
A pedagógusok nincsenek és nem is lehetnek mindenre felkészülve. Ennek sem a képzésben, sem az általános
oktatási módszereket al-

viheti gyerekét, ahol
speciális fejlesztésben
részesülhet, mivel egykét iskola kivételével
„túl sok” az õ csemetéje
a 30-as osztálylétszámban. A központilag elõírt
integráló szemlélet miatt szép lassan megszûntek a kisebb létszámú,
speciális osztályok, intézmények. A szülõnek
a nevelési tanácsadótól
kapott szakvéleménnyel
a kezében nem sok választása marad: amenynyiben fiát-lányát még
nem tanácsolták el iskolájából, igyekszik fejlesztõ órákra járatni, ha

Keddenként játékos
foglalkozások a Kevében
Játékos foglalkozásokra hívják a leendõ elsõsöket és szüleiket a
Keve-Kiserdei Általános
Iskolába. A bemutató
órákat minden héten
kedden 17 órától tartják. (Az iskola címe:
Keve utca 41. Telefonszáma: 368-9220.)

Befogadhatatlan
információ-áradat
A szakemberek folyamatosan kutatják a „miérteket?”, vannak azonban egyértelmûen levezethetõ ok-okozati képletek. Elsõként a várandóság, születés, csecsemõkor körülményeit, esetlegesen felmerülõ betegségeket vizsgálják. Fontos
lenne a támogató, biztonságot jelentõ családi háttér is, kevésbé agyonhajszolt szülõkkel. Emellett,
bár közhelyként hangzik,
de az elsõszámú „felelõsök” közt említhetõ a
már-már befogadhatatlan
információ-áradat. Hiába
vannak agyunknak kihasználatlan „memóriaegységei”, nem mindent
tudunk - számos adatot
nem is lenne szükséges szinte azonnal feldolgozni. Így van ez a kisdiákok esetében is, akiknek szinte „tölcsérrel
öntik a fejükbe” a tananyagot. A felgyorsult
élettempó sokszor villámreakciókat vált ki,
részben ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy lassan
megtelnek a nevelési tanácsadók
hiperaktív,
problémás gyerekekkel.

hogy a lehetõ leghatékonyabb és leggyorsabb tanulási módszert alakítsák
ki magukban. Akiknek
azonban gondot okoz a
legalapvetõbb feladatok
megoldása is, elõször
komplex fejlesztésre lenne szükségük, különben
lemaradnak a tananyaggal, frusztrálódnak és a
gondok csak súlyosbodnak. A Megérted Alapítvány szakemberei éppen
ebbõl a meggondolásból
hozták létre csillaghegyi
fejlesztõ központjukat,
ahol komplex fejlesztési
programot nyújtanak a
hozzájuk fordulóknak.

Iskolaelõkészítõ
a Harrerben

kalmazó intézményekben nincs meg semmilyen feltétele. A tanár
két-három „neveletlen”
diákkal nem tud órát tartani. (Cikkünk nem a
szélsõséges, kezelhetetlen, agresszív gyerekekrõl szól - a szerk.) A
szülõ végsõ esetben alapítványi alma materbe

kell több helyre is.
Évekbe telhet, mire a
pozitív irányú változás
érezhetõvé válik.

Komplex fejlesztési
program Csillaghegyen
A diákok mindennapjainak jelentõs részét a tanulás valamilyen formája
tölti ki. Ezért is fontos,

Suliváró a Bárcziban
A leendõ elsõsöket és szüleiket, színes programokra várják a Bárczi Géza Általános Iskolába. Események: farsangi játszóház február 23-án 10-tõl 12
óráig. * Gergely napi mûsor március 5-én 10 órakor.
* Tehetségkutató verseny testnevelésbõl a leendõ
elsõsöknek március 19-én 16 órakor. * Húsvéti játszóház március 29-én 10-tõl 12 óráig. Nyílt napok:
február 19-én és március 12-én 8-tól 11 óráig. (Cím:
Bárczi Géza utca 2. Telefonszám 243-1509. Honlap:
www.barczigai.sulinet.hu)

Az Óbudai Harrer Pál
Általános Iskolában februárban folytatódnak az
iskolaelõkészítõ foglalkozások, melyeket kéthetente kedden 16.30
órai kezdettel tartanak.
A programokra minden
leendõ elsõst szüleivel
együtt várnak. (Cím:
Harrer Pál utca 7.)

Az eddigi módszerekkel ellentétben holisztikusan, azaz a teljes emberképet vizsgálják. Fõ célkitûzésük közé tartozik a
korai prevenció, a teljes
körû szûrés, egyénre szabott, komplex fejlesztés, Állás
tanulás-módszertani tan- A Budapesti Mûszaki
folyamok indítása, pálya- Fõiskola (Bécsi út 96/b.)
választás segítése. Mû- lakatost és kertészt
ködtetnek továbbá dél- keres. Érdeklõdni a
elõtti játszóházat, gyer- 666-5652-es számon
mekmegõrzõt, fejlesztõ
lehet.
napközit is.
(Cím: Botond utca
4 hét alatt angolul
72. Bõvebb informáMiért tanulna évekig?
ció a www.megerted.hu weboldalon, Miért költene százezreket?
illetve a 06-30-21080 óra alatt stabil alapok,
5724-es telefonszámagabiztos beszédtudás.
mon.)
www.playingenglish.com
Szeberényi Csilla
(06-1) 322-1537
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Az eldöntött idõ
Új kötettel jelentkezett
Gyimesi László, a kerületben élõ költõ. A
Littera Nova Könyvkiadó gondozásában jelent meg „Az eldöntött
idõ” címû verses kötete,
melyet február 12-én
mutattak be a Magyar
Írószövetség klubjában.
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Játékos muzsika 7x10 percben

A

z Óbudai Társaskörben havonta
jelentkezõ, élõ zenei
vetélkedõn
Czigány
György tesz fel kérdéseket az elhangzó hét zenemûvel kapcsolatban,
melyeket neves magyar

elõadók tolmácsolnak.
A fúvós- és vonóshangszerek különféle párosításának ismert alkotásaiból válogat Varga Gábor klarinétmûvész és
az Auer Vonósnégyes
február 25-én 19 órától.

A közönség soraiból jelentkezõ megfejtõk értékes ajándékokat, hangversenyjegyeket, CDlemezeket nyerhetnek.
(Belépõjegy: 1000 forint. Cím: Kiskorona utca 7.)

Kovács Melinda
fényképei
A Budapest Galéria Kiállítóházában Kovács
Melinda fotói február
24-ig láthatók, hétfõ kivételével naponta 10-tõl
18 óráig. (Cím: Lajos utca 158.)

Textilmunkák
Müller Rita textil iparmûvész kiállítása február 29-ig látható, hétköznapokon 9-tól 16 óráig
az Óbudai Mûvelõdési
Központ San Marco
Galériájában.
(Cím:
San Marco utca 81.)

Puccini:
Bohémélet
Négy estén keresztül kísérhette figyelemmel a közönség Puccini operájának
próbáit az Óbudai Társaskörben.

F

ehér András rendezõ
és Kollár Imre karmester munkájának eredményeként az egész operát február 20-án 19 órakor hallhatják Honinger
László, Gaál Csaba, Papp
Nikoletta, Kaján Katalin,
Hábetler András, Bánky
Mátyás, Pivarcsi Gábor
elõadásában. Zongorán
kísér Holló Mariann.
(Belépõjegy: 1000 forint.
Cím: Kiskorona utca 7.)

Költészet és grafikák

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

PÉLY BARNA A TÁRSASKÖRBEN. Az United együttes jellegzetes orgánumú, kiváló
elõadóképességgel rendelkezõ szólistája, Pély Barna volt a Stúdió 11 népszerû könynyûzenei sorozatának vendége február elsõ szombatján az Óbudai Társaskörben

Beszélgetés Szarka István költõvel, Sándor Éva
grafikus kamarakiállítása
a költõ verseinek illusztrációiból február 19-én
18 órakor a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.).
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Kiállítások a Kiscelli Múzeumban

Kiállítás
Szent Erzsébetrõl

Madarak a templomtérben

„Magyarország virága,
Szent Erzsébet emlékhelyei Európában” címmel nyílik kiállítás február 18-án a Budapesti
Mûszaki Fõiskola aulájában. (Megtekinthetõ
naponta 9-tõl 17 óráig
az intézmény központi
épületének aulájában.
Cím: Bécsi út 96/b.).

Josef Bernhardt: Madarak
címû kiállítását február
24-ig láthatják a Kiscelli
Múzeum templomterében.

J

osef Bernhardt sok
éve foglalkozik a természettel, a környezet jelenségeivel, romlásával és
pusztulásával. A „Madarak” címû installációjának alapja egy Budapesten készült fotósorozat,
melyeken a velünk együtt
élõ, városlakó madarak, s
haláluk játssza a fõszerepet. Installációja az élõvilág pusztulását állítja a figyelem középpontjába.
A kiállítótér jelentõs részét a nagyméretû madároduk (képünkön), a
„Csak látszat” címû, harmincöt darabos installáció foglalja el. Az együt-

Selyemképek

tes része a hat óriási méretû festmény, a „Köztes állapot” sorozat, mely a városi madarak, a velünk
együtt élõ természet alle-

góriái. Az installáció
együtteshez tartozik még
a „Japán fekete madarak”
címû videóakció és a „Védelem a madarak ellen”

címû ironikus objektcsoport. (Megtekinthetõ: február 24-ig, hétfõ kivételével minden nap 10-tõl 16
óráig.)

Nem evilági lények a képeken

mája maga a kiállítótér:
fölszabdalva, több nézõpontból kiterítve és öszszeforgatva. A kiállítás
így valójában egyetlen
mû - fal és ráterülõ fal
diskurzusa a térrõl.
(Nyitva: március 9-ig,
hétfõ kivételével naponta
10-16 óráig. Cím: Kiscelli
utca 108. Tel.: 388-7817,
w w w. b t m f k . i i f . h u
fovarosikeptar@mail.btm
.hu)

A Kiscelli Múzeum oratóriumában nyílt Bodor Anikó
Falak címû tárlata, melyet
március 9-ig láthat a közönség.

B

odor Anikó Marosvásárhelyen született, majd a kolozsvári
Ion Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskolán ta-

nult grafika szakon. 1982
óta él Magyarországon.
Korábbi korszakaiban
hagyományos grafikai
technikákkal dolgozó,
kisméretû rajzokat és
kollázsokat készítõ Bodor Anikó az utóbbi
években fotó alapú digitális munkákat állít ki.
Fénysugarak járta labi-

rintusokat, semmibe vivõ
lépcsõket, betonvas rengetegeket ábrázoló nagy
monokróm képeit sajátos, nem evilági lények
„lakják”. A finom, karcos
humor, a káprázatszerû
motívumvilág az oratóriumban most bemutatott,
2008-as alkotásait is jellemzi. A képsorozat té-

Díszsisak
a Dunából

Csellóest
Kertész Endre csellón,
Balassa Krisztián zongorán játszik február
25-én 19 órától a Megbékélés Háza ingyenes
elõadásán. Mûsoron
„tavaszba haló színes
zenei csokor, Piazzollától Bartókig, Torrobától Bruchig, instrumentális élmény kicsiknek és nagyoknak”
szerepel. (Helyszín:
Békásmegyer, a Megbékélés Háza a Hadrianus és Királyok útja
sarkán, a 145-ös busz
végállomásánál található.)

F

élgömb formájú, pántokkal megerõsített
vas sisak (Kr. u. 4-5. század), aranyozott ezüst borítással. Felületén domborított jelenetsor, valamint
színes, drágaköveket utánzó berakásos díszítés. A
mai Erzsébet-híd pesti
hídfõjénél egykor állt késõ
római kori erõd (Contra
Aquincum) vonalában, a
Duna medrébõl került elõ.
Egykori viselõje magas
rangú, parancsnoki beosztású katona lehetett. A kiállított díszsisak másolat.
(Megtekinthetõ az Aquincumi Múzeumban.)
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Barnáné Korbely Zsuzsa
selyemfestõ „Selyemképek-magyar mandalák”
címû kiállítása február 21én 15 órakor nyílik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának I. számú
Gondozási Központjában. (Megtekinthetõ: március 20-ig, hétköznapokon 8-tól 16 óráig a Kiskorona utca 3. szám alatt.)

Jókai Anna
elõadóestje
„Ne féljetek!”" címmel Jókai Anna Kossuth- és József Attila-díjas író és költõ tart elõadóestet február
22-én 18 órától az Óbudai
Mûvelõdési Központban
mûködõ Mûvészetbarát
Klubban. Az eseményen
beszélgetésre, kérdések
feltételére, könyvvásárlásra és dedikálásra is lehetõség van. (Cím: San
Marco utca 81.)

Budapest
Ragtime Band
Széki József (szaxofon)
és Orbán János (harsona)
lesz a népszerû ragtime
zenekar vendége február
23-án 19 órakor az Óbudai Társaskörben. Mûsorukon klasszikus ragtimeés dixielandzene, zenei
paródiák és humoros
operafeldolgozások szerepelnek. (Belépõjegy:
1500 forint. Cím: Kiskorona utca 7.)

Ködbõl fénybe
Elõzetes: fenti címmel
mutatják be az Ujlaky
Károly írásából készült
monovíziós játékot március 1-jén és április 26án 19 órakor a Térszínházban. (Belépõdíj: 1800
forint. Cím: Fõ tér 1.)
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Szolgáltatás
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437
 S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése tervezéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon
is. Tel.:291-2800, 06(30)269-0001
 ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)9287507, 368-0864. Kovács Sándor
 HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Tv-,videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykereskedelmi áron kaphatók. III.ker. hívjon telefonon! (A mi szervizünk cégtáblájának színe piros.) Tel.: 243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes kiszállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
 S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csatornatisztítás gépiesített ipari technológiával falbontás nélkül a hét minden napján garanciával
a lakosság és közületek szolgálatában.
Tel.:321-8082, 06(20)334-3437
 KERÜLETI GYORSSZERVIZ, víz, gáz, fûtés, villanyszerelés, vízórák kiépítése, csõrepedések megszüntetése, teljes körû gázkészülék javítás, garanciával 0-24 hétvégén is. Gépi duguláselhárítás. Tel.:321-3174, 06(20)342-5556
 KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerûen!
Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:2921612, 06(30)944-3717, www.bauerteher.hu
 TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
 Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csapok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítása.
Tel.: 251-4912
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,4039357,06(30)589-7542

 ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek átkódolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!
 BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biztonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóterem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.:349-3918,
06(30)948-2715, www.betoresvedelem.com
 Társasházak közös képviseletét, leinformálható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vállaljuk. 06(70)701-3186; 302-8673
 REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, három munkanap alatt. Tel.: 370-4932
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
 LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes taka-
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rítással, PARKETTALERAKÁST, -csiszolást,
javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisiparos. Tel.:
202-2505, 06(30)251-3800
 Szõnyeg, kárpittisztítás, atkátlanítás, szõnyegtisztító gépkölcsönzés házhoz szállítással.
Tel.:06(20)9815-412
 Lakásfelújítás-víz-gáz, fûtésszerelés,
csempézés, villanyszerelés, festés, mázolás.
Tel.: 06(30)343-3390,06(1)314-1111
 BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

 Redõny, reluxa szerelés, garantáltan legolcsóbban! Kiszállás, felmérés ingyenes!
Tel.: 06(20)341-0043; 06(70)513-9222
 Bútorkárpitozás ingyenes szállítással,
garanciával, komoly referenciákkal. Óriási
szövetválaszték! Tel.: 06(20)943-5434
 Személy- és vagyonvédelmi Kft.õrzési
feladatokat vállal fõ- vagy alvállalkozás
formájában. Üzletek, magánlakások, panziók, hétvégi nyaralók õrzése, mobiltelefonos távriasztásos biztonsági rendszer, járõrszolgálat! Tel.: 06(20)216-2338; 243-2876
 Társasházak, Lakásfenntartó Szövetkezetek teljeskörû képviselet, üzemeltetése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853
 VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvégén is. Tel: 06(30)200-9905,
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-4175;
06(70)280-0479
 Tapétázás, festés, mázolás árengedménnyel!
Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is. Tel.:
359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
 Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerítést,
vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
 Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
 ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
 Kõmûves munkákat és családi ház tervezését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
 Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
 Fürdõszobák-konyhák felújítása, átalakítása. Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.:
06(20)961-6153
 Vízvezetékszerelés-Nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javításokfelújítások! Tel.: 06(30)954-9554
 Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid
határidõvel, Jakab József villanyszerelõ mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
 BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WCk burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
 DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
 Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyeknek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
 Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
 Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek javítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
 Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
 Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-

munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
 Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 2433294, 06(20)9424-943
 Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszerelés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
 Redõny,-reluxa,- harmonikaajtó,- szalagfüggöny-, roletta- ,szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217, szov: 06(30)318-5217
 Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 410 köbméteres lenyitható konténerekkel, rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel! Tel.:
06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
 Kõmûves munkákat kisebbeket burkolat,
csempe, festés vagy tetõjavításokat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel.: 06(70)291-2637
 Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, kovácsoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
 Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
 Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
 Kõmûves, burkoló munkát vállalok, felújítást, építést, kulcsátadásig. Dugulás-elhárítás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 2332478; 06(20)943-7075
 Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberendezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkolatok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése kertészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
 Fakivágás, kiszáradt, áramközeli, házközeli
veszélyessé vált fák kivágása. Telektisztítás,
zöldhulladék elszállítás. Tel.: 06(30)933-5627
 DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSÕREPEDÉS
gyorsszolgálat garanciával. Tel.: 240-9725. Mobil: 06(20)944-0836; 06(20)934-0847
 Villanyszerelés, lakások családi házak felújítása, kivitelezése, garanciával, ingyenes árajánlat. Tel.: 06(70)617-5779
 Szobafestés-mázolás, tapétázás, parkettázás, teljes körû lakásfelújítás. Szabó Dénes
06(20)928-3562
 Alpin fakivágás, faveszélytelenítés, favisszavágás, metszés, kertfenntartás kertészmérnöktõl, korrekt áron: Tel: 06(20)561-7063
 Asztalos vállal: ajtó-, ablakjavítást, zárszerelést, szigetelést, küszöb készítést, bútor javítást, zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást. Tel.:
251-9483; 06(20)381-6703
 Küszöbtakarás magasfényû réz vagy acéllemez borítással. Házhoz szállítással, szereléssel. Tel.: 06(30)263-4262
 Kertgondozó vállalkozó munát keres. Tel.:
06(70)213-7336
 Ezermesterfiai.hu néven a Huszti út 1. alatt
megnyitottunk! Cipõ, bõrdíszmû javítás, kulcsmásolás, késélezés, zárszervíz, PC szerviz! Mindent megjavítunk! Tel.: 06(20)344-5431
 Kõmûvesmester kisebb munkákat és épületburkolást vállal, közületet is. Tel.:
06(20)591-1367

Egészség
 Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok
eltávolitása, gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Horvát u. 28. (Margit-körútnál). Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés:
06(30)964-5436
 Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat,
kozmetológia, pszichoterápia, pszichodematológia, tanácsadás, pszichoszomatikus
betegségek kezelése. Rendel: 1033 Tavasz
u. 7. 06(30)954-0942, e-mail:vojczekeva@freemail.hu, honlap: www.vojczek.hu
 Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7. Dr. Polgár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115
 Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
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nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
 Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig,
illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
 KRISTON INTIMTORNA Óbudán,
Vasváriné Eszter, tel.: 06(30)266-4623; vagy
06-26-325-870
 Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári úti
és a Békási SZTK rendelõkben bejelentkezéssel: 06(70)271-9867
 Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
 Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén áll
a Betegek rendelkezésére. A rendelés helye:
III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelentkezés
telefonon: 0620/773-7565.
 Pszichiátriai és pszichoterápiás magánrendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
 Belgyógyászat holisztikus szemlélettel. Homeopátia, fülakupunktúra. III. ker. Tavasz u. 7. Dr. Bor
Márta fõorvos. Bejelentkezés: 06(20)481-4646
 Lelki-testi problémák kezelése, stresszoldás
hatékony, személyre szabott módszerekkel. 20
éves szakmai tapasztalattal rendelkezõ pszichológus-kineziológus várja a gyógyulni vágyókat az
Amfiteátrumnál. Tel.: 06(30)500-8058

Oktatás
 KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias autóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
 ATI® Autós-Motoros Iskola. A vezetés iskolája. Kedvezményes tandíjak. Kamatmentes
részletfizetés! 1035 Bp., Szentendrei út 34.
Tel/fax: 368-6299, 430-0909, OKÉV: 070610-03. www.ati.hu

 Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját lakásán is. Tel.:
06(30)964-5331
 Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
 Angol órák minden szinten, diplomás, gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043

 Matematika-fizika, magyar, történelem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetálás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés,
középiskolai és érettségi elõkészítõk, hiánypótlás minden délután 06(20) 946-2027
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
 Magán tanodánk felkészítést vállal minden
szinten matematikából, fizikából, nyelvekbõl,
több évtizedes referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
Korrepetálás! Általános iskolásokat minden
tantárgyból, gyakorlattal, egyénileg korrepetál
megbízható diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
 Kedvezményes angol nyelvtanfolyam kezdõknek! Kaszásdûlõ HÉV megállótól 200 méterre. Kezdés: február 25. Tel.: 06(70)511-1129
Angoltanár egyetemi diplomával, 1-3 fõt készítek fel a legkorszerübb angol nyelvvizsgákra.
H-Sz-Szo reggel (délelõtt K-Cs-Va délután/este.
Egyedi megoldások, sok zene, humor, jó kiejtés.
Tel.: 242-6136;06(20)483-7808
 EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
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TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
 Általános iskolások magyar és matematika
korrepetálása a Flóriánnál. Tel.: 06(30)664-6904
Angoltanítás nagy tapasztalattal, korrepetálás, érettségi és vizsgafelkészítés, . Tel.:
06(20)439-6410
Kémia, biológia érettségi-felvételi elõkészítés, korrepetálás gyakorlott tanároknál. Tel.:
06(30)264-5648
 Tanulásmódszertani tanfolyam indul 10-18
éveseknek Csillaghegyen. Tel.: 06(20)454-9682
 Német nyelvtanítás, minden szinten francia
korrepetálás, sok türelemmel. Tel.: 06(30)4582241
 Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást, vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.: 2426826; 06(30)613-2648
 Angol magánórák, nyelvvizsgára felkészítés a Rómain, délelõtt és délután. Tel.:
06(30)461-0855

Ingatlan
 Szigetmonostor határában (Szentendrei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nmes, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-564-8326, 06-26-395-213

 A Családi Ingatlan Centrum keres és
kínál eladó és kiadó ingatlanokat a III. kerületben és vonzáskörzetében. Vevõknek
ingyenes, eladóknak 3 % sikeres közvetítés esetén. www.csic.hu Tel: 06(20)5203140, 06(30)210-5979, csic@t-online.hu
 Eladó a Belgrád-rakparton, Budára nyíló
panorámával, felújított, 84 m2-es, 2 szoba + étkezõ-konyhás lakás, 800 ezer forint/m2-es
irányáron. Tel.: 06-70-941-3511
 Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
 Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-0031,
06(30)944-0088,
www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
 Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zártkerti ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
 Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánkhoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
 Eladó két panorámás összevonható építési
telek Budakalász Rózsadombján. Víz van,
egyéb közmûvek, gáz az utcában, csatorna hamarosan. Egyik: 890 mLegacySerItcTEE, 19
millióFt, másik 1075 m2 22,5 millióFt. Érd: 06
(30)222-1986
 Õrs vezér tértõl 5 percre eladó egy másfél
szobás 9. emeleti, felújított panellakás. Ir. ár:
10 mFt. Tel.: 06(30)287-7085, 06(30)4721259, 06(20)476-5583
 Zuglói Nyugdíjasházban lévõ önkormány-

zati lakást cserélek nyugdíjas által lakott önkormányzati lakásra. Tel.: 06(70)558-6599
 III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)3205390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
 Ha szeretné eladni vagy kiadni lakását forduljon hozzánk bizalommal. III. Pacsirtamezõ
u. 45. Tel.: 242-4188
 Békásmegyeren 32 m2-es ikergarázs (4,8
millió Ft) eladó. Tel.: 06(20)376-1950
 Feng Shui House Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfelei részére lakásokat, családi házakat, üzlethelyiségeket Budapesten és vidéken. Tel.:
368-4167 www.fengshuihouse.hu
 Garázs eladó Rómain, Ányos u. 11-ben, 13
mm-es. Tel.: 06(20)996-8210
 Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(20)921-5494 E-mail: sandor.mihaly@t-online.hu
 Csillaghegyen 64 m2-es kertes ház (összkomfortos) garázzsal kiadó 100.000 Ft/hó+rezsiért
hosszú távra. Tel.: 06(30)231-3917
 III. Nánási úton a Platán liget lakóparkban
3. emeleti, 60 nm-es, nappali + 1 hálószobás
erkélyes lakás, garázzsal kiadó. Bérleti díj: 99
Eft. Tel.: 06(20)935-0018
 III. Seregély utcában 2002-ben épült, 2.
emeleti tetõtéri, 65 nm-es, fiatalos, 1 nappali +
2 hálós luxuslakás eladó. Irányár: 42,9 MFt.
Tel.: 06(20)932-5005, 316-9408
 Sürgõsen keresünk, kínálunk eladó és kiadó ingatlanokat, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel.: 06(70)329-5053; 06(20)983-1126
www.ingatlanmegabazis.hu
 Óbudán, Békásmegyeren keresek öröklakást,
(felújítandót is) vagy környékén kisebb házat,
házrészt. Tel.: 06(20)311-8232; 06(70)520-2992
 III. Tavasz u. 7-ben mûködõ egészségügyi
centrumot bõvítjük. Orvosi rendelõk (irodák)
bérelhetõk kedvezõ feltételekkel. Információ
és szaktanácsadás: 06(20)967-3922
 Vásárolnék házat, házrészt magánszemélytõl készpénzfizetéssel. Felújítandó lehet,
hitelt átvállalok. Tel.: 06(30)214-6309
 Eladó tulajdonostól Békásmegyeren hegyoldali 34 m2 felújított garzon, beépített erkély, fa
konyhabútorral, gardrob-szekrénnyyel. Á: 8,5
mFt. Tel.: 06(30)837-0114; 207-5467
 11 úton, Csillaghegyen 50 m2 iroda 34 m2
raktár, parkolóval, kiváló reklámlehetõséggel
kiadó. Nagykereskedésnek, képviseletnek.
Tel.: 06(30)973-8206
 Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatlanok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar
u. sarok, faépület: 439-1999; EuroCenter, galériaszint: 242-5599; www.oi.hu

 START Ingatlan iroda külföldi és belföldi ügyfeleinek részére keres eladó és
kiadó ingatlanokat. Tel: 316-9408;
start@hungary.net www.startingatlan.hu

Állás
 SZENTENDREI ÉTTEREM panzió
keres felszolgálót, szakácsot, recepcióst és
szobaasszonyt, állandó munkára. Tel.:
06(30)536-1380
 600-1500 Ft óradíjjal bébiszittereket, idõs-

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !
SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!
AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

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

gondozókat, házvezetõnõket keresünk Budapest és környékérõl Tel.: 243-8280,2058700,06(20)359-5918
 Ford gépkocsik javításához keresünk autószerelõt, valamint autóvillamossági szerelõt. Típusismeret, KVF tanúsítványadói végzettség elõny.
Jelentkezni a 452-9735 telefonszámon lehet.
 Kerti munkához, referenciával rendelkezõ,
nem dohányzó, Római-part környékén lakó úr
jelentkezését várom heti 1-2 napi munkavégzésre. Tel.: 06(70)33-53-162
 Megbízható profi gépírót, számlázót érettségivel felvesz Temetkezési Iroda. Tel.:06-1-322-7078

 Óbudai, angyalföldi szervizünkbe
autószerelõ munkatársat keresünk, zöldkártya tanúsítványadói vizsgával. Y2000
Kft. Tel.: 240-5700
 Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõállásban árufeltöltõket, pénztárosokat, henteseket, áruátvevõket és targoncavezetõket
azonnali kezdéssel.Érdeklõdni a 06-26-546514-es telefonszámon, munkaidõben.
 Budakalászi kereskedelmi kft. keres fõállásban TB ügyintézõt, azonnali kezdéssel.
Feltétel: középfokú társadalombiztosítási
ügyintézõ végzettség. Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. Érdeklõdni a 06-26-546514-es telefonszámon, munkaidõben
 Kozmetikust keresünk Csillaghegy
központjában 10 éve mûködõ igényes
szépségszalonba. Tel.: 06(20)925-9310
 Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés keres gépkocsivezetõ kollegákat „B” és „C” kategóriás jogosítvánnyal. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal, erkölcsi bizonyítvánnyal a helyszínen.
Ipartelep u. 1/b. hétköznapokon 10-13 óra közt.
 Asztalost gyakorlattal felveszünk Budakalászon. Tel.: 06(20)932-4244
 Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés
keres kedves, szorgalmas kollegát bemutatóterem feltöltés, rendezés, vevõ kiszolgálás munkakörbe. Fényképes önéletrajzokat várunk a
bekaskft@t-online.hu e-mail címre.
 Szakképzett bébiszetter gyermekfelügyeletet vállal 2-5 éves korig, belsõ Óbudán. Tel.:
387-2443
 Ingatlanközvetítõ irodánk III. kerületi értékesítõi munkatárat keres. Tel.: 06(20)213-0707
 III. ker. Gyermekotthon keres gyermekfelügyelõt, gyermekvédelmi asszisztenst OKJ-s
végzettséggel. Bérezés KJT szerint. Jelentkezés
szakmai önéletrajzzal, Pásztor Melindánál 1038
Bp., Dózsa Gy. u. 44.Tel.: 240-1769. E-mail: szilagyigyermekotthon@t-online.hu
 Takarítónõt keresünk lépcsõházak takarítására, precíz, pontos megbízható személyek jelentkezését várjuk. Tel.: 06(20)583-4815; 13-17-ig
 Munkájára igényes, megbízható bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)265-6003
 Telefonmarketinges és számítógépes munka
Csillaghegyen (vagy otthonában) heti 30 órában.
Önéletrajzot kérjük: csillagmunka@gmail.com

 Budakalászon nyíló exkluzív szépségszalonunkba keresünk vállalkozói alapon:
fodrász, masszõz, pedikûrös, manikûrös,
kozmetikus munkatársakat. Kíváló munkafeltételek, elegáns vendégkör, forgalmas fõúton! Tel.: 06(30)250-7598; 06(30)948-7885

Elad-vesz
 Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
 Brendon komplett babaszoba bútor (külön
is) eladó. Tel.: 06(20)207-0905; 250-7021
 Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással, azonnali készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp., Vörösvári út
15. Tel.: 367-4126

Kiadó
 Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszútávra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

Régiség
 Gellért Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porcelánokat, ékszereket,
varrógépet, írógépet, zongorát, hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)446-5536
 Régi fém- és papírpénzek, érmek, plakettek,
kitüntetések, jelvények felvásárlása készpénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S u. 12. átjáróban. Tel.: 266-0849
 A Polgár Galéria és Aukciósház vásárol
készpénzért, vagy aukcióra átvesz festményeket, ezüstöt és egyéb kvalitásos mûtárgyakat.
Tel.: 06-1-267-4077, 06-318-6954
 Tanári diplomával rendelkezõ fiatalember régi bútorokat, tárgyakat vásárol. Padláson kallódó,
rossz állapotú is érdekel. Tel.: 06(20)924-4123
 Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron vásárol festményeket, akvarelleket, grafikákat,
ezüsttárgyakat, dísztárgyakat, szobrokat, perzsaszõnyegeket, órákat, teljes hagyatékokat,
bútorokat mindenféle régiséget. Hét végén is.
Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
 NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉNYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkereteket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
 Ószeres Fricinél azonnali készpénz! Festmények, antik órák, ezüsttárgyak, vitrintárgyak, porcelánok, régi bizsuk, képeslap, kacatok, teljes hagyaték vétele! Üzlet: Óbuda Zápor u. 10/b. Tel.:
240-7044, 06(20)977-2695
 Szõnyegbecsüs vásárol régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06(30)456-3938

Építés
 Mindenféle építõipari (felújítás, átalakítás,
tervezés, kivitelezés, víz, gáz, föld, ács, burkoló, kõmûves) munkákat vállalunk. Dõljön hátra, mi dolgozunk, profin, olcsón. Tel.:
06(20)980-5432, 06(20)333-3339
Az építõipari hirdetések a lap alján közölt
weboldalon is olvashatók.

Társkeresõ
 Társközvetítés, kizárólag komoly kapcsolatot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.: 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu
 Magányosok, társkeresõk figyelem! Személyiség központú társkeresés minden korosztálynak. Közel 4000 társkeresõ közül választhat.
Rendezvények, kirándulások. Idõpontegyeztetés:
06(30)586-1123; 335-0897

Egyéb
GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határidõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821
 Elégedetlen közös képviselõjével? Hiányolja a szakértelmet? Hívjon bizalommal!
Tel.: 06(30)462-2830; 06(20)920-7166

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653
 Számítógép-javítás, hétvégén is, vírusírtás,
adatmentés, újratelepítés, optimalizáció, hardver-,
szoftvertanácsadás. Tel.: 06(20)377-0951 E-mail:
gwsolutions@t-online.hu Honlap: www.gws.hu

Az építõiparban tevékenykedõ hirdetõinket megtalálja az Építõipari Katalógusban is!

www-epitoiparikatalogus.hu • www.iparos.hu
Minden ami építõipar - kivitelezõk - gyártók - kereskedõk szaklistája
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Közérdekû – Hirdetés

Üzlet
 III. Bécsi út 77. egyszintes irodaházban
130 m2-es, teljesen felújított iroda bérbeadó. Tel.: 06(20)938-3218

 44 m2 üzlethelyiség, 40+26 m2 iroda Hévízi
úton kedvezõ áron kiadó. Tel.: 06(30)2656390
 Békásmegyeri vállalkozók piacán bevezetett rövidárus pavilon árukészlettel átadó. Tel.:
06(20)323-7522

2008/4. szám

Szentendrén
a Mathias Rex panzió és étterem
egész évben várja vendégeit.
60 fõ részére középkori hangulatú éttermünk,

Kárpátaljára kerülnek a felajánlások

Ruha- és könyvgyûjtõ akció
Az Ifjúsági Demokrata Fórum tavaszi
ruha- és könyvgyûjtõ akciót hirdet. Az
összegyûjtött felajánlásokat egy kárpátaljai magyar gyermekekkel foglalkozó általános iskolának adjuk át,
húsvét alkalmából.

B

ármilyen feleslegessé vált ruha és könyv - elsõsorban regények, mesekönyvek - nagy szolgálatot tesz. Hívjon minket a 0620-942-2116-os telefonszámon!

Az akcióban közremûködõ egyetemisták telefonon egyeztetett idõpontban kisteherautóval érkeznek
az Ön címére az adományokért,
hogy ne kelljen fáradnia. Hívásaikat március 10-e és március 21-e
között várjuk. Az összegyûlt könyveket és ruhákat húsvétkor szállítjuk Kárpátaljára.
Õrsi Gábor József,
az Ifjúsági Demokrata Fórum
budapesti elnöke

TAKARÍTÓI ÁLLÁS. Az Óbudai Gimnázium (1033 Budapest, Szentlélek tér 10.)
felvesz 1 fõ takarítót teljes munkaidõben, határozatlan idõre, 3 hónap próbaidõ
kikötésével, a Kjt. szerinti illetménnyel. A meghirdetett munkakörbe a következõ
fontosabb feladatok tartoznak: a munkaköri leírásban rögzített területek takarítása
tanítási napokon 4.45-tõl 6.30 óráig; érkezõ személyek kísérése; napközben szükségessé váló rendkívüli takarítás; portai szolgálat ellátása helyettesítõként; telefonközpont kezelése helyettesítõként. Az állás betölthetõ a jelentkezés elfogadását
követõen, legkésõbb 2008. március 1-jéig. A jelentkezéseket a megjelenéstõl
számított 10 napon belül, de legkésõbb 2008. február 25-ig önéletrajzzal, erkölcsi bizonyítvánnyal, telefonszámmal együtt, írásban a fenti címre kérik eljuttatni.

és 12 szobában 24 személy fogadására alkalmas panziónk
áll a vendégek rendelkezésére.
Családi és céges rendezvények, esküvõk
ideális helyszíne szolid árakkal.
Továbbképzésekhez 24 fõs termünk vehetõ igénybe.
Cím: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 16.
www.mathiasrexhotel.hu, tel./fax: 06-26-505-571
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Szabadidõ – Programok

Végre közeleg!
Rejtvényünkben Nagy László: Télvégi mozaik
címû versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1.
és a függõleges 22. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk:
D.O.D.G.). 13. Díszíteni. 14. Numero. 15. Vég nélkül vegyél! 16. Bosszul. 17. Halaszt. 18. Lángra kap.
19. Részben tüzes! 20. Mesebeli kapitány. 21. Ütõérfajta. 22. Régi szekrény. 24. Ijed. 26. Visszafelé sóz.
27. Lapféle. 28. Tûzoltók teszik. 29. Modul nagy része! 30. Egyik egyetemünk. 31. Lengyel sci-fi író
névelõvel. 33. ESLO. 35. Laksz. 37. Morse-jel. 38.
Jelzõlámpa része! 39. Börtön. 40. Amely idõben. 42.
Patinás kiadónk. 44. … árok utca Óbudán. 46. Belül
szikes! 47. Ma. 48. Színültig. 49. Ursa …, Kismedve.
51. Közel-keleti étek. 53. Kettõs betû. 54. Figyelj rá!
FÜGGÕLEGES: 1. Szerencseszám. 2. Ok társa. 3.
Kisbolygó. 4. Mások helyett mond. 5. O.N.L. 6. Sír.
7. Heves megyei helység. 8. Ókori ország. 9. Reve
egynemûi. 10. Ilyen vesztett is van. 11. Megcsinálom
az ágyat. 12. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helység. 17. Azonos magánhangzók. 20. Kölcsönnel kapcsolatos. 21. Norvég és német autók jele. 22. Az idézet második része (zárt betûk: S.Y.N.G.). 23. Holland és thai autók jele. 25. Szérûskerti építmény névelõvel. 29. Ritka nõi név.
30.Eyik szabó teszi. 32. Lim párja. 34. Szennyes a külvárosban.
36. Névelõs irányzat. 37. Tokba teszi. 39. Szalon szélei! 41. Kifele bámul. 43. Házastársam apja. 45. Római ötszázegy. 49. BAZ
megyei helység. 50. Némán rázár! 51. Csap közepe! 54. Rádium
vegyjele.
Ipacs László

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Csobánka tér 5., Tel.: 243-2432,
bkhouse@axelero.hu, web.matavnet.hu/bkhouse)
VALENTIN NAPI KON- tól 13 óráig. (Asztalár:
CERT A február 16-án 1500 forint.)
MESE17 órakor kezdõdõ est VASÁRNAPI
mûsorát kórusmûvekbõl SZÍNHÁZ - FARSANG
és prózai részletekbõl A Budai Bábszínház elõállították össze. A Homo adása február 17-én 11
Cantans kórus elõadá- órakor. (Belépõ: 900 forint.)
sában elsõsorban mad- NOSZTALGIA MOZI A
rigálokat hallhat a kö- „Filmbe zárt emlékeink
zönség. (A belépés díj- (1948-1970)” címû, Keleti Márton rendezõi
talan.)
BABABÖRZE KISMA- munkásságát bemutató
MÁKNAK Alig használt, sorozatban a Bob hercekinõtt, megunt ruhák, já- get vetítik február 23-án
tékok adásvétele, csere- 16 órai kezdettel. (Beléberéje február 16-án 8- põ: 500 forint.)

Térszínház
(Fõ tér 1. Tel.: 388-4310, www.terszinhaz.hu)
Moliére: Tartuffe február 18-án és február 19-én 18
órától. * Albert Péter: A szegényember gazdagsága
- mesejáték február 20-án 15 órai kezdettel. *
Páskándi Géza: A vigéc február 21-én és február
22-én 19 órakor (Dráma és költészet bérlet). *
Mirkó királyfi - színjáték Benedek Elek meséje nyomán február 23-án 15 órától. * Heltai Gáspár: Állati
mesék február 25-én és 26-án 18 órai kezdettel.
Samuel Beckett: Godot-ra várva február 28-án és
29-én 18 órakor. (A jegyek ára: 1800 forint, gyerekelõadásokra 800 forint. Jegyrendelés: Zanotta Veránál a 226-2918-as vagy a 06-30-327-8791-es számon, valamint terszinhaz@mail.datanet.hu)

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõlapon február 26-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek
át. A február 1-jén megjelent, „Itt a farsang!” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Farsangi szalagos fánk; Gyümölcsös pulykanyársak; Velence”. Könyvjutalmat kapnak: Jedlóczki Istvánné 1035 Budapest, Szentendrei út 36. XII/127.; Baranyai Attiláné 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 18.; Gál Ildikó 1039 Budapest, Jós utca 7.

Mûsorváltozás február 27-én

Színházi bérlet nyugdíjasoknak

I

dén tavasszal folytatódnak a nagy népszerûségnek örvendõ,
„Csak a szíve legyen fiatal…” elnevezésû színházi bérletes elõadások
nyugdíjasoknak az Óbudai Mûvelõdési Központban.

M ûsorváltozás:
Heltai Jenõ „Veri-e uraságod a feleségét” címû
darab február 27-én
10.30 órától. * „Svejk
vagyok” címmel Mikó
István mûsora március
19-én szintén 10.30
órai kezdettel. * A va-

sárnapi asszony - Csongrádi Kata monodrámája
április 23-án 10.30 órakor.
(A bérletek ára 2600 forint, melyek korlátozott
számban kaphatók a közönségszervezõknél. Cím:
San Marco utca 81.)

Óbudai Mûvelõdési Központ
(San Marco utca 81. Tel./fax: 388-7370, 388-2373. E-mail: info@omk.hu, honlap: www.omk.hu)
BÁBSZÍNHÁZ-JÁTSZÓHÁZ „Az engedetlen kiscica” címû bábjátékot láthatják február 17-én 10 órától a gyerekek a Szivárvány Bábszínház elõadásában, a Családi vasárnapok az ÓMKban elnevezésû sorozatban. (A jegyek
ára: 600 forint. Családi jegy 5 személy
részére: 2400 forint.)
SIRTOS - GÖRÖG TÁNCHÁZ: február
17-én, 24-én és március 2-án 18-tól 22
óráig. Tánctanítás: 18-tól 19 óráig. (Belépõ 800 Ft. Információ: www.omk.hu,
www.sirtos.hu)
SÜSÜ, A SÁRKÁNY A zenés-mesés
színház bérlet elsõ elõadása február 20-án

10 és 14.30 órakor kezdõdik. A Fogi Színháza jóvoltából a televízióból jól ismert
egyfejû sárkány, a jóságos Süsü kel életre
a színpadon, hogy barátjával, a királyfival
járja végig kalandos útját. „Útitársuk” a sok
nagyszerû sláger és a gyerekek.
„SZERESD A TESTVÉRED!” Halász
Judit koncertje gyerekeknek és felnõtteknek március 2-án 10 és 11.30 órától. Az óriási érdeklõdés miatt 11.30
órától egy második koncertet is ad a
mûvésznõ, mivel a 10 órai elõadásra
már minden jegy elkelt. A második elõadás után dedikálás. (A jegyek ára:
1600 forint.)
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Pályázat

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

Funkció

Helyrajzi szám

Bp., III. Kabar utca 11.
Bp., III. Ladik utca 2-6.
Bp., III. Ladik utca 2-6.
Bp., III. Ladik utca 2-6.
Bp., III. Ladik utca 2-6.
Bp., III. Lajos utca 124.
Bp., III. Meggyfa utca 25.
Bp., III. Pacsirtamezõ u. 13.

iroda
raktár
raktár
raktár
raktár
iroda
iroda
raktár

64057/2/A/122
19257/1
19257/1
19257/1
19257/1
17815/1
18529/14/A/57
17799

A pályázatot zárt borítékban
2008. február 27-én 15 óráig
lehet benyújtani a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft.
Helyiséghasznosítási
Csoportjánál.
A pályázónak nyilatkoznia
kell pályázatában a megajánlott bérleti díjról, a pályázati
feltételek elfogadásáról. Ezen
kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, és a tevékenységre való
jogosultságát - a pályázat mellékleteként benyújtott - vállalkozói igazolvánnyal, illetve
cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a
pályázati kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a

magánszemély és cég, akinek amelynek - az állandó lakása,
illetve székhelye szerinti önkormányzattal szemben adótartozása van.
A helyiség vonatkozásában a
pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj - önkormányzat felé történõ megfizetését.
A nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba
beszámítják. A megszerzési
díj a pályázó által megajánlott
bérleti díj három havi összege.
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óvadék megfizetését bérbeadó részére;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés megkötését;

Alapterület
(m2)
34
118
76
163
122
121
120
6

• szükség szerint a helyiségbe
önálló elektromos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A Ladik utcában levõ helyiségekhez közös használatú vizes
blokkok tartoznak. Az ingatlanban központi fûtés, portaszolgálat van. Ezen helyiségek
esetében a nem mérhetõ közüzemi szolgáltatások és a fûtés
után a bérleti díjon felül a bérlõnek üzemeltetési költséget is
kell fizetnie. Ennek jelenlegi
díja 530 Ft/m2/hó.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elõzõ évi
infláció KSH által közzétett
mértékével emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázat
benyújtásának határidejéig a

Gépészeti
felszereltség

Minimális
bérleti díj
(Ft/m2hó)
víz, villany, távfûtés
1 100
víz, villany, fûtés
1 200
víz, villany, fûtés
1 200
víz, villany, fûtés
1 200
víz, villany, fûtés
1 200
víz, villany, gáz
1 200
víz, gáz, villany
1 200
villany
600
bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a CELER Kft pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a nem nyertes pályázóknak a bánatpénzt
visszafizetik.
Érvénytelen
a
pályázat,
amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi és
közbeszerzési bizottsága 2008.
március 20-ig elbírálja, és annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tender-

Bánatpénz
(Ft)
45 000 Ft
184 000 Ft
136 000 Ft
230 000 Ft
190 000 Ft
174 000 Ft
173 000 Ft
5 000 Ft

bontást követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget
annak, akinek az önkormányzattal szemben adó vagy adók módjára behajtható köztartozása van.
A helyiségek megtekintéséhez
kulcs kérhetõ a CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.
Helyiséghasznosítási Csoportjánál (Bp., III. Szentlélek tér 7.
fszt.12. Telefon: 430-3468 és
430-3469), félfogadási idõben:
hétfõn 14-tól 18, szerdán 8-tól
16, csütörtökön 8-tól 12 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet
kérni a fenti telefonszámokon
és címen.
CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vagyonhasznosítási Osztálya egyfordulós pályázatot hirdet
a tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
Cím

Funkció

Hrsz

Ágoston u. 10.
Szõlõ u. 24.
Kiscelli u. 64.
Lajos 51.
Madzsar J. u. 33.
Margitliget u. 1.
Reménység u. 9.
Selmeci u. 9.
Selyem u. 4.
Szinbád u. 2.

mûterem
mûhely
mûhely
raktár
egyéb helyiség
üzlet
raktár
mûterem
egyéb helyiség
üzlet

16918/3/A/221
17480/0/A/1
17303/0/A/22
14627/4/A/6
65552/46/A/91
62321/52/A/168
17005/48/A/11
17415/0/A/7
17005/38/A/57
62321/71/A/1

A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek
vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló
elektromos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni,
melynek tartalmaznia kell a
helyiség(ek) vételárát, a fizetés módját és feltételeit. A
pályázó ajánlatát a benyújtási határidõtõl számított 60
napig köteles fenntartani.

A pályázaton azok az
ajánlattevõk,
vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat költségvetési
számlájára (számlaszám:
Raiffeisen
Bank
Rt.
12001008-0013171300100007), és a befizetési
bizonylatot 2008. február
29-én 12 óráig a vagyonhasznosítási osztályon bemutatják. (Cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I/19.).

Terület
(m2)
21
47
32
30
33
27
45
21
44
39

Gépészeti felszereltség
víz, villany, távfûtés
víz, villany
víz, villany
villany
víz
víz, villany, távfûtés
villany
villany
nincs közmû
víz, villany, távfûtés

A pályázatot zárt borítékban 2008. március 3án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest, III. kerületi
Önkormányzat (Budapest,
Fõ tér 1. I/19.) Vagyonhasznosítási Osztályán.
A érvényesen benyújtott
pályázatokat az önkormányzat tulajdonosi és közbeszerzési bizottsága 2008.
március 31-ig elbírálja, annak eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. A pá-

Irányár
2.000.000 Ft
2.500.000 Ft
2.800.000 Ft
1.500.000 Ft
2.000.000 Ft
3.000.000 Ft
1.800.000 Ft
800.000 Ft
3.000.000 Ft
3.900.000 Ft

lyázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatot
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási
Csoportjánál (1033 Bp.,
Szentlélek tér 7. fsz. 12., telefon: 430-3468 és 430-3469,

Pályázati
biztosíték
(bánatpénz)
200.000 Ft
250.000 Ft
280.000 Ft
150.000 Ft
200.000 Ft
300.000 Ft
180.000 Ft
80.000 Ft
300.000 Ft
390.000 Ft

ügyfélfogadáskor: hétfõn 14tõl 18, szerdán 8-tól 16.30,
csütörtökön 8-tól 12 óráig).
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad a 437-8643-as telefonszámon és személyesen
az önkormányzat vagyonhasznosítási
osztálya
(1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.)
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási
Osztálya
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Fallabda bajnokság
a Római Teniszakadémián
A 20. magyar egyéni fallabda bajnokságot - az elmúlt négy évhez hasonlóan - ismét a Római Teniszakadémia
és Squash Centerben rendezték. A
háromnapos versenyen indult a hazai
mezõny színe-java.

A

hatvan versenyzõ küzdelmében a nõknél Kecse-Nagy
Helga izgalmas mérkõzésen,
meglepetésre 3:1-re legyõzte a tavalyi bajnok Bíró Zsuzsát.
A férfiaknál létrejött a nagyon
várt álomdöntõ. A porckorongsérve miatt sokat kihagyó Török András találkozott az utóbbi idõben
verhetetlennek tartott Krajcsák
Márkkal. A jó formában és kirobbanó erõben lévõ Krajcsák az elsõ
hazai fallabdás, aki a világranglistán eljutott az 50. helyig. Apárharc
egyoldalúnak igérkezett, az „összedrótozott” Török azonban
nyerni tudott egy játszmát.
A házigazda, Márky Jenõ magas színvonalúnak minõsítette a
bajnokságot, és örömmel nyugtázta a verseny iránt megnyilvánuló
nagy érdeklõdést. Szerinte a sport-

A férfi egyes döntõjében Krajcsák Márk (jobbra) gyõzött Török
András ellen

ág elõrelépéséhez széles összefogásra, több nemzetközi versenyre
lenne szükség. Az edzõképzés és
az utánpótlásnevelés felvállalásával, nagyobb támogatással tovább
fejlõdhetne a három éve stagnáló
sportág.
Márky Jenõ és a Római Teniszakadémia továbbra is szíves házigazdája kíván maradni a kiemelt
tenisz és fallabda versenyeknek.
Kép és szöveg: L. A.

Gyertek focizni a Kerületbe!
A III. Kerületi TUE labdarúgószakosztálya várja azokat az
1999-ben és 2000-ben született mozgékony gyerekeket,
akik baráti közösségben,
szakképzett edzõk irányításával szeretnék megtanulni a
népszerû játékot.

A
FOTÓ: LOVAS ALBERT

Egynapos sítúra a Rokonnal!

T

isztelt sportbarátok
és természetjárók! A
Rokon Baráti Kör idén is
egynapos, buszos sítúrákat indít Ausztriába.
Idõpont,
tervezett úti cél
Február 24.: Semmering/Stuhleck.
Indulás reggel 6
órakor az I. kerületi
Batthyány térrõl, visz-

szaérkezés kb. 22 órakor.
Részvételi díj: 4800
Ft/fõ, családoknak 10 %
kedvezmény.
Bõvebb felvilágosítás:
Rokon Sportszerbolt, 1039
Bp., Mátyás király út 6.
Tel.:
250-3038,
www.rokonsport.hu
Szeretettel
várunk
mindenkit!

2000-es korosztály
edzéseit Lilik József
vezeti, a kicsik kedden és
csütörtökön 16-tól 17 óráig
a Váradi utcai általános iskola tornatermében gyakorolnak. Az egy évvel idõsebbek a csillaghegyi pá-

lyán lévõ teniszsátorban
edzenek kedden és csütörtökön 16-tól 17.30 óráig.
Edzõjük Szõlõsi András, az
NB III-as felnõtt csapat kapitánya.
KERÉKPÁROS TEREPFUTÓ VERSENY. Elõzetes: a
Budapesti Triatlon Szövetség
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával kerékpáros terepfutó versenyt
rendez tíz futamban március
22-én Mocsárosdûlõn. (Bõvebb felvilágosítás a 2421612-es telefonszámon, valamint a www.bptriatlon.hu
weboldalon.)
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Filmklub
A Fidesz Filmklub következõ mûsora, Michael
Moore: Sicko címû dokumentumfilmje
az
amerikai egészségbiztosítási rendszerrõl. A
vetítés idõpontja: február 20-án 18.30 órától.
Helyszín: Csillaghegyi
Közösségi Ház (Mátyás király út 13-15.). A
vetítés ingyenes, melyre jelentkezni Kemény
Krisztinánál lehet a 0620-330-6865-ös telefonszámon, illetve a
kemenykriszta@
t-online.hu e-mail címen.

Vitafórum
A KDNP III. kerületi Szervezete folytatja vitafórumát a népszavazás kérdéseirõl. Elõzetes: Tarlós
Istvánt, a fõvárosi FideszKDNP frakciószövetség
elnökét, a Szociális népszavazás 2008 kampányvezetõjét hívták meg vendégnek március 4-én 18
órára a Selyemgombolyítóba. (Cím: Miklós tér 1.)

Széchenyi Kör
Dr. Kiss-Rigó László, a
Szeged-Csanádi egyházmegye megyéspüspöke
„Értékeink képviselete és
védelme” címmel tart elõadást az Óbudai Széchenyi Kör február 20-án 18
órakor kezdõdõ rendezvényén, a Szalézi Tartományfõnökség dísztermében. (Cím: Bécsi út 173.)

Bajtársakat keresünk
Felkérjük mindazokat a
bajtársainkat, sorstársainkat, akiket a kommunista diktatúra idején katonai behívóval kényszermunkára (munkaszolgálatra) vittek politikai okból, a következõ címen jelentkezzenek érdekvédelmi szervezetünknél. Személyesen
szerdánként 10 órakor
(ekkor tartjuk bajtársi találkozónkat is, lift van),
vagy levélben: „POFOSZ
MUSZ 51-56 Tagozata”,
1051 Budapest, Nádor
utca 36. IV. emelet. Kérjük mindazon segítõkész
olvasókat, akik ilyen személyrõl tudnak, értesítsék szervezetünket.
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A cserben
HAGYÓ fõváros
Miért is hazudik a kerületi MSZP propaganda kiadványa, az Óbudai Monitor?
A napokban, az Óbudai
Monitor névre hallgató kerületi kiadványban, számtalan valótlanságot tartalmazó
írás jelent meg a kerületi önkormányzat tevékenységérõl.
Sajnálom, hogy a - minket,
kerületi embereket félrevezetõ
módon - pártsemleges orgánumnak beállított, lejárató
szennylapban az önkormányzat objektív, igényes külsejû és
megfelelõen részletes információkat tartalmazó beszámoló kiadványával kapcsolatban olyan észrevételeket és
kritikákat olvashatunk, amelyek egyértelmûen fõvárosi
pártérdekeket szolgálnak.
Különösen is felháborító
számomra az, hogy az önkormányzat egészének tevékenységérõl, beleértve a korábbi
MSZP-s
alpolgármester

munkájáról is készült tárgyilagos beszámolót a fõváros
látszattevékenységével próbálja hitelteleníteni, azt sugallva, mintha pont a fõváros
lenne az, aki sokat tenne a
kerületi lakosságért.
Sajnálom, hogy az MSZP
propaganda kiadványának
tekinthetõ Óbudai Monitorban olvasható, fõvárost
méltató dicshimnuszok mellett nem történik említés arról, hogy mit is tett, illetve
nem tett meg a fõváros a III.
kerületi lakosságért.
Íme egy kis ízelítõ mindegyikõnk okulására: nem
nyit ki például a sokunk által
kedvelt
Pünkösdfürdõi
strand • továbbra sem épül
gát a Római-parton • nem
kezdik el az Aquincum híd
építését • nem fejlesztik és
bõvítik, hanem ritkítják a
BKV járatait • a Szent Margit Kórházat az érdekeinkkel
ellentétesen megszüntették •

szétverték a kerületi szakiskolai képzést, megszüntetve
3 nagy múltú óbudai szakiskolát • a 12 tonnánál nagyobb tehergépjármûveket
pedig a III. kerületi fõutakra,
mint például a már most is
elviselhetetlenül túlterhelt
Vörösvári útra terelték, stb.
Felháborítónak tartom
ugyanakkor azt is, hogy a közpénzekbõl fenntartott, nagy
fõvárosi szolgáltató cégek hirdetései révén igyekszik egy
rágalmazó, pártpolitikai propaganda kiadvány folyamatosan életben tartani magát.
Ez a hozzáállás számomra
a legsötétebb diktatúra éveit
idézi, amelyet jó lenne már
végleg magunk mögött tudni.
Mindezek alapján nem
csodálom, és nem tartom véletlennek azt, hogy az utóbbi
idõben annyi tisztességes
ember hagyta ott a pártot.
Az önkormányzat „Egy
év” címû beszámolóját

2008/4. szám
rendkívüli elismerésre méltó és támogatandó kezdeményezésnek tartom. Végre
egy hiteles bizonyíték arra,
hogy a kerület irányítói valóban komolyan gondolják,
és fontosnak tartják véleményünket, és nemcsak választások idején igyekeznek
a kedvünkben járni.
Köszönöm az önkormányzat vezetésének, és
személyesen Bús Balázs
polgármesternek ezt az
õszinte, bátor és demokratikus városvezetõhöz méltó
kezdeményezést.
Különösen fontos nekünk
most, hogy tudjuk, hogy kire
számíthatunk és kire nem.
Eddig is így gondoltam és
a véleményem most sem változott: a kerületi önkormányzat a mi érdekeinket képviseli,
a fõváros pedig nemes egyszerûséggel cserbenhagyott
minket, óbudaiakat.
Peyer Károly,
egy lelkiismeretére hallgató
szociáldemokrata Óbudáról

Civil szervezetek az 1 százalékért

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

• Nemzetközi Mobil MADI Múzeum
Alapítvány: 18536845-2-41.
• Óbudai Sportegyesület:
19802783-1-41.
• Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és
Szabadidõsport Egyesület:
18112735-1-41.
• Óbuda Aerobic Sportegyesület:
18110238-1-41.
• Textilmúzeum Alapítvány:
18042096-2-41.
• Óbudai Wellness és Diáksport
Egyesület: 18119488-1-41.
• Aquincum-Mocsáros Egyesület:
18099445-1-41.
• „Óbuda Közbiztonságáért”
Közalapítvány: 18063112-1-41.
• Vargabetû Klub-Mûhely Egyesület:
18083378-1-41.
• Aquincum Baráti Kör: 19023384-2-41.
• Boldog Salamon Kör Kulturális
Közhasznú Egyesület: 18105997-1-41.
• Óbudai Futókör: 18096569-1-41.
• Gézengúz Alapítvány: 19650823-1-41.
• Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete:
18088476-1-41.
• Békásmegyeri Vándor Kerékpáros
Klub: 18080674-1-41.
• Barnabás-Református Támogató
Szolgálat: 19024031-1-42.
• Csillaghegyi Evangélikus
Gyülekezet- és Templomépítõ
Alapítvány: 18075096 -1-41.
• Aquincum Mocsáros Egyesület:
18099445-1-41.
• Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület:
18103225-1-41.
• „Braunhaxler” Óbudai Német
Hagyományokat Ápoló Közhasznú
Egyesület: 18065475-1-41.
• „Ész-Agy” Észak Budai
Hagyományõrzõ Ifjúsági Kulturális
és Sport Egylet: 18086924-1-41.

Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásmegyer-Csillaghegy) országgyûlési képviselõje, minden hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja fogadóórájára a lakosokat a Békásmegyeri Közösségi Házba (Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor az óbudaiak országgyûlési képviselõje az országgyûlés ülésezésének idõszakában minden héten csütörtökön, 17-tõl 19 óráig fogadóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista
Párt III. kerületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Ingyenes jogi tanácsadások
A

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd
minden hónap elsõ szerdáján, 16-tól 18 óráig (legközelebb március 5-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 85. I. emelet.)
 Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és
dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok
mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom
február 21-én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés: hétköznap 16-tól 19 óráig a
240-4807-es telefonszámon.)
 A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (február 21-én)
ingyenes jogi tanácsadást tart, 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a 4532900-ás telefonszámon.)
 Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület
Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18
óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig
a 353-0624-es számon.)
 Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh 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.
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Hirdetés – Közérdekû
1027 Bp., Kapás u. 31.
Tel.: 06/1-299-01-31
Fax: 06/1-299-01-30
Mobil: 06/30-505-9772
www.arvisurazrt.hu

2008. 02. 22-én
Farsangi Buli
a Hullám Vendéglõben!

NYELVTANULÁS MAGOLÁS NÉLKÜL
Több mint 5-éve használjuk a „Brain Turbo” módszert
ANGOL-NÉMET nyelvoktatásra.
Közel 900 fõt oktattunk ezeken a nyelveken alap, közép-középhaladó szinten.
A tanfolyam ideje alatt, ez 40x45 perces órákból áll / 20x45 perc un. GÉPI óra,
valamint 20x45 perc TANÁRI elõhívásos óra / hozzávetõlegesen 1500-1800
szót tanul meg magolás nélkül szintenként. Megtanulja ezen idõ alatt ezek
automatikus használatát is. Ami azt jelenti, hogy beszéde szinte anyanyelvû
szintet ér el. Mindez NAPI 45 PERCET vesz el Öntõl
40 munkanapon keresztül.
NINCS HÁZIFELADAT! NINCS MAGOLÁS!
Hagyományos módszerekkel ezt a tudást 250-300 óra alatt szerzi meg!
Vannak méréseink arról is, hogy ez a tudás „MARADANDÓ”
Bõvebbet a www. arvisurazrt.hu honlapon talál.
Jöjjön el hozzánk, INGYENESEN kipróbálhatja a berendezést!

Farsangi mulatozás vacsorával egybekötve!
Az este élõben a Digitál zenekar játszik,
clubszerûen Budapesten csak itt.
Vacsora menüsor:
A svédasztalon:
• Fácánleves régiesen, csészében
• Zsenge ropogós kacsasült, párolt káposztával,
hagymás tört burgonyával
• Mandulás-áfonyás vaddisznópörkölt, krokettel
• Csõben sült, zöldséges jércemell, jázmin rizzsel
• Profitterol/csokis, erdei gyümölcsös/

„Legyen bármilyen hangulata,
mi szeretettel várjuk önt!”
NYITVA TARTÁS:
Hétfõ, kedd, szerda: szünnap
Csütörtök, péntek: 17-22-ig
Szombat, vasárnap: 12-22-ig
Hullám Vendéglõ
1039 Budapest, Királyok útja 307.
Asztalfoglalás: 243-89-67, ill. 06-70-333-1062 telefonokon.
TÁJAK, KOROK, MÚZEUMOK
ÓBUDAI KLUBJA. Kirándulásokat,
kulturális és szabadidõs programokat kínál havi rendszerességgel az
Óbudai Mûvelõdési Központban
mûködõ Tájak, Korok, Múzeumok
Óbudai Klubja. (Bõvebb információt
dr. Tóth József klubvezetõ ad a 3559830-as telefonszámon.)

Társas vállalkozások, egyéni vállalkozók
részére vállalunk teljes körû könyvelést visszamenõleg is -, bérszámfejtést, adóés TB ügyintézést, Adóhatóságok elõtti
képviseletet, ügyfélkapus adóbevallások,
beszámolók, pénzügyi elemzések elkészítését és minden egyebet, amely az Ön
gazdálkodási tevékenységét segíti.
III. ker. Recondition Kft 70/940-9730

GARDÉNIA
FÜGGÖNYSZAKÜZLET
FÜGGÖNY, SÖTÉTÍTÕ,
LAPFÜGGÖNY, ROLÓ
HELYSZÍNI
FELMÉRÉS, SZERELÉS,

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Fõmunkatárs: Szabó Adrienn • Munkatárs: 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.
Nyomás: Grafika Press Zrt. 1101 Bp., Monori u. 1-3. Felelõs vezetõ: Farkas Tamás vezérigazgató

Alapítva 1989. évben

VARRÁS RÖVID HATÁRIDÕVEL
1036 Bp. PACSIRTAMEZÕ U. 3.

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS
ügyintézéssel, tanácsadással,
TELJES FELELÕSSÉGGEL
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333

(AMFI HÁZ)
TEL.: 240-4729,
06-20-340-8315
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4 ezer kilométeres
zarándoklat biciklin
Ferkó Zoltán lesz az Óbudai Szentháromság Plébánia vendége február 17-én 16 órakor. Beszámol a
moldvai csángók magyar nyelvû
miséjéért tett 45 napos, 4 ezer kilométeres kerékpáros zarándoklatáról. Az útról írt könyvét dedikálja.
(Cím: Vörösvári út 110.)

Szentmise
a kitelepítettekért
A „Braunhaxler” Egyesület február
24-én 11 órakor a Békásmegyeri
Szent József Plébániatemplomba
várja az érdeklõdõket. Szentmisével
emlékeznek a Békásmegyerrõl kitelepített civil lakosságra.

Angol nyelvtanfolyam
Ötnapos, beszédcentrikus, intenzív
nyelvtanfolyam indul március 3-án
Békásmegyeri Közösségi Házban. A
kezdõ, haladó és felsõfokú szintû
csoportokat (maximum 12 fõ) amerikai egyetemisták tanítják. Idõpont:
március 3-tól 7-ig, 9-tõl 15 óráig. (A
tanfolyam ára: 6000 Ft/fõ. Jelentkezni lehet a Közösségi Házban, a
Csobánka tér 5. szám alatt vagy 2432432, 243-2433 telefonszámokon.

2008/4. szám

Mozaik – Hirdetés

Évente ünnepi mûsor írókkal, költõkkel, színészekkel

Magyar kultúra napja a Medgyessyben
Az immár tizedik esztendejében
lépett ünnepi mûsort minden alkalommal neves írók, költõk,
színészek tisztelik meg a magyar
kultúrához kapcsolódó gondolataik tolmácsolásával.

B

artis Ferenc költõ, Czakó
Gábor író, Döbrentei Kornél költõ, Dörner György színmûvész, Kiss Dénes író,
Turcsány Péter költõ, Romhányi Török Gábor mûfordító,
Gyurkovics Tibor író és Jókai
Anna írónõ voltak idáig díszvendégeik. A mûsor színvonalát
emelték jeles elõadómûvészek,
köztük Budai Ilona, Fábián
Éva, Petrás Mária, Kobzos Kis
Tamás, valamint az Aelia
Sabina Zene és Mûvészeti Iskola mûvésztanárai.

Idén Szántai Lajos magyarságkutató elõadását hallgathatták
meg az érdeklõdõk január 24-én,
az intézmény színháztermében.
Munkássága fõleg a magyar õs-

Fotóismeretek
a Társaskörben
Tíz elõadásból és három fotósétából álló fotótanfolyam indul az
Óbudai Társaskörben. Elõadások:
február 20-tól, szerdánként 17 órakor. A tanfolyam díja: 12.000 forint.
(Részletes felvilágosítás és elõzetes bejelentkezés a 250-0288-as
telefonszámon. Kellõ számú jelentkezõ esetén beiratkozás február
20-án 10 órától a helyszínen, a
Kiskorona utca 7. szám alatt.)

Bibliai életutak
Az Óbudai Mûvelõdési Központban
(ÓMK) „Bibliai életutak” címmel folytatódik a közkedvelt sorozat. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓMKba, ahol nagy bibliai személyek életét
(Újszövetség) ismerhetik meg. „Keresztelõ János; Jézus szerint miért
lehet az egyik legnagyobb ember Õ?”
címmel február 19-én, „Nikodémus;
Az írástudók, akik nem ismerik az Írásokat?” címmel pedig február 26-án
találhatnak választ kérdéseikre. Elõadók: Kecskeméti János, Kulcsár Attila és Filep György. (Kezdés: 18.30
órakor. Belépõjegy: 100 forint. Cím:
San Marco utca 81.)

történet tárgykörét öleli fel. A
mitikus magyar történelem és
mesekutatás egyik legismertebb
képviselõje.
Vendég volt Szarka István,
Békásmegyeren élõ költõ, aki
a Magyar Írószövetség tagja,
az Aquincumi Költõverseny
többszörös díjazottja, többkötetes költõ.
A mûsorban fellépett a Kincsõ
Néptáncegyüttes (képünkön).

Pályázat fõállású mûszaki
gondnoki feladatra

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

TÉLTEMETÉS CSILLAGHEGYEN. Téltemetõ farsangi mulatságra várta a
lakosokat a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület február 2-án, a Csillaghegyi Közösségi Házba és környékére. A kolbászkészítõ versenyen,
kézmûves foglalkozáson kívül jelmezes felvonuláson vehettek részt az
érdeklõdök, majd dõreállítással és -égetéssel temették a telet

Feltételek: lakatos; villanyszerelõ szakmai; famegmunkálási, barkácsoló jártasság; kertészeti munkák vállalása.
(Részletes tájékoztatás a Búza Lakásszövetkezet gondnokságán, 1033 Búza utca
16. Tel.: 367-1326.)

KIPUFOGÓ
KLINIKA
Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése
garanciával. BRUTUS kipufogók,
ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.
(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356
http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

