
„Életminõség az élet alkonyán” címmel
tartanak elõadást június 9-én a Derûs
Alkony Gondozóház nyílt napján. 

A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) nagy-
mértékû elszaporodásának közegészség-
ügyi és gazdasági károsító hatása jelentõs. 

A Békásmegyeri Közösségi Ház elõtt, a
Csobánka téren rendeznek utcai kosárlabda-
versenyt június 6-án 9 órától. 28

Utcai kosárlabda

XVI. évfolyam 10. szám              Megjelenik kéthetente                2010. május 26.

6
Nyílt nap a Derûs Alkony Gondozóházban

10
Védekezzünk az allergén gyomok ellen!

A közelmúltban meg-
épült Csillaghegy

csatorna-hálózatának je-
lentõs része, így a lako-
sok többsége ráköthette
szennyvíz csatornáját er-
re a rendszerre. A hálózat
egyesített rendszerû, te-

hát nemcsak a kommu-
nális szennyvizeket, de a
csapadékvizet is képes
szállítani. Most már nem
ömlik a Dunába, hanem
nyomócsövön keresztül
a Déli fõgyûjtõ-csatorná-
ba, onnan gravitációsan

kerül a Pók utcai áteme-
lõbe. Innen két nyomó-
csövön keresztül, a Duna
alatt átvezetve, az Észak-
Pesti Szennyvíztisztító
Telepre jut a szenny- és
csapadékvíz. 

BÕVEBBEN A 4. OLDALON

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2008. május
1-jén helyezte üzembe a III. kerületi Rendõrkapi-

tánysággal közösen üzemeltetett térfigyelõ-rendszert.
Elsõként Békásmegyer területét igyekeztek minél in-
kább lefedni kamerákkal a bûncselekmények akkori

magas aránya miatt. A kamerák mellett egy járõrautó-
val erõsítették a rendõri jelenlétet. A statisztika adatai
alapján kijelenthetõ: ha a mûködés elõtti évet vesszük
alapul, akkor 72 százalékkal csökkent az elkövetések
száma a lakótelepen.  ÖSSZEÁLLÍTÁS A 12. OLDALON

A z Egészségügyi
Minisztérium ta-

valy meghirdetett pályá-
zatán - mely a hirtelen
szívhalál bekövetkezése
esetén az újraélesztéshez
használt félautomata
defibrillátor kihelyezé-
sét és a laikus életmen-
tõk képzését célozta -
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata sikerrel
indult.  

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Programelõzetes 
a 19. oldalon

A képviselõk eskütételével
megalakult az új Ország-
gyûlés május 14-én. 

S ólyom László köztár-
sasági elnök hivata-

losan is felkérte minisz-
terelnöknek Orbán Vik-
tort, a Fidesz elnökét. A
parlamentben Bús Ba-
lázs, Menczer Erzsébet
és Tarlós István a Fi-
desz-KDNP frakcióban,
Szabó Tímea az LMP
színeiben, Zsiga-Kárpát
Dániel a Jobbik Ma-
gyarországért Mozga-
lom soraiban képviseli
Óbuda-Békásmegyer la-
kosait az elkövetkezõ
négy évben.

Újraélesztõ
készülékek

A fõváros vállalása ígéret maradt

Csillaghegy utcáin áll az esõvíz

Térfigyelõ-rendszer: jelentõsen javult a közbiztonság

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Megalakult az új Országgyûlés
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Önkormányzat

Testületi ülés
új idõpontban

Az I. féléves munkaterv-

tõl eltérõen, soron kö-

vetkezõ ülését június 3-

án (csütörtökön) 10

órától tartja Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormány-

zatának Képviselõ-tes-

tülete a Városháza ta-

nácskozótermében.

Könyvet házhoz
A Fõvárosi Szabó Ervin

Könyvtár Békásmegyeri

Könyvtára Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzatá-

val együttmûködve a III.

kerületi rászoruló, fo-

gyatékkal élõ - mozgá-

sukban korlátozott, laká-

sukhoz kötött - lakosok

részére vállalja könyvek,

hangoskönyvek, folyóira-

tok házhoz szállítását (A

szolgáltatás ingyenes.Te-

lefon: 245-3409. E-mail:

fszek0305@fszek.hu)

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-

ma június 9-én, szerdán

jelenik meg! Újságunk

korábbi számai is olvas-

hatók a www.obuda.hu

honlapon.

Kerékpárkölcsönzés óbudaiaknak kedvezményesen

AIII. kerületi lakosok
kedvezményes áron,

hétköznaponként 200
Ft/nap, hétvégenként 200
Ft/óra összegért bérelhet-
nek kerékpárt. A kerületen
kívüli lakosok a hétvégi ta-
rifa szerint vehetik igénybe
a szolgáltatást. A kölcsön-

zéshez szükséges további
feltételekrõl a www.obu-
dakerekpar.hu oldalon tá-
jékozódhat. (Cím: 1033
Budapest, Laktanya utca
1/B. Telefonszám: 06-20-
207-3133. Nyitva tartás:
hétköznap 7-tõl 19 óráig,
hétvégén 9-tõl 17 óráig.)

Mint arról már hírt adtunk,
az óvodáztatás iránt meg-
növekedett szülõi igénye-
ket figyelembe véve, a
fenntartó, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
mindent elkövet, hogy az
óvodáskorú gyermekek el-
látását megoldja oly mó-
don, hogy több épületet,
csoportszobát nyit meg
idén nyáron. 

A fenntartó önkor-
mányzat fõvárosi

összehasonlításban is
egyedülállóan sok óvo-
dát mûködtet. A kerület-
ben 11 óvoda 31 épület-
ben látja el az óvodai
feladatokat.

Az utóbbi évek ta-
pasztalatai mutatják,
hogy a nyári szünet ide-
je alatt a kisgyermekes
szülõk számára nagy
gondot okoz a gyerme-
kek elhelyezése. A társa-
dalmi problémák tükré-
ben egyre fontosabb té-

nyezõvé vált a családok
biztos megélhetése, a
munkahelyek megõrzé-
se. E gondok enyhítése
érdekében döntött a
fenntartó a nyári óvodai
ellátás rendjérõl.

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

Ez idõ alatt a gyerme-
keket 11 épületben, le-
hetõleg a legjobb körül-
mények között, árnyé-
kos, több zöld területtel,
udvari játékkal rendel-
kezõ óvodákban fogad-
ják az óvodapedagógu-
sok.

Bízom abban, hogy az
Önök megelégedésére
zökkenõmentesen sike-
rül biztosítani a nyári
szüneti óvodai ellátást. 

Tamás Ilona
fõosztályvezetõ

Az óvodák az alábbi épületeket tartják nyitva 
Almáskert Óvoda Szérûskert utca 37.
Ágoston Mûvészeti Óvoda Váradi utca 15/a.
Bárczi Óvoda Bárczi Géza utca 1.
Gyermeksziget Zipernowsky Károly
Montessori Óvoda utca 2.
Gyermekvilág Óvoda Vitorla utca 6.
Hétpettyes Óvoda Törzs utca 2.
Meseerdõ Óvoda Váradi utca 9-11.
Napraforgó Mûvészeti Óvoda Pais Dezsõ utca 2.
Pitypang Mûvészeti Óvoda Hunyadi utca 8-10.
Százszorszép Óvoda Reménység utca 6.
Vackor Óvoda Mókus utca 1.

Több óvodában fogadják nyáron a gyermekeket

Bemutató foglalkozás a Gyermekvilág Óvodában, ahol az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordu-
lójára emlékeztek. Az esemény az Óbudai Pedagógiai
Napokhoz kapcsolódott 

KÖTELEZÕ EB MIKROCHIP. Ismételten felhívom a
III. kerületi ebtartók figyelmét, hogy Óbuda-Békásme-
gyeren kötelezõ az ebek mikrochippel történõ azonosí-
tása. Az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) ÖK rende-
let szerint, az ebtartó köteles a kutya egyedi azonosítá-
sát mikrochip beültetésével biztosítani. Az eb mikro-
chippezését csak állatorvos végezheti.2010. július 1-je
után közterületen csak mikrochippel ellátott kutyát
lehet sétáltatni. Amennyiben az ebtartó nem azonosít-
ható ebet sétáltat közterületen, szabálysértési bírsággal
sújtható, melynek összege maximum 30.000 forint.

Sárádi Kálmánné dr.
jegyzõ

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ó b u d a - B é k á s m e g y e r
egyéni körzetben (3. és
4. számú OEVK) mandátu-
mot szerzett parlamenti
képviselõi az önkormány-
zat tanácstermében má-
jus 10-én átvették meg-
bízólevelüket.

Apolgármesteri hiva-
tal vezetõi és a sajtó

képviselõi elõtt Menczer
Erzsébet a budapesti 3-
as számú választókerület
választási bizottságának
elnökétõl, Bús Balázs
polgármester pedig a 4-
es választókerület bizott-
ságának vezetõjétõl vette
át megbízólevelét, miu-
tán a 2010-es országgyû-
lési képviselõ-választás a
III. kerületben jogerõsen
lezárult.

Változnak júliustól a gépjármûátírás szabályai
Figyelem! 2010. július 1-jétõl új gépjármû adásvételi- és üzembentartói szerzõdések szükségesek a gépjármû-átíráshoz és az üzem-
bentartó bejegyzéséhez. RÉSZLETEK A 24. OLDALON

V álasztás 2010 cím-
mel elemzõ konfe-

renciát rendezett a Sisza
Kommunikációs Intézet
az Óbudai Kulturális
Központban április 30-
án. A meghívott rangos
elõadók - politikusok,
politológusok, kampány-
szakértõk és médiaszak-
emberek - választ keres-
tek többek között arra,
hogy milyen volt és volt-
e egyáltalán választási
kampány, hogyan szület-

nek a választói döntések,
a mostani választás te-
kinthetõ-e egyben rend-
szerváltásnak, vagy csak
kormányváltás történt.

Csikósné Mányi Júlia
szervezõ

Választások után 
- kormányalakítás elõttA polgármester elõterjesz-

tésére, a képviselõ-testü-
let döntése értelmében
„Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata támogatni kí-
vánja a Nemzetközi Számí-
tógép-kezelõi Jogosítvány
megszerzésének program-
ját, és erre felhívja minden
fenntartásában mûködõ is-
kolája figyelmét.”

A z intézményesített
program célja: pi-

acképes informatikai
írástudás - ECDL Start
bizonyítvány - megszer-
zéséhez a lehetõség biz-
tosítása a III. kerületi is-
kolákban tanuló gyere-
keknek. Több intéz-
ményben - Árpád Gim-
názium, Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um, Medgyessy Ferenc
utcai Általános Iskola,
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola, Veres Pé-
ter Gimnázium - iskolai,
alapítványi, szülõi fi-
nanszírozással rövi-
debb-hosszabb ideje fo-
lyik már célirányos in-
formatikai képzés,
melynek eredménye-
képpen sok kerületi diák

tett már le sikeres
ECDL-vizsgát, szerzett
ECDL bizonyítványt. A
felkészítõ tanárok és a
KSZKI vizsgáztatóinak
tapasztalatai alapján az
ECDL Start bizonyít-
vány (4 témakör, 4 mo-
dul, 4 vizsga) megszer-
zéséhez szükséges isme-
retanyag, tanórák, fakul-
táció, szakkör kereté-
ben, rendszeres felké-
szülés és gyakorlás mel-
lett 4 félév alatt kényel-
mesen feldolgozható.

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

Az ECDL Start bizo-
nyítvány költségei: re-
gisztrációs díj 4 ezer 500
forint; vizsgadíj 6 ezer
forint (4x1500 forint).

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

ECDL Start bizonyítványt minden kerületi diáknak!

Támogatott 
felújítások

A Fõvárosi Közgyûlés
Egészségügyi és Szociál-
politikai, valamint Város-
fejlesztési és Városkép-
védelmi Bizottsága pályá-
zatot írt ki társasházas és
lakásszövetkezeti lakó-
épületek felújítási költsé-
geinek támogatására.
A pályázati felhívást ki-
függesztették Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata Polgármesteri Hiva-
talának Ügyfélszolgálati
Irodájában (Harrer Pál ut-
ca 2.), valamint a Békás-
megyeri Okmányirodá-
ban (Medgyessy Ferenc
utca 4.)
A pályázat anyaga térí-
tésmentesen átvehetõ a
Fõpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban (Bp., V. Bárczy István
utca 3.), valamint letölthe-
tõ a www.budapest.hu
portálról.

Átvették a parlamenti képviselõi megbízólevelet

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A Csillaghegyen megépült
egyesített rendszerû csa-
torna-hálózatnak a csapa-
dék vizeket is szállítani
kellene, ennek ellenére,
ha esõzés, vagy nagy hó-
olvadás idején járjuk vé-
gig az utcákat, azt tapasz-
taljuk, hogy hatalmas tó-
csákban áll a víz az úttes-
teken, néhol még a járdá-
kon is. 

E gyik kirívó eset a
Czetz János utca

eleje, a másik az Attila
utca eleje, ahol a ki-
emelt szegélyû úttesten
áll a csapadék, pedig az
úttest alatt halad az a
csatorna, melynek ezt a
vizet kellene elszállíta-
nia. Ennek a lehetetlen
helyzetnek az az oka,
hogy nem épültek meg a
víznyelõk. Kivétel is
van, ilyen a Mátyás ki-
rály út elsõ szakasza. 

De miért nem épültek
meg a víznyelõk a többi
helyen? Kinek a felada-
ta a víznyelõk utólagos
beépítésérõl gondoskod-
ni? Tisztázzuk, jogilag
ki a felelõs az elmaradt
csatornák és víznyelõk

utólagos megépíttetése
ügyében? Milyen felté-
teleket ír elõ a Fõvárosi
Csatornázási Mûvek
Zrt., hogy utólag meg-
épülhessenek a víznye-
lõk, melyek az eredeti
kiviteli tervekben szere-
peltek?

Azokon a helyeken,
ahol a BKV közlekedik,
ez Csillaghegyen az au-
tóbuszok által használt
útvonalakat jelenti, ott a
Fõvárosi Önkormány-
zatnak, mint beruházó-

nak gondoskodnia kell
az utak állagáról és ter-
mészetesen a víznyelõk
beépítésérõl is. (Tudva-
levõ, hogy víznyelõk,
csapadékvíz elvezetés
nélkül tönkre megy az
útburkolat.) A Fõvárosi
Csatornázási Mûvek
Zrt. elõírása szerint csa-
padékvíz csak akkor en-
gedhetõ be a csatornába,
ha az nem szállít usza-
dékot: homokot, kavi-
csot, faleveleket, egyéb
olyan anyagokat, me-

lyek a csatornába kerül-
ve azt leszûkítik, esetleg
eltömik. Ezért csak zárt
burkolatú útnál és ki-
emelt járdaszegélynél
alkalmazható víznyelõ. 

Ez a feltétel mindkét,
példaként említett utcá-
nál, tehát a Czetz János
és az Attila utcáknál biz-
tosítva van. Tehát a
Czetz János utcában,
ahol jelenleg a 134-es
busz közlekedik, a Fõ-
városi Önkormányzat-
nak be kell építeni a víz-

nyelõket, ezáltal meg-
szûnik a lehetetlen je-
lenlegi helyzet. Mindad-
dig, amíg ezt nem teszi
meg, a közutakon jelen-
tõs csapadékvíz fog áll-
ni, elöntheti a járdákat
is, befolyhat az elõker-
tekbe, sõt a pincékbe is.
Tehát nemcsak a közúti
és a gyalogos forgalmat
fogja akadályozni, de
komoly gond jelentkez-
het az épületeknél is.  

Tudni kell, hogy a III.
kerületi Önkormányzat
megállapodott a Fõvá-
rosi Önkormányzattal
2004. szeptember 30-án.
A felvett jegyzõkönyv
értelmében a Fõvárosi
Önkormányzat vállalta a
még hiányzó csatornák
és tartozékainak meg-
építését, illetve a még el
nem készült csatornák
befejezõ munkáit. 

Azóta valójában sem-
mi nem történt, így el-
maradt a hiányzó víz-
nyelõk pótlása is. Pedig
ha ez nem történik meg,
úgy a tavaszi esõzés
minden évben rengeteg
problémát fog okozni.

Szentimrey Béla

Nem épültek mindenhol vízelnyelõk • A fõváros vállalása ígéret maradt

Csillaghegy utcáin áll az esõvíz

A BKV Zrt. folytatja az el-
sõajtós felszállási rend ki-
terjesztését.

E ste 9 óra után május
1-jétõl a 218-as

buszra is csak az elsõ aj-
tón lehet felszállni, ahol
a jármû vezetõje ellen-

õrzi a jegyeket és a bér-
leteket. Ezen a vonalon
azért csak ekkor kezdõ-
dik az „elsõajtós rend-
szer”, mert ezt megelõ-
zõen csuklós buszok jár-
tak a vonalon, melyeken
ez a megoldás jelentõs
menetidõ többletet ered-

ményezne. Az utasokat
idáig is rendkívül ké-
nyelmetlenül érintette a
bevezetett „elsõajtós
rendszer”, mert a végál-
lomásokon, fõleg a 65-
ös és a 137-es busz ese-
tében, a korábban meg-
szokott beszállási lehe-
tõség most csak közvet-
lenül az indulás elõtt
történhet. 

Kertész István 

Megszépül kívülrõl a Szent Péter és Pál Fõplébánia-temp-
lom, melyet hetek óta állványzat borít a munkálatok miatt

Elsõajtós felszállás 
21 óra után a 218-ason is

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pillanatfelvételek Óbuda Napjáról

„Egérparádé” címmel utcai produkcióval szórakoztatta az apró népet a
Fõ téren Gulyás László május 2-án, Óbuda Napján

A Muzsikás együttes és Petrás Mária lépett fel a Kobuci kertben, a
Zichy-kastély udvarán 

LÁNGOLÓ SKODA A KÖZBIZTONSÁGI NAPON. Békásmegyeren közbizton-
sági bemutatót láthattak az érdeklõdõk. Legnagyobb sikere a tûzoltók
mentési gyakorlatának és a kutyák produkciójának volt A gyerekek szinte megrohamozták a tûzoltó-, mentõ- és rendõrautókat

A polgárok személyi adatairól és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban Nytv.) 5. § (4) be-
kezdése szerint a polgár lakcímadata a bejelentett lakóhelyének,
illetve tartózkodási helyének címe.
Az Nytv. meghatározza a lakóhely fogalmát is: „A polgár lakóhelye an-
nak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él”, tehát hosszabb életvi-
telre berendezkedett. Az Nytv szerint „a polgár tartózkodási helye an-
nak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szán-
déka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik”.
Az Nytv. kimondja, hogy a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár
köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül
lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési ön-
kormányzat jegyzõjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
A Nytv. végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Vhr.) 29. § (1) bekezdése szerint a polgárnak a lak-
címét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegy-
zõnél kell bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartóz-
kodási hely létesítése nélküli megszûnését a lakóhelye szerint ille-
tékes jegyzõnél is bejelentheti. E jogszabályi rendelkezés szerint a
Magyarországon élõ polgár lakóhelyét újabb lakóhely létesíté-
se nélkül nem szüntetheti meg, valamint lakóhely bejelentése
nélkül tartózkodási helyet nem jelenthet be.
Amennyiben a Magyarországon élõ polgár lakóhellyel nem ren-
delkezik, akkor a lakóhellyel való rendelkezéshez kötött jogok

gyakorlására sem jogosult. Ez
többek között az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére va-
ló jogosultságot is érinti.
A Vhr. szerint hajléktalan sze-
mélynek, aki ideiglenes szállás-
hellyel sem rendelkezik, lakóhe-
lyeként azt a települést kell beje-
lentenie ahol szokásosan megtalálható. Ebben az estben a nyil-
vántartásba a település neve mellett „lakcím nélküli” bejegyzés
szerepel. A Vhr. szerint a hajléktalan-szálláson tíz napot meghala-
dóan tartózkodó lakcím nélküli személyt a szállásadó köteles be-
jelenteni. Ebben az esetben a polgár lakóhelyének címe a hajlék-
talanszálló lesz.
Ez utóbbi esetben a hivatkozott jogszabályi rendelkezések
nem tesznek lehetõvé olyan eljárást, amelynek eredménye-
ként a település szintû lakóhellyel rendelkezõ hajléktalan pol-
gár tartózkodási helyet létesít, sem olyat, melynek során nem
hajléktalan polgárok létesítenek településszintû lakcímet.
Aki a lakcímbejelentésre elõírt rendelkezéseknek nem tesz ele-
get, 30 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható az egyes sza-
bálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1)
bekezdése alapján.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának

Okmányiroda- és Ügyfélszolgálati Osztálya

Tudnivalók a lakcímbejelentésrõl

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Szociális – Civil szervezetek

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete az Év Civil
Szervezete Díj elnevezéssel új helyi ki-
tüntetést alapított, melynek átadásá-
ra elsõ ízben a 2010. évben kerül sor.

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

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

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 

Felhívás az Év Civil Szervezete Díj adományozására

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

K érjük látogasson el
hozzánk június 9-

én 10 órától a Derûs Al-
kony Gondozóházba! 

Pünkösdfürdõ zöld-
övezetében személyesen
is megtapasztalhatja,
hogyan élünk mi. 

Nyílt napunk exkluzív
vendége Dr. Majercsik
Eszter PhD osztályveze-
tõ fõorvos, az idõsödés
országos hírû szakértõje.
A 11 órakor kezdõdõ
„Életminõség az élet al-
konyán” címû elõadásra
minden érdeklõdõt vá-
runk. Délután betekinthet
az intézmény mindenna-
pi életébe, részt vehet az
idõs embereknek szerve-
zett foglalkozásokon. 

Habos kávéval és sü-
teménnyel várunk min-
denkit.

(Címünk: Derûs Al-
kony Gondozóház, 1039

Budapest, Zipernowszky
utca 1. Gondozóházunk
megközelíthetõ a 134-es
busszal a Bálint György
utcai megállótól, illetve
ha autóval érkezik hoz-
zánk, ingyenesen parkol-
hat a gondozóház elõtti
parkolóban.) 

Elérhetõségeink, ér-
deklõdni lehet: Müller
Istvánné intézményveze-
tõ és Haskóné Alker An-
namária vezetõ ápoló.
Telefon: 454-7066, 454-
7067, 243-9757. E-mail:
dag-g@kszki.obuda.hu

Derûs Alkony 
Gondozóház

Nyílt nap a Derûs Alkony Gondozóházban

Civil udvarrá alakult a Zichy-kastély kertje május 2-án, Óbuda Napján. Civil szerveze-
tek mutatkoztak be, köztük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Úgy érzi, összecsapnak a
hullámok a feje felett?
Egyre kilátástalanabb a
helyzete, senkire sem szá-
míthat, halmozódnak adós-
ságai?

L épjen idõben! Ne
veszítse el lakását!

Ha úgy érzi, lakásá-
nak, lakhatásának el-
vesztése fenyegeti, tájé-
kozódhat lehetõségeirõl
„Kulcs-tartó” informá-
ciós vonalunkon.

Sok emberrel elõfor-
dul, hogy életének egy
szakaszában nehéz hely-
zetbe kerül, családjától,
barátaitól nem tud, vagy
nem akar segítséget kér-
ni, hosszabb-rövidebb
ideig nem tudja fizetni
lakbérét, közüzemi szám-
láit vagy hitelének tör-
lesztõ részleteit. Ilyenkor

különösen fontos, hogy
ne adja fel, mert az idõ-
ben kezelt probléma or-
vosolható. Megoldás ak-
kor lehetséges, ha tudja,
milyen segítségeket ve-
het igénybe, és tájékozó-
dik a várható következ-
ményekrõl. 

Ha úgy dönt, hogy
nem dugja homokba a
fejét, hanem kész tenni
azért, hogy ne veszítse
el lakását, akkor várjuk
hívását! Hívhat minket
hétfõn és pénteken, 18-
tól 21 óráig a 267-0006-
os telefonszámon.

Kulcs-tartó program
www.menhely.hu

Kulcs-tartó program

Ne veszítse el lakását!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üze-
meltet a kerületben mûködõ civil szervezetek számára.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés
keretén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos
tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendsze-
rünkön keresztül a különbözõ pályázati lehetõsé-
gekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos
információkról. Ha igénylik az önkormányzat szolgál-
tatását, ezt szíveskedjenek jelezni Zsuppánné
Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi refe-
rensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbuda-Békásmegyeren
mûködõ Óbudai Gondozási
Központ az 1970-es években
kezdte el segítõ tevékeny-
ségét a kerületben élõ idõs-
korú személyek és a szociá-
lisan rászoruló lakosok ellá-
tása érdekében. Intézmé-
nyünk az évek során az igé-
nyeknek megfelelõen fejlõ-
dött, bõvült. Mai formájá-
ban, komplex szociális alap-
ellátást nyújtó intézmény-
ként közel 1700 ember ellá-
tásáról gondoskodik napon-
ta.

Az idõsek számára
nyújtott, rugalmasan

bõvülõ szolgáltatásaink
körét - szociális étkezte-
tés, házi segítségnyújtás,
jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás, idõsek nappali
ellátása (idõsek klubja) -
Óbuda-Békásmegyer tel-
jes területén biztosítjuk az
ellátást igénylõk számára.

Hagyományos alapellá-
tási feladataink közül a
házi segítségnyújtás és a
jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás után most a
nappali ellátást szeretnénk
bemutatni. 

A nappali ellátás bizto-
sítására megszervezett hét
Idõsek Klubja a saját ott-
honukban élõ, önmaguk
ellátására részben képes

idõs emberek részére kí-
ván - egészségi, mentális
állapotuknak megfelelõ -
napi elfoglaltságot, közös-
ségi létet és igény szerint
az alapvetõ higiéniai szük-
ségletek kielégítéséhez le-
hetõséget biztosítani.

Klubjainkat - egy kivé-
tellel - nyugdíjasházakban
alakítottuk ki, így maxi-
málisan megfelelnek az
idõs kor elvárásainak. 

Klubjainknak alapvetõ
szerepe van az idõs embe-
rek mentális egészségé-

nek megõrzésében, hiszen
tagjaink társadalmi aktivi-
tása az érdeklõdési körük-
nek megfelelõen meg-
szervezett programjaink
által megõrizhetõ, ébren
tartható. 

Milyen szolgáltatáso-
kat nyújtunk a nappali
ellátás keretében?

Rendszeres programja-
ink között tudhatjuk az
egészség megõrzésével
kapcsolatos, hetente egy-
szer - a Szérûskert utcai
uszodában rendezett -
aqua-fitnesz foglalkozást
és a Chi-kung tornát, mely
kifejezetten az idõskorúak
számára kifejlesztett, kí-
mélõ gyakorlatokkal
nyújt kellemes kikapcso-
lódást és teljes felüdülést
gyakorlójának. Népszerû
programunk a társastánc-
oktatás, ahol a zene és a
tánc magával ragadó ereje
által az aktív pihenés ga-
rantált. Célunk nemcsak
az egészség megõrzése,
hanem a szellemi frisses-
ség megtartás is, melyhez
az „újságot mindenkinek”
program és a 2009-ben, a
polgármester kezdemé-
nyezésére indított „Nagyi-
Net” is hozzájárul.

A kultúra iránt érdeklõ-
dõ tagjaink számára „Sze-
relmes magyar írók” cím-
mel tavaly indult irodalmi

sorozatunk, továbbá az
Óbuda Múzeum és
Könyvtár segítségével
megkezdõdött az úgyne-
vezett „láda program”,
melynek keretében a mú-
zeum munkatársai az álta-
luk kiválasztott tárgyak-
hoz kapcsolódóan - szak-
mai, történeti hátteret biz-
tosítva - interaktív beszél-
getésekre hívhatók.  

A klubokban mindeze-
ken túl rendszeresen
szervezünk komolyzenei
programot, festménykiál-
lítást, kézmûves és alkotó
napot.

Évente egyszer az Óbu-
dai Sport és Szabadidõ

Nonprofit Kft.-vel együtt-
mûködve sportnapot tar-
tunk, mely egész napos
versengésre ad lehetõsé-
get. Különös figyelmet
fordítunk továbbá ünnepe-
ink bensõséges formában
történõ megtartására is,
melyre minden évben szép
számmal összejövünk. 

Munkatársaink által
Balatonszabadi-Sóstón
szervezett, népszerû sza-
badidõs programokkal
színesített, aktív kikap-
csolódásra lehetõséget
adó nyaralásokra klub-
tagjainkon túl valameny-
nyi kerületi, idõs lakos
számára részvételi lehe-
tõséget biztosítunk.

A szolgáltatás igény-
bevételi lehetõsége

A klubjainkba történõ
felvételre írásbeli kérelem
alapján van mód, mely
alapján a klubvezetõ a
szolgáltatást igénybeve-
võvel megállapodást köt
az ellátás biztosításáról.

A nappali ellátás jog-
szabály alapján térítési
díj köteles szolgáltatás,
melynek összegét azon-
ban Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat át-
vállalja, így ellátásunk
minden klubtagunk szá-
mára ingyenes.

A szolgáltatásra vonat-
kozóan további felvilá-
gosításért bizalommal
fordulhatnak központja-
inkhoz.

Programjainkra vagy
tagjaink sorába várunk
minden idõskorú, kerüle-
ti lakost!

Óbudai Gondozási
Központ

Központjaink az alábbi 
címeken érhetõk el: 

I. sz. Gondozási Központ (1033 Budapest, Harrer Pál
utca 4.Tel.: 250-3230.) Központvezetõ: Nagy Lajosné.
Idõsek Klubja
1033 Budapest, Harrer Pál utca 4. Tel.: 368-9410.
1036 Budapest, Kiskorona utca 3. Tel.: 368-7068.
II. sz. Gondozási Központ (1037 Budapest, Harang
utca 1. Tel.: 367-1522.) Központvezetõ: Seibin Tímea.
Idõsek Klubja
1033 Budapest, Harang utca 1. Tel.: 367-4853.
1033 Budapest, Szérûskert utca 39. Tel.: 367-4366.
III. sz. Gondozási Központ (1038 Budapest, Vízi-
orgona utca 12. Tel.: 454 7063.) Központvezetõ:
Fehérváriné Csépe Éva.
Idõsek Klubja
1038 Budapest, Víziorgona utca 12. Tel.: 243-1114.
1038 Budapest, Õszike utca 8. Tel.: 243-2434.
IV. sz. Gondozási Központ (1039 Budapest,
Hatvany L. utca 1. Tel.: 454 0710.) Központvezetõ:
Helembai Tiborné.
Idõsek Klubja
1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 1. Tel.: 243-
0996.

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Idõsek nappali ellátása

„Magyarország a XX. században” címmel (történelem, irodalom, film, mûvészet, zene,
sport) mûveltségi vetélkedõt rendeztek a nyugdíjasoknak. A versenyen kiemelkedõen
szerepelt az I. számú Gondozási Központ Kiskorona utcai Idõsek Klubjának 1. csapa-
ta. A serleget Bús Balázs polgármester adta át a nyerteseknek

Azoknak szervez hozzátartozói csoportot a Kék
Pont Békásmegyeri Drogambulancia, akik úgy érzik
nem képesek egyedül megbirkózni gyermekük, pár-
juk, testvérük, barátjuk szenvedélybetegségével,
illetve hatékony segítséget szeretnének nyújtani.
A csoport anonym, az önsegítés elvei alapján
mûködik, két munkatárs vezetésével.
A foglalkozásokra rendszeresen meghívnak érintet-
teket, akik már megszabadultak a szenvedélyeiktõl
és tisztán élnek, hozzátartozókat, akik elmondják,
nekik hogyan sikerült „túlélniük”, illetve szakem-
bereket, akik aktuális kérdésekben nyújtanak segít-
séget.
Cím: Kék Pont Békásmegyeri Drogambulancia,
1039 Budapest, Lukács György utca 3. Tel.: 454-
0876.
Idõpont: minden kedden 18 órától, de nem elvárás
a pontos érkezés.

Kék Pont Drogambulancia Békásmegyeren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Prof. Dr. Kellermayer Mik-
lós sejtkutató Emeritus
Professzor, aki tavaly el-
nyerte a Príma díjat a Ma-
gyar Tudomány kategóriá-
ban több mint négy évtize-
de kutatja az élõ sejt szer-
kezetét. Az Egyesült Álla-
mokat is többször megjárt
professzor nevét tudomá-
nyos munkái mellett köz-
életi szerepvállalásainak,
valamint mély istenhitérõl
is valló könyveinek kö-
szönhetõen ismerhetik.

- Darwin elmélete sze-
rint a fajok kialakulását
a környezethez való al-
kalmazkodás határozta
meg. Hisz abban, hogy
ez véletlenszerû próbál-
kozások sorozatából
alakult ki, vagy egy cél-
tudatosan vezérelt fo-
lyamat eredményekép-
pen? Véletlenül létrejö-

het-e egy olyan bonyo-
lult, céltudatosan szer-
vezett lény, mint az em-
ber?

- Magyarországon is
láthatta mindenki, hogy
van egy megátalkodot-
tan hangos professzor,
úgy hívják, hogy

Richard Dawkins, aki a
leghangosabb neodar-
winista, tudatosan ateis-
ta is, és mindent erre
tesz fel. Sok könyvet írt.
A legutóbbi három év-
ben két nagy könyve je-
lent meg, az egyik az Is-
teni téveszme, amely azt
mondja, hogy Isten
nincs, a vallások viszont
ártóan isteni téveszmé-
ket terjesztenek. A má-
siknak a címe: A legna-
gyobb mutatvány. A
könyvek áttanulmányo-
zása után kiderül a nagy
csúsztatás, hazugság.
Az, hogy volt egyetlen
egy élõ, azt szándéko-
san elhallgatja. Mintha
ez nem lenne lényeges.
Pedig nagyon lényeges
a tudománynak, hogy ha
valami csak egyetlen
egyszer jött létre, és eb-
bõl indult el egy folyto-
nos lét, és ehhez a foly-
tonos léthez egy törvény
tartozik, akkor ez a tu-

domány számára egy
soha meg nem ismerhe-
tõ határt jelent. 

Az élettelen anyagi
világnak is volt egy in-
dulása, és hozzátartozott
az a törvény, ami az égi-
testeket és az atomokat
egy törvényi rend sze-
rint tartja össze. Ez a
törvény tökéletes, éssze-
rû és célszerû. Hogy
honnan van ez a tökéle-
tesség, ésszerûség és
célszerûség, ezt Einstein
is feltette magának. Ek-
kor bizonytalanodott el,
és ekkor mondta azt,
hogy a hit és a tudás
össze van kapcsolva. 

Az élõvilágra vonat-
kozóan le kell szögez-
nünk: volt egyszeri kez-
det, volt egyetlen egy
élõ, és ebbõl bontako-
zott ki az egész élõvilág.
Ehhez tartozott az a tör-
vény, hogy az élet foly-
tonos és változékony.
Az elsõ élõ sejt létrejöt-

tét és a belõle való ki-
bontakozást, a sokszínû
élõvilág megvalósulását
vezérlõ törvény eredetét
a tudomány eszközeivel
soha nem ismerhetjük
meg. A hit világában ép-
pen a soha meg nem is-
merhetõség miatt azt
hisszük, abban vagyunk
bizonyosak, hogy az
élõvilág Isten mûve. A
mi emberi lényegünk is
egy misztérium. Olyan
élõlények vagyunk, akik
felszabadítottak va-
gyunk a törvény alól.
Egy biztos, az élõvilág
tette a Földet édenkert-
té, ahová úgy kétszáz-
ezer évvel ezelõtt az
emberi személyek biz-
tonságban idejöhettek. 

- Melyek a legújabb
eredmények a sejtkuta-
tásban?

- Én ma a sejtkutatás-
ban az õssejt-kutatást
tartom a legfontosabb-

„Gyógyítsatok!”

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Aserleget Hajek Éva,
a Keve-Kiserdei Is-

kola büfése kapta meg.
Az általa mûködtetett bü-
fében egészséges reform

menü is kapható. Az isko-
labüfé verseny nyertesei:
1. Fodros Általános Isko-
la. 2. Keve-Kiserdei Ál-
talános Iskola. 3. Kerék

Általános Iskola és Gim-
názium. 

Az év iskolabüféje
verseny helyezettjei: 1.
Keve- Kiserdei Általá-
nos Iskola: Hajek Éva.
2. Krúdy Általános Is-
kola: Dudás Illésné. 3.
Kerék Általános Iskola:
Kerényiné Magyar Éva. 

A Budapesti Hidroterá-
piás és Rehabilitációs
Gimnasztika (BHRG)
Alapítvány szakemberei
1992 óta kiváló eredmé-
nyekkel végzik organiku-
san éretlen (megkésett
mozgásfejlõdésû, gyen-
ge mozgáskoordináció-
val rendelkezõ, nehezen
együttmûködõ, viselke-
désproblémás, megkésett
beszédfejlõdésû, részké-
pesség-gyenge, iskola-
éretlen, tanulási problé-
más, hiperaktív és autiz-
mus sprektrumzavarral
küzdõ), 6 hónapostól 12
éves korú gyermekek
komplex fejlesztését szá-
razföldön (TSMT) és víz-
ben (HRG). A mozgásfej-
lesztés az idegrendszert
érlelõ hatása révén meg-

alapozza a gyermekek
képességeit, megkésett
fejlõdés esetén segíti a
normál szint elérését.

A vizsgálatokkal rész-
letes képet  kaphatnak a
szülõk gyermekük telje-
sítményérõl. Az egyéni
fejlesztések során a csa-
ládok otthon végezhetõ
feladatsorral dolgoznak,
így havonta csak egy ta-
lálkozásra van szükség a
fejlesztõvel.

Csoportos formában
Óbudán, a Tavasz utca
5-ben, Pesten a VIII.
Baross utca 111-ben
várják a gyermekeket.

(Érdeklõdni lehet La-
katos Katalinnál /06-30-
443-0515/, és Madács
Anitánál /06-30-531-
0888/.)

Gyermekek komplex fejlesztése

Díj a legegészségesebb iskolai büfének
Az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódóan Puskás Pé-
ter alpolgármester adta át a kerület legegészségesebb
iskolai büfének járó díjat, május 14-én a Laborc utcai
Barátság Szabadidõparkban.

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET! A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi
Szervezete május végén a következõ idõpontban és helyszínen szervez nyilvános vér-
adást. Május 26-án 11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 60. életévét (rendsze-
res véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön
el a véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Május 27-én (csütörtökön) 9-tõl 12 óráig az Óbuda
utca 6. szám alatti Védõnõi Tanácsadóban. (Elõze-
tes bejelentkezés munkaidõben a 250-0664-es te-
lefonszámon.)
Június 1-jén (kedden) 9-tõl 12 óráig az Ányos ut-
ca 2. szám alatti Védõnõi Tanácsadóban. (Elõzetes
bejelentkezés munkaidõben a 242-1052-es telefon-
számon.) Bõvebben az Óbuda Újság május 12-ei
számának 12. oldalán.

Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálata

Ingyenes gyermekszemészeti szûrõvizsgálat 
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VÖRÖSKERESZTES KITÜNTETÉS A POLGÁRMESTERNEK. A Magyar Vöröskereszt Világnapja megünnepléséhez idén a III. kerület adta a helyszínt má-
jus 15-én az Óbudai Kulturális Központban. Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere kiemelkedõ vöröskeresztes munkájáért arany fokoza-
tú kitüntetést és oklevelet vett át Kardos Istvántól, a Magyar Vöröskereszt Fõvárosi Szervezetének igazgatójától

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A pályázat sikere, a
program iránt megnyil-
vánuló jelentõs társadal-
mi érdeklõdésre tekin-
tettel, az Egészségügyi
Minisztérium újabb pá-
lyázatot írt ki. 

A kórházon kívül be-
következõ hirtelen
szívhalál esetén ugyan-
is: az újraélesztés le-
hetõsége annak a ke-

zében van, aki jelen
van és segít! Ez egy-
ben a program mottója,
melynek általános és
alapvetõ célja az elsõ-
segély elsajátításának
népszerûsítése, mozga-
lommá szervezése, a ci-
vil szféra, a munkálta-
tók bevonása, egyúttal
társadalmi szerepválla-
lásuk erõsítése. A hos-
szú távú cél az, hogy

minél több, a közösség
számára elérhetõ he-
lyen (oktatási-, keres-
kedelmi-, sport-, kultu-
rális-, hitéleti intézmé-
nyek, tömegközlekedé-
si létesítmények terüle-
tén) elérhetõ legyen az
életmentésre alkalmas
eszköz a laikus elsõse-
gélynyújtók számára is.
Fontos emellett a mun-
kahelyi balesetvédelmi

oktatásba integrálni a
hirtelen szívhalál mér-
sékléséhez szükséges
ismereteket, és ezzel a
lakosság egyre széle-
sebb körét felkészíteni
a környezetében bekö-
vetkezõ hirtelen szív-
halál esetén nyújtandó
segítségre. A pályázat

eredményeként három
defibrillátor került a
III. kerületbe, ezek a
Harrer Pál utcai Ok-
mányirodában, a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban és az Óbudai
Kulturális Központban
találhatók, szembetûnõ
helyen felszerelve.

nak, és a klónozást, mert
ez az a pont, amellyel
vissza lehet élni. Élõ
sejtet az ember nem tud
létrehozni, de minden
jel azt mutatja, hogy el
tudja rontani. Például
megsokasítani, hogy le-
gyenek daganatok, a
mérgezõ gázok, a mér-
gezõ anyagok, meg az
ózonréteg hiánya miatt a
világûrbõl érkezõ sugár-
zás következtében. Ab-
szolút számban növeke-
dett a rák, növekedtek
az immunrendszer bajai,
mert mérgezõ anyagok-
kal vagyunk tele. Ezen
ártások visszafordítása,
vagyis a gyógyítás lett a
tudomány és a politika
legsürgetõbb közös fel-
adata. 

- Közeledik a Nemzet-
közi Környezetvédelmi Vi-
lágnap. Tudjuk, sokat tesz
a környezet és a természet
védelméért. Milyen fel-

adatokat lát fontosnak ma
Magyarországon?

- Meg kell szüntetni a
biomassza címén zajló
erdõirtást, le kell leplez-
ni ezt az új hazugságot.
Az Európai Uniónak és
Oroszországnak össze
kell fogni, hogy kezdjék
el a biztonságos atom-
energia-programot. Min-
denhol minden erõvel
induljon újra a visszaer-
dõsítés, konkrétan a
vissza-õserdõsítés. Ne
hazudjon senki, hogy a
termõföld és az élõvilág
nem tud eltartani 6,5
milliárd embert, hogy túl
sokan vagyunk. Nem ez
az igazság, hanem az a
baj, ahogyan élünk, aho-

gyan pusztítjuk a termé-
szetet, pusztítjuk az er-
dõségeket. Az emberi-
ségnek be kell látnia,
hogy a fák eltartottjai
vagyunk, egységes pénzt
kell létrehozni, és a pénz
fedezetének az élõfák-
nak kell lennie. Az a
népcsoport lesz gazda-
gabb, akinek több élõfá-
ja van. A széndioxid-tö-
meget, az oxigénhiányt
nem valamiféle katalizá-
torokkal kell megoldani,
hanem a fotoszintetizáló
zöld rendszerekkel. Élõt
nem tudunk létrehozni,
de az élõt tudjuk gyógyí-
tani. A faültetés a leg-
alapvetõbb gyógyítás.

Vörös Éva

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

Életmentõ hirtelen szívleálláskor

Újraélesztõ készülékek a kerület három pontján

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Prof. Dr. Kellermayer Miklós sejtkutató, az orvostu-
dományok doktora tart elõadást „Gyógyítsatok!”
címmel az Óbudai San Marco Szabadegyetemen
június 14-én 18 órától. Helyszín: Óbudai Kulturális
Központ (San Marco utca 81.). A belépés díjtalan.

San Marco Szabadegyetem
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Környezetünk

Az élelmiszerláncról
és hatósági felügye-

letérõl szóló 2008. évi
XLVI törvény 2008.
szeptember 1-je óta sza-
bályozza többek között a
károsítók elleni védeke-
zést. A 19/1992 (I. 28.)
Kormányrendelet alapján
belterületen a jegyzõ
látja el a károsítók elleni
védekezési kötelezettség
betartásának ellenõrzésé-
vel, a közérdekû véde-
kezés elrendelésével
kapcsolatos feladatokat.
A földhasználó köteles a
károsítók ellen védekez-
ni, ha azok más, különö-
sen a szomszédos terme-
lõk növénytermesztési,
növényvédelmi biztonsá-
gát, vagy az emberi
egészséget bármely mó-
don veszélyeztetik.

A hatékony védekezés
alapja a gyomnövények

felismerése, különös te-
kintettel a parlagfûre. 

A mellékelt ábra a par-
lagfû életciklusát mutatja
be. Irtásának legmegfele-
lõbb módja tavaszi megje-
lenéskor a gyomlálás, illet-
ve tömeges elõfordulás
esetén, a virágbimbó meg-

jelenése elõtt végzett ka-
szálás, majd a vegetációs
idõszak második harma-
dában a vegyszeres véde-
kezés. További szaporodá-
sát a feltört, elhanyagolt te-
rületek füvesítésével lehet
meggátolni. A növényvé-
delmi törvény szerint a

parlagfû elleni védeke-
zést június 30-ig végre
kell hajtani. Ez az idõpont
a szankciómentes önkéntes
jogkövetés lehetõségének
határnapja. 

A jogszabályi rendelke-
zés alapján a jegyzõ június
30-át követõen köteles ha-
tósági eljárást kezdeni
azokkal a földhasználók-
kal szemben, akik elmu-
lasztották a parlagfû elleni
védekezési kötelezettségü-
ket teljesíteni. 

Szükség esetén a par-
lagfûmentesítés érdekében
közérdekû védekezést kell
elrendelni az ingatlantulaj-
donos költségére.

Afõváros köztisztaságá-
ról szóló 48/1994 (VIII. 1.)
Fõvárosi Közgyûlési ren-
delet 3. § szerint az ingat-
lan tulajdonosa (kezelõje,
használója) köteles gon-
doskodni az ingatlan, az

ingatlan elõtti járda, to-
vábbá a járda és a kocsiút
közötti terület gondozásá-
ról, gyommentesítésérõl.

A növényvédelmi bír-
ság mértékét a 194/2008.
(VII. 31) Kormányrende-
let szabályozza. A kiszab-
ható bírság összege külte-
rületen és belterületen a
gyomos ingatlan nagysá-
gától függõen, 15.000 fo-
rinttól 5.000.000 forintig
terjedhet.

A III. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Építési Ha-
tósági Osztályának Kom-
munális és Mezõgazdasági
Csoportja kéri minden
földhasználó együttmûkö-
dõ segítségét, hogy - ható-
sági felszólítás nélkül is -
tegyen meg mindent ápolt,
egészséges környezetünk
érdekében.

Szendrényi Attila
csoportvezetõ

Védekezzünk az allergén gyomok ellen!

A családi ház dísze a kert, mely összeköti a
természettel, élõ környezetbe helyezi. De mi
legyen azokkal, akiknek nincs kertje? Nos,
ablakuk, erkélyük, esetleg tetõkertjük nekik
is akad. Ez a tökéletes terep az edénykerté-
szet számára. Színpompás, megnyugtató, gaz-
dag környezetet alakíthatunk ki erkélyünk
korlátján leomló virágzuhataggal, a falra erõ-
sített, változatos kis cserepekkel, nyárra me-
diterrán hangulatúvá varázsolt teraszunkkal,
elegáns tetõkertünkkel.

Az edényes növénytartás hagyománya az írott
történelem elõtti korba nyúlik vissza. Szemi-

ramisz függõkertjét tartjuk az elsõ tetõkertnek, a gö-
rögök apró, cserépben nevelt növényekbõl alakítot-
tak ki úgynevezett adonisz-kerteket. A dézsás növé-
nyek története a középkorban Nyugat-Európában a
rozmaringgal, és más, meleg klímát igénylõ déli nö-
vények elterjedésével kezdõdött. Késõbb az alpesi
területeken ablakok, balkonok, mellvédek, lépcsõ-
feljárók feldíszítésével pedig a balkonvirágok terjed-
tek el. Így lett népszerû a muskátli, a fukszia, a begó-
nia és a petúnia.

Nyári kompozíciók
Mi is könnyen létrehozhatunk gyönyörû nyári

kompozíciókat néhány egyszerû alapszabállyal.
Kezdésként tervezzük meg, milyen színfoltot szeret-
nénk erkélyünkre, ablakunkba. A színharmóniák ál-
talános szabályai jól használhatók: a vörös-narancs-
sárga-sárga a meleg színek csoportja, a kék-lila-
fehér-szürkés hideg színhatású csoport. A kis méret
miatt célszerû ezeket csoporton belül keverve szín-
harmóniát kialakítani. Ha semleges hatást szeret-
nénk elérni, egyszínû zöld, levéllel díszítõ növénye-
ket használjunk.

Abalkonvirágok máig a legkeresettebb növények,
egyre bõvülõ fajtaválasztékkal. Kitûnõek nagy felü-
leten élénk nyári színfolt kialakítására. Minden edé-
nyes növény kiválasztásánál fontos, hogy milyen
azok tenyészhely igénye: déli oldalon napos helyre
valókat helyezzünk el, keleti-nyugati oldalra világos
tenyészhelyet kedvelõket, északi oldalra kerüljenek
a félárnyékot-árnyékot tûrõ növények. A balkonlá-
dákra jellemzõ, hogy sokszor olyan épületrészekre
kerülnek, melyek szélnek kitettek, nagy a napsugár-
zás, alacsonyabb a páratartalom, városokban a lég-
szennyezés is. 

Víz- és tápanyag
Nagyon fontos ezért gondosan odafigyelni a nö-

vények víz és tápanyagellátására. A balkonláda ne
legyen kisebb 15x15 centiméternél, és ne legyen rö-
videbb 40 centiméternél, nagyobb ládákban
könnyebben megmaradnak a növények, viszont ek-
kor számoljunk az esetleges statikai többletterhelés-
sel. A ládákban ne álljon a víz, az alján alakítsunk ki
lyukat, ha gyárilag nincs, és érdemes alátéttel ellát-
ni a lecsepegõ víz ellen. Egyre több kertészetben
kaphatók modern, önöntözõs balkonládák, ezek
hosszabb ideig tárolják a vizet, kevesebbszer is ön-
tözhetünk. 

A tápanyagellátásról a megfelelõ balkon-virág-
földdel gondoskodhatunk, ez nem esik össze a sok
öntözéstõl, jobban tartja a vizet, és több tápanyag van
benne, mint a kerti virágföldben. Késõbb hozzáadott
tartós hatású mûtrágyát is használhatunk. 

Ajánlható, népszerû, könnyen tartható, színgaz-
dak fajták: futómuskátli (Pelargonium peltatum hib-
ridek), petúnia (Petunia hibridek), Scaevola aemula,
kerti verbéna (Verbena hibridek), törpe lobélia
(Lobelia erinus), árnyékosabb helyre gumós begóni-
ák (Begonia tuberhybrida).

Teraszunkon könnyen kialakíthatunk rusztikus,
mediterrán hangulatot, ha agyagcserepekben helye-
zünk el növénycsoportokat. A kompozíciók kialakí-
tásánál a fõnövény lehet citrusféle, ebbõl egyre több
variáció kapható nálunk, ráadásul, ha nincs helyünk
a lakásban, sok kertészet vállal teleltetést is. Kiváló
fõ motívum lehet még a vázra futtatott Bougainvil-
lea, mely gyönyörû lila virágaival a görög tájak bu-
jaságát idézi, vagy a leander, ami akkor a legszebb,
ha a növény meleg, napsütéses helyen van, és sûrûn
öntözzük, a cserép tányérját feltöltve vízzel. 

Friedmann Márton
okleveles táj- és kertépítész mérnök

Edénykertészet nyáron Óriási balkonnövény vásár
Erkélyére, teraszá-
ra, nálunk vásárol-
ja meg virágzó bal-
konnövényeit! Vi-
rágzó növények,
kész beültetések, önöntözõs balkonládák, kül-
téri edények, cserepek kedvezõ áron. Maxi-
mális szakértelem és hatalmas választék.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövényker-
tészet,Bp., III.Bécsi út 387.Nyitva:hétköznap
8-tól 20 óráig, hétvégén 8-tól 18 óráig. (Továb-
bi szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsa-
inkat keresse a www.fitoland.hu weboldalon.)
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének 20/2010. (V. 7.) önkormányzati rendelete, az
üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló
33/2008. (VI. 30.) rendelet módosításáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói
jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében, a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. tv.
12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló 33/2008.
(VI. 30.) rendelet módosításáról a következõket rendeli el:
1. § Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló
33/2008. (VI. 30.) rendelet 1. számú melléklete jelen ren-
delet 1. számú melléklete szerint módosul.
2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hir-
detõtábláján való kifüggesztéssel történik. Jelen rendele-
tet az Óbuda Újságban is közzé kell tenni.
(3) Jelen rendelet 1. §-a, valamint az (1)-(2) bekezdés je-
len rendelet hatálybalépését követõ napon, a (3) bekez-
dés jelen rendelet hatálybalépését követõ második napon
hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs

jegyzõ polgármester
Indokolás
A Bp., III. ker. Szõlõkert köz 2. szám alatti ingatlan tulajdono-
sa kérelmezte, hogy a terület az üzletek éjszakai nyitva tartá-
sának rendjérõl szóló 33/2008. (VI. 30.) Ökm rendelet 1. szá-
mú mellékletére kerüljön rá, tekintettel arra, hogy az ingatlant
rendezvény és koncertteremként szeretné hasznosítani. A
Bojtár utca, Kunigunda útja, Szõlõkert köz illetve Szõlõkert ut-
ca által határolt területen nincsenek lakóházak, csak kereske-
delmi, ipari épületek (a terület M-III/1 ill. M-III/2 jelû, üzemi te-
lephely jellegû munkahelyi területek építési övezetbe tarto-
zik), így a létesítmény a lakosság nyugalmát nem zavarná.

Ismét több ezer kilogramm
veszélyes hulladékot
adott le a lakosság, mely
így ártalmatlanításra, il-
letve újrahasznosításra
kerülhetett, és nem szeny-
nyezi környezetünket.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányza-

ta és az ÖKOMAT Elekt-
ronikai Hulladék Hasz-
nosítást Koordináló Kht.
által közösen meghirde-
tett elektromos és elekt-
ronikai hulladék begyûj-
tési akciója ebben az év-
ben is nagy sikert ért el. 

A lakosság részére,
csakúgy, mint az elõzõ
években két szombati na-
pon, több helyszínen biz-
tosítottuk az e+e hulladé-
kok ingyenes leadásának
lehetõségét, melyrõl elõ-
zetesen tájékoztattuk a
lakosságot az Óbuda Új-
ság oldalain, valamint fi-
gyelemfelhívó plakáto-
kat is kihelyeztünk.

Május 8-án a helyszí-
neken összesen 9 ezer
150 kilogramm, május
15-én összesen 7 ezer
533 kilogramm volt a
begyûjtött mennyiség.
Így a III. kerületi lako-
sok idén tavasszal több
mint 16,5 tonna veszé-
lyes hulladékot kezeltek
az akció során, tökélete-
sen környezettudatosan.

Terveink szerint 2010
õszén folytatjuk progra-
munkat, amikor ismét
lehetõség lesz a többi
veszélyes hulladékfajta
leadására is. Természe-
tesen az eddigiekhez ha-
sonlóan elõre tájékozta-
tást adunk a begyûjtõ-
napokról és a helyszí-
nekrõl az önkormányza-
ti médiában.

Ne terheljük felesle-
gesen környezetünket

és óvjuk a természetet!
Somlói Viktória
önkormányzati 

fõtanácsadó

16,5 tonna veszélyes hulladékot adtak le a lakosok

Változatlan lelkesedéssel
vettek részt az óvodások, is-
kolások az idei ÖKO-7 kör-
nyezetvédelmi rendezvény-
sorozaton, melynek központi
helyszíne a Békásmegyeri
Közösségi Ház volt. 

Természetesen számos
más helyen is tartottak

programot, így a Hajógyá-
ri-szigeten vagy a Duna-
parton. Nagy sikere volt az
önkormányzat által támo-
gatott a komposztálásnak.
Az eredményhirdetésen
számos értékes ajándék
mellett, melyeket Bús Ba-
lázs polgármester adott át a
nyerteseknek, a gyerekek
örökbe fogadtak egy-egy,
az állatkertben élõ állatot.

Gyõztesek
Óvodások: I. Zümmö-

gõ mackók (Gyermekvi-
lág Montessori Óvo-

da/Mosolygó Tagóvoda).
II. Szivárvány (Meseerdõ
Óvoda/Szivárvány Tag-
óvoda). III. Csiga csapat
(Gyermekvilág Óvoda).

1-2. osztályosok: I.
Gombafejek (Ziper-
nowsky). II. Csillagfény
(Csillaghegyi). III. Bu-
dai nyúlfarkfû (Elsõ
Óbudai).

3-4. osztályosok: I. Ve-
szélyes hulladékok (Krú-

dy). II. Dr. Bubó (Med-
gyessy). III. ÖKO-Gar-
field (Krúdy).

5-6. osztályosok: I.
Egerészölyv (Elsõ Óbu-
dai). II. Jeles Napok (Ve-
res Péter). III. Csodatur-
mix (Krúdy). 

7-10. osztályosok: I.
Vidéki fecskék (Veres
Péter). II. Színes sziget
(Medgyessy). III. Vidrák
(Elsõ Óbudai). 

Az ÖKO-7 nyertesei

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

Békásmegyeri
statisztika

A 2007. május és 2008.
május közötti idõszakban,
a térfigyelõ-rendszer ki-
épülése elõtt 412 bûncse-
lekményt követtek el Bé-
kásmegyer területén. A
térfigyelõ mûködtetésé-
nek elsõ évében 182 bûn-
cselekmény történt, ami
56 százalékos csökkentést
jelent. A térfigyelõ máso-
dik évében 116 esemény
történt, így az elõzõ évhez
viszonyítva még mindig
36 százalékkal csökkent a
bûncselekmények száma.
Hogyha a mûködés elõtti

évet vesszük alapul, ak-
kor láthatjuk, hogy 72
százalékkal csökkent az
elkövetések száma Bé-
kásmegyeren. A kiemelt
bûncse lekményeke t
egyenként vizsgálva is
hasonló adatokat kapunk.

A betöréses lopások
száma 116 volt a kamerák
üzemeltetésének megkez-
dése elõtt a lakótelepen,

míg a mûködés elsõ évé-
ben már csak 56 betörés
történt, így az elõzõ évhez
képest 52 százalékkal
csökkent az elkövetések
száma. Tavaly május és
2010 májusa között
„csak” 32 betöréses lopás
történt, és ez további 43
százalékos csökkenést je-
lent, míg ha az indulás
elõtti évet vesszük alapul,
akkor két év alatt a csök-
kenés 72 százalék. A térfi-
gyelõ-rendszer mûködése
elõtt 90 gépkocsit tulajdo-
nítottak el Békásmegyer-
rõl, míg a megelõzés elsõ
évében már 38-ra csök-
kent ez az adat, mely 58

százalékos csökkenést je-
lent. Az elmúlt idõszak-
ban tovább csökkent az
eltulajdonítások száma
26-ra, így 32 százalékkal
ismét mérséklõdött a bûn-
cselekmények száma, a
térfigyelõ-rendszer bein-
dulása óta összességében
két év alatt 71 százalékkal
csökkent ez a bûncselek-
mény.

A gépkocsi feltörések
száma 199 volt, akkor,
amikor még nem üzemel-
tek a térfigyelõ kamerák.
A rendszer mûködését
követõen 80-ra csökkent.
Ez 60 százalékos mérsék-
lõdést jelent. Az elmúlt
idõszakban is csökkent a
bûncselekmények száma
55-re, így 31 százalékkal
tovább csökkent az elkö-
vetések száma Békásme-
gyeren. Összességében
72 százalékkal csökkent a
gépkocsi feltörések szá-
ma. 

A megelõzés kezdete
elõtt 2007. május és
2008. májusa között 7
rablást követtek el Békás-
megyeren, a térfigyelõ-
rendszer üzemelését kö-
vetõen lényegében nem
változott az elkövetések
száma, csak eggyel nõtt.
A mûködés második évé-
ben már tudatosult az em-
berekben a térfigyelõ-
rendszer léte, így a rablá-
sok száma is 3-ra csök-
kent. Ez 62 százalékos
csökkenést jelent az elõ-
zõ évhez képest, míg ha a
2007. május és 2008. má-
jus közötti idõszakot
vesszük alapul, akkor két

év alatt összesen 57 szá-
zalékos a csökkenés.

Belsõ-Óbuda
bûnügyi adatai

2010. április 1-jétõl
Belsõ-Óbudán, bûnügyi
szempontból az I. körzet-
ben, új térfigyelõ járõrök
kezdték meg munkájukat.
Az eltelt rövid idõ alatt is
egyértelmûen megállapít-
ható, hogy a rendõri je-
lenlét növelése visszatartó
erõt jelent a bûncselek-
ményt elkövetni szándé-
kozó állampolgárok köré-
ben. 2010 márciusában
116 bûncselekményt kö-
vettek el a területen, míg a
járõrözést követõen, ápri-
lisban 84 esemény történt.
Ez 28 százalékos csökke-
nést jelent.  A kiemelten
kezelt bûncselekmények
közül 2010 márciusában
28 betöréses lopás bûn-
cselekményt követtek el a
körzetben, míg áprilisban
17-et. Ez 39 százalékos
csökkenés. Huszonegy
gépjármû feltörést követ-
tek el idén márciusban.
Az újabb térfigyelõ autó
beállításával, a rendõri je-
lenlét fokozásával 17-re
csökkent áprilisban az

események száma. A gép-
jármû eltulajdonítások
száma idén márciusban
42 volt. Az elmúlt hónap-
ban, áprilisban közel felé-
re, 23 csökkent az elvitt
gépjármûvek száma. Ez
45 százalékos csökkenést
jelent az elõzõ idõszak-
hoz képest. A mért bûn-
cselekmények közül a
gépkocsi rongálások szá-
ma 16 volt 2010 márciu-
sában, míg áprilisban ez a
szám 13-ra csökkent. 

Az egyedi azonosító
meghamisításából, azaz a
rendszám lopásokból 4
történt 2010 márciusá-
ban, míg a következõ hó-
napra minimálisra csök-
kent az elkövetések szá-
ma. (1 darab, tehát 75
százalékkal csökkent).
Az I. körzetben mindösz-
sze két bûncselekmény
kategóriában mutatkozott
minimális emelkedés.
Ebben a két kategóriában
van a legkevesebb lehetõ-
sége a nyomozó hatóság-
nak a rendõri jelenléttel
befolyásolni a bûncselek-
mények megelõzését. 

A kiemelt bûncselek-
mények közül a rablásból
3 esemény történt 2010
márciusában, és április-
ban gyakorlatilag nem
változott ez az érték, 1-
gyel nõtt, így áprilisban 4
cselekmény történt.

A rendõri jelenléttel
kevésbé befolyásolható
bûncselekmények közül
a trükkös lopásokat te-
kintve megállapítható,
hogy 2010 márciusában
1-et követtek el a körzet-
ben, míg áprilisban 5-re
emelkedett az elköveté-
sek száma. Ennek a bûn-
cselekménynek a visz-
szaszorításáért azonban
fõleg a lakosság teheti a
legtöbbet.

Jelentõsen javult a közbiztonság 
a térfigyelõ-rendszernek köszönhetõen 

A kiépített kamerarendszer mûködésének két éve alatt egy-
értelmûen megállapítható, hogy Békásmegyer bûnügyi mu-
tatói minden tekintetben jelentõsen javultak, egy olyan bûn-
ügyi környezetben, amikor Budapest területén és a III. kerü-
letben is általában emelkedett a bûncselekmények száma,
miközben romlott az ország gazdasági helyzete. Ilyen körül-
mények között egyértelmûen bizonyított a térfigyelõ- rend-
szer bûnmegelõzésben játszott szerepe, létjogosultsága.

Az egyesített grafikonon jól látható, hogy a térfigyelõ-rend-
szer mûködése óta a bûncselekmények száma folyamato-
san csökkent, egyenként és összességében is alátámaszt-
va fontosságát, és a bûnmegelõzésben játszott szerepét
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Az Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány pályáza-
tot ír ki Óbuda-Békásmegyer területén lévõ többlaká-
sos lakóépületek magánerõs lépcsõházi belsõ, zárt tér-
figyelõ kamerarendszerek kiépítési költségeinek támo-
gatására.

Pályázatot a 12, vagy annál több lakásos társasházas és
lakásszövetkezeti lakóépületek nyújthatnak be. 

1. A projekt célja
A projekt célja a közbiztonság megszilárdítása és javítása
a lakótelepeken, a közrend védelme, a bûncselekmények
visszaszorítása és megelõzése, a potenciális áldozatoknak
a személyes biztonságot nyújtó környezet kialakítása, a
vagyonvédelem hatékonyságának emelése, illetve kiemelt
fontossággal a kerületi panelépületek lépcsõházainak köz-
biztonsági megfigyelése. 
Az alapítvány a BRFK III. kerületi Rendõrkapitányságá-
val együttmûködve olyan mûszakilag egységes rendszert
szeretne létrehozni, amely késõbb jól integrálható a folya-
matosan megvalósuló kerületi térfigyelõ-rendszerbe. Ezen
rendszerek egymásra támaszkodva még hatékonyabbá te-
hetik a bûncselekmények felderítését és megelõzését.
A pályázatban kiírt összeget azon pályázók nyerhetik el,
akik a kamerarendszer kiépítését és üzemeltetését olyan
céggel végeztetik, amely vállalja, hogy a pályázat mellék-
letében szereplõ mûszaki kritériumoknak, valamint a sze-
mélyiségi jogok védelmének megfelelõ rendszert épít ki.

2. Pályázati feltételek
2.1. Támogatásban kizárólag azok a lakóépületek részesít-
hetõk, amelyek az alapítvány által kiírt pályázaton részt
vesznek, és a pályázati kiírásnak megfelelõ határidõ - illet-
ve a hiánypótlásra nyitva álló határidõ - leteltéig érvényes
pályázatot nyújtanak be.
2.2. Apályázaton csak azok a lakóépületek vehetnek részt:
a) amelyekben legalább 12 lakás található;
b) ahol a tervezett térfigyelõ-rendszert a közgyûlés meg-
szavazta, és döntött a várható költségek mértékérõl és a
pénzügyi forrásáról.
2.3. A lakóépület pályázatának tartalmaznia kell:
a) a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési adatlapot;
b) a lakóépület közgyûlésének határozatát, mely a térfi-
gyelõ-rendszerre és a pénzügyi forrásra vonatkozik, vala-

mint a közös képviselõ, illetve a szövetkezet elnöke (a to-
vábbiakban: közös képviselõ) felhatalmazását a szerzõdés
aláírására;
c) a lakóépület közös képviselõje által beszerzett pénzinté-
zeti igazolást a térfigyelõ-rendszer kiépítésére rendelke-
zésre álló önerõ összegérõl (ami a projekt bekerülési költ-
ségének támogatással csökkentett összege); 
d) a tervezett rendszer mûszaki leírását és költségvetését;
e) a kivitelezõ cég árajánlatát;
f) a lakóépület közgyûlésének határozatát, hogy amennyi-
ben a felújítás bekerülési összege magasabb a benyújtott
költségvetésben szereplõ összegnél, akkor ezt a részt a la-
kóközösség fedezi.
2.4 Alépcsõházi kamerarendszerek megfelelõ hatékonysá-
ga és a személyiségi jogok védelme érdekében olyan rend-
szer kiépítését támogatja az alapítvány, amely megfelel a
mellékletben szereplõ mûszaki paramétereknek, és az
adott lépcsõház
a) valamennyi be- és kijáratát, valamint a lépcsõházban
történõ továbbhaladás (lift, lépcsõfeljáró) irányát rögzíti;
b) a kamerák, illetve a rögzített felvételek képe olyan fel-
bontású és minõségû legyen, hogy arckép felismerését le-
hetõvé tegye;
c) a kamerák által felvett képeket csak zárt rendszerben
rögzíti a rendszer, annak felvételeihez illetéktelen személy
nem férhet hozzá;
d) a kamerarendszer felvételeit legalább 5 napig meg kell
õriznie a zárható szekrényben elhelyezésre kerülõ tároló
egységnek;
e) önálló elektromos fogyasztásmérõ helyet kell biztosíta-
ni a zárható szekrény számára.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
3.1. Támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ, visz-
szafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a to-
vábbiakban: vissza nem térítendõ támogatás) részesül.
3.2. Támogatás mértéke
Lépcsõházanként maximum 50.000 Ft.
3.3. Az önerõ mértéke
Apályázónak legalább a projekt elszámolható költségének
támogatással csökkentett részének megfelelõ önerõvel kell
rendelkeznie.
3.4. A támogatás kifizetése

Utólagosan, a beruházás átadását követõen. A kifizetés
igényléséhez mellékelni kell a rendszert kiépítõ cég szám-
láját. 

4. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen kiírás esetében a támogatott projektek kiválasztása
egyfordulós eljárásrendben történik. A benyújtott pályáza-
tokat az Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóri-
uma bírálja el.
A pályázót a pályázat leadási határidejétõl számított 10
munkanapon belül a kuratórium értesíti döntésérõl.
4.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
Apályázatok benyújtására 2010. július 27-ig van lehetõség.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatla-
pon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektro-
nikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem
tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel
írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen a
pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs le-
hetõség. Az ilyen jellegû módosítási igények nem ve-
hetõk figyelembe.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban, valamint to-
vábbi 1 elektronikus példányban (kizárólag
CD/DVD lemezen), 1 db zárt csomagolásban, postán
feladott ajánlott postai küldeményként a következõ
címre kell beküldeni:
Postacím: Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány,
1033 Budapest, Fõ tér 3.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan
tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát, a pályá-
zó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött ada-
tokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl,
az adathordozó épségérõl! 
A benyújtási határidõ elõtt a pályázók kérdéseiket a
06-1-367-0961-es telefonszámon vagy az
info@okn.hu e-mail címen tehetik fel. 
4.2. A kivitelezés határideje:
A nyertes pályázóknak a rendszer kiépítésére és rend-
szerbe állítására 2010. szeptember 30-ig van lehetõsé-
gük. Amennyiben a pályázó ezen határidõre a rend-
szert nem építi ki, a pályázaton elnyert támogatást az
alapítvány számlájára vissza kell fizetnie.

Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány
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Az orkán erejû szélben oldalára borult egy kistehergép-
kocsi a Flórián térnél május 17-én kora reggel. A jármû-
vet a tûzoltók áramtalanították, majd kerekeire állítot-
ták, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt

Különösen nagy károkat okozott a napokig tartó esõzés országszerte, így Óbuda-Békásmegye-
ren is. Házakat nem mosott el szerencsére a mediterrán ciklon, azonban jelentõs anyagi kárt
okozott a városrészben. A tûzoltókat számos helyre riasztották kidõlt, balesetveszélyt jelentõ
fák, vízzel elárasztott pincék miatt. Felvételünk a Szentendrei út mellett készült

Kidõlt fák kísérték a vihart

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Pályázat belsõ, zárt kamerarendszer kiépítésére
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Iskoláink – Oktatás

Az Árpád Gimnázium több-
féle partnerkapcsolatot
ápol külföldi iskolákkal, de
ez az elsõ alkalom, hogy
hosszú távú szakmai
együttmûködésben vesz
részt egy Comenius project
keretén belül. Sikeres pá-
lyázat eredményeképpen
2009 szeptemberében kez-
dõdött meg a közös munka
a  lengyel Rolnyk középis-
kolával, „A számok világa”
(The World of Numbers)
címmel.

Avilághálón az euró-
pai iskolák közössé-

gének eTwinning felüle-
tén megnyílt számunkra
egy közös tér (Twin-
space), ahol a 2 éves pro-
jectben résztvevõ diákok
és tanárok megismerked-
hettek, kialakíthatták a
munkamenetet. Az idei
feladatunk matematika-
történeti kutatómunka, a
jövõ év témája pedig kü-
lönbözõ számrendszerek
a matematikában. A diá-
kok párhuzamosan, ve-
gyes lengyel-magyar cso-
portokban dolgoznak,
hogy 2011 májusáig
mindkét témában egy-
egy három nyelvû (ma-
gyar-angol-lengyel) kiad-
ványt hozzanak létre. 

Bár az interneten napi
kapcsolatban vagyunk,
mégis mindannyian izga-
tottan vártuk a találko-
zást. Április elején 12
matematika tagozatos di-
ákkal, tarsolyunkban az
összegyûjtött matemati-
kai anyagokkal, iskolánk-

ról szóló prezentációval,
vidám angol jelenetekkel,
magyar népdalokkal, és
számtalan ajándékkal,
meglepetéssel indultunk
Lengyelországba. Egész
napos utazás után érkez-
tünk Nysába, a szép zöld
hegyekkel körülvett, fo-
lyóval, csatornákkal ta-
golt kis dél-sziléziai vá-
roskába. 

A „Rolnyik”-nak becé-
zett intézmény impozáns,
100 éves épületében me-
leg fogadtatás várt min-
ket. Diákjaink azonnal
megtalálták a közös nyelv
mellett a közös hangot is.

A gondosan összeállí-
tott programban tanórá-
kat látogattunk, de volt
kirándulás és sportnap is.
Két alkalommal diákja-
ink együtt dolgoztak a
vendégfogadókkal az
adott matematikatörténeti
témákon. Aktívan részt
vettek a wroclawi egye-
tem matematika profesz-
szora által tartott elõadá-
son. A mieink Rubik koc-
ka-tanfolyamot és ver-
senyt szerveztek, így na-
gyon lelkes Rubik kocka-
játékosokat neveltek.

Ottlétünk alatt történt
a tragikus elnöki repülõ-
szerencsétlenség. Meg-
rázó élményünk volt
Andrej Wajda Katynról
szóló filmjének ebbõl az
alkalomból való megte-
kintése, s talán életre szó-
ló tapasztalat volt látni az
egységes nemzeti gyászt.

Tíz nap elteltével szo-
morúan búcsúztunk,

csupán csekély vigaszt
nyújtott, hogy együtt-
mûködésünknek csak az
elsõ szakasza zárult le.
Ismét itthon dolgozunk
tovább, készül a három-
nyelvû miniszótár, a
csapattagok írják a cik-
keket Nysában és Óbu-
dán. Elkezdjük a jövõ
márciusi program ter-
vezését, hogy amikor a
lengyel partnerek jön-
nek az Árpádba, megfe-
lelõen viszonozzuk a
tõlük kapott sok él-
ményt.

Gergely Jánosné, 
Sztojcsevné Fekete Mária

Árpád Gimnázium

„Ti tudjátok ki volt: Mindvégig bátor, tiszta mint a kristály-
láng, mit nem alkalom csiszolt, lassan lobbant el, de
mindvégig tisztán”. (Keresztury Dezsõ)
Marikát lakóhelyén nagyon sokan ismerték, hiszen itt élt,
itt tanított. Mindig tudta a helyes irányt, melyet tanítványa-
inak, nekünk, kollégáinak biztos iránytûként jelzett. Okos,
mûvelt, végtelen türelemmel, empátiával megáldott, hiva-
tásának élõ, igazi tanító, nevelõ volt. Egyénisége, böl-
csessége, emberi tartása miatt sokunk számára példaké-
pül szolgált. Nincs az életben nagyobb felelõsség és na-
gyobb megtiszteltetés, minthogy felnevelhetjük a követke-
zõ nemzedéket. Õ így érezte, e hitvallás szerint élt.
1980-tól 1996-ig a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában dolgozott magyar-
tanárként, és õ volt minden kis- és nagydiáknak a „könyvtáros Marika néni”, akinek
minden gyerek számára volt találó olvasmány-ajánlata vagy vigasztaló jó szava.
Nyugdíjasként is néptanító volt, amikor sok száz emberrel érttette meg egyéni
beszélgetésben, hogy választások elõtt nyitott szemmel és igazságos mércével
saját véleményt próbáljanak kialakítani.
1996-ban alapító tagja volt a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesületnek,
amihez azóta mintegy százötven polgári kör csatlakozott országszerte.
Nyolc éve aktív tagja volt a Békásmegyer-Pünkösdfürdõ Polgári Körnek. Nyu-
godj békében, emléked köztünk él!
Herpai Mária      Nagy Attiláné,

tanár a Polgári Kör vezetõje

* * *
Az Országos Köznevelési Tanács köré tömörült pedagógusok társaságában
dolgoztam együtt Gyurcsik Mária tanárnõvel. Módom volt meggyõzõdni arról,
hogy Õ a tanári hivatást a lehetõ legmagasabb szinten gyakorolta. Meggyõzõ-
déssel vallotta, hogy tanítványaink egészséges fejlõdéséhez feltétlenül szüksé-
ges, hogy az oktatás és a nevelés egyforma hangsúlyt kapjon.
Ennek az ügynek volt nagyon kemény harcosa. Az összejöveteleken aktívan

vett részt. Javaslatai mindig helyesek és fontosak voltak.
Azzal a biztos tudattal mondok Neki végsõ búcsút, hogy tanítványai között lesz-
nek számosan, akik a nyomdokaiban haladva, jó irányba viszik tovább a ma-
gyar iskola ügyét.
Nyugodjon békében! Mi pedig emlékezzünk Rá!

Lovas István
akadémikus

Dr. Gyurcsik Máriától végsõ búcsút 2010. május 27-én 10.30 órakor az Óbu-
dai Temetõben, és szintén május 27-én 16.30-kor gyászmisén a Boldog Özséb
templomban vesznek (Békásmegyer, Lékai Bíboros tér).
A koszorúra szánt összeget a gyászoló család kívánsága szerint az alábbi ala-
pítvány számlájára kéretik átutalni. „Gyermekek a mûvészetért és a hagyomá-
nyért” Alapítvány: Budapest Bank Rt. 10102103-31117504-00000000.

Búcsú dr. Gyurcsik Mária tanárnõtõl

A Rolnyk és az Árpád a számok világában

Elballagtak a végzõsök a Veres Péter Gimnáziumban is

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Arendezvény lebonyo-
lításához, az alsó ta-

gozatos tanulók, a német
nemzetiségi versenyek és a
népdalversenyek gyõztesei
részére a Veres Péter Gim-
názium biztosított hely-
színt, míg a május 20-ai
eseménynek, a felsõ tago-
zatos gyõztesek díjátadásá-
hoz a Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház adott otthont. 

Az 1-4.évfolyam diákjai
valamint a német nemzeti-
ségi és zenei versenyek
gyõztesei a Veres Péter

Gimnáziumban vehették át
díjaikat, május 18-án,
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettestõl és Ta-
más Ilonától, az oktatási és
kulturális fõosztály vezetõ-
jétõl. 

A PSZI által alapított új
vándordíjat május 20-án
adták át „A legeredmé-
nyesebbnek” elnevezés-
sel, melyet az a gyermek
kap, aki a legtöbb ver-
senyszámban szerzett ke-
rületi 1-6. helyezést, azaz
az elismerést az a tanuló

kapja, aki összesítésben a
legtöbb versenyen, a leg-
jobb eredményt érte el.
Újdonságként minden ki-
emelkedõen szereplõ ta-
nuló megkapja az „Arany
Évkönyvet”, melyben
nemcsak a dobogós he-
lyezést elért tanulók, ha-
nem felkészítõ pedagógu-
saik nevét is megtalálhat-
ják az érdeklõdõk.

A tanulmányi versenye-
ken résztvevõk magas szá-
ma mutatja, hogy kerüle-
tünk pedagógusai kiemelt
figyelmet szentelnek a te-
hetséggondozásnak, tanu-
lóik versenyekre való fel-
készítésének. Köszönet il-
leti õket áldozatos munká-
jukért. Természetesen a
szülõknek is jár a köszö-
net, akik motiváló családi
háttérrel támogatják gyer-

mekeiket az eredményes
tanulásban.

Bízunk benne, hogy ez-
zel az új rendezvénnyel si-
kerül minden óbudai gyer-
mek figyelmét felhívni ar-
ra, hogy a hasznosítható
tudás: érték.

Apáczai Csere János
gyönyörû idézete szerint:
„A tudomány gyökere ke-
serû, gyümölcse pedig
gyönyörûséges.”

Reméljük, rendezvé-
nyünk bizonyította, min-
den óbudai gyermek szá-
mára is, hogy a kitartó és
fáradságos munka meg-
hozza gyümölcsét, és ismét
felértékelõdik társadal-
munkban a tanulás és az
azzal megszerezhetõ tudás.

Molnár Géza
szaktanácsadó,

a PSZI munkatársa

Katasztrófavédelmi
döntõ fiataloknak

Az Orczy kertben ren-
dezték a Fõvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Ifjúsá-
gi verseny döntõjét ápri-
lis 22-én. Óbuda-Bé-
kásmegyert a kerületi
két gyõztes csapat kép-
viselte, a Zápor utcai ál-
talános iskolások és az
Óbuda Gimnázium di-
ákjai. Mindkét csapat
oklevelet és ingyenes
belépõt nyert a Szikla
kórház megtekintésére.

50 éve végeztek
Az óbudai Zrínyi Ilona
Általános Iskolában
(Raktár utca 1.) 1960-
ban végzett VIII.c osztá-
lyos (osztályfõnök: Sza-
bó Ferencné Éva néni)
tanulók figyelem! 2010.
május 28-án, pénte-
ken 16 órakor osztály-
találkozót tartunk volt
iskolánkban. (A jelent-
kezéseket várja Valenta
Éva a 06-70-383-9012-
es számon és Mándik
Ilona a 387-4312-es te-
lefonszámon. Levélcím:
Stassné Mándik Ilona
1035 Budapest, Szent-
endrei út 28/6/33.)

Nemzedéki 
találkozó

Az Óbudai Gimnázium-
ban (volt Martos Flóra
Gimnázium, Szent Luj-
za Intézet, Cselka Inté-
zet) nemzedéki találko-
zóra várják június 4-én
16 órától a volt tanáro-
kat és tanítványokat.

Kertész kerestetik
Az Óbudai Egyetem
kertészt keres. Érdek-
lõdni a 666-5652-es te-
lefonszámon lehet.
(Cím: Bécsi út 96/b.)

Díjátadó a tanulmányi versenyek gyõzteseinek

Óbuda békés csendjét legi-
onáriusok rohamkiáltása,
drótszamarak nyerítése és
jajveszékelõ asszonyok si-
ratóéneke verte fel. Egy lai-
kus azt is gondolhatta vol-
na, hogy vad szarmata tör-
zsek támadtak a limesre,
pedig csak a Budapesti
Egyetemi Katolikus Gimná-
zium latinos diákjai mérték
össze tudásukat.

Immáron szokásosnak
mondható elemek ke-

veredtek össze a IV. Certa-
men Latinum-on újdonsá-
gokkal, hiszen ezúttal is

elõre kellett létrehozni kü-
lönbözõ tárgyakat, például
katonai sisakot, lábvértet

vagy mellvértet, fel kellett
készülni elõre meghatáro-
zott tananyagból, és be is

lehetett öltözni hagyomá-
nyos római öltözetbe.
Ugyanakkor ezúttal nem
az iskola falai között, ha-
nem Aquincum ránk ma-
radt római emlékeinek ár-
nyékában zajlottak az ese-
mények. Így például a Fló-
rián tér környékén a Her-
cules-villában és a Fürdõ
Múzeumban, az Óbudai
Egyetemen található szar-
kofágnál, az Amphiteat-
rum küzdõterén tehették
próbára tudásukat a ver-
senyzõk, de közben fel-
próbálhattak egy igazi le-
gionárius-öltözéket is. A
feladatok között szerepelt
táborépítés LEGO-ból,
nyelvtani erõpróba, He-
raklész életébõl összeállí-
tott teszt kitöltése, de be
kellett mutatni egy római
hagyományoknak megfe-
lelõ temetést is. Az akadá-
lyoknál az iskola latintaná-
rai mellett korábban vég-
zett latin nyelvvizsgával
rendelkezõ diákok is jelen
voltak, akik sokat buzdí-
tották utódaikat. 

Köszönjük a se-
gítséget az Aquincu-
mi Múzeumnak, az
Óbudai Egyetem-
nek és Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkor-
mányzatának.

Devich Dénes

Latinosok Aquincumban

A Pedagógiai Szolgáltató Intézet (PSZI) a 2009/2010-es
tanév során mintegy 50 tanulmányi versenyt szervezett,
több mint 100 kategóriában. Ezekre két és fél ezernél is
több nevezés érkezett, a csapatversenyekkel együtt ez
körülbelül 2600 tanuló versengését jelentette. Idén elsõ
ízben rendezte - hagyományteremtõ céllal - az intézet
azt a díjátadó gálát, melyen a legeredményesebben sze-
replõ diákok vehették át jutalmukat és oklevelüket.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

CSALÁDI NAP AZ UDVAR FELÚJÍTÁSÁÉRT A PAISBAN. Harmadik alkalommal rendeztek má-
jus 14-én családi napot a Pais Dezsõ Általános Iskolában, ahol 200 forintos támogató-
jegy vásárlásával az udvar felújítását, udvari játékok vásárlását segíthették ily módon.
A diákok és szüleik sokféle program közül választhattak. A sportvetélkedõn kívül társas-
játékokkal játszhattak, a legnagyobb sikert azonban a tûzoltók bemutatója aratta

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Hitélet

M ielõtt bármit mon-
danék az egyes al-

kotásokról, hadd beszél-
jek az emberrõl, az em-
berekrõl. Hadd mondjak
tehát köszönetet mind-
azoknak, akik Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának zsûrijét,
az Óbuda Újság olvasó-
it, az internetes képgalé-
riák és a pályázat anya-
gából rendezett kiállítás
szemlélõit beavatták sa-
ját világban-létük misz-
tériumába, amikor képet
küldtek „Az én Óbu-
dám” címû fotópályáza-
tára. A fényképek készí-
tõi ugyanis saját létüket
- életüket és gondolko-
dásmódjukat - tárták fel
elõttünk e gesztussal, s
persze a képeken szerep-
lõ épületek, utcák, terek,
emberek, rendezvények,
tájak - összefoglalóan:
téma-ápropók, szemlé-
let-tárgyak kilétét, mi-
benlétét, hogyan-létét.

Az alkotásokat néze-
getve megtudjuk, hogy a
hajdani gázgyár ma
„pusztuló értékeink” ré-
sze a lokálpatrióta sze-
mében; a reggeli, sejtel-
mes, párás-ködös képek
sora (Mikó István,

Csergezán József és
Tóth Zoltán felvételei)
pedig azt üzeni: ezek a
gázgyári tornyok közös
fantáziánk, közös képze-
letünk térformái is, ha
eltûnnének, éppen Óbu-
da misztikuma, sajátos -
antik kulturális és mo-
dern indusztriális - ele-
mekbõl szõtt varázsa
veszne el. A „múlt és je-
len”-típusú képek tema-
tikus csoportja nyújtja
talán a legszélesebb
spektrumot. A régi és
mai állapotok párhu-
zamba állítása történik
például a filatorigáti
(volt) harisnyagyár és
vastagon graffitizett ke-
rítésének (a régi ipar-
mûvészetnek és a kor-
társ underground mûvé-
szetének) egymás mellé
helyezésével (Dankó
Katalin: Változnak az
idõk), a római-parti
(még meglévõ) csónak-
házak elõtt kajakozó
idõs férfi és a mellette
kenuzó fiatal fiúk (Tóth
Zoltán: Két generáció),
illetve a városrész római
emlékeinek és a hetve-
nes évek lakótelepeinek
együttes ábrázolásával
(Varga Mihály: Korok

váltása; Soós Bertalan:
Akkor és most; Majerc-
sik Eszter: Múlt és je-
len). De természetesen
találunk hagyományo-
sabb - bemutató-meg-
örökítõ - szándékú em-

lék- és hangulatképeket
is: egyrészt köztéri mû-
alkotásokról, mint Var-
ga Imre híres Várakozók
címû szoborcsoportjáról
(Komár Sabrina: Emlé-
kek õrzõje), másrészt

épületekrõl: a Kéhli
vendéglõrõl (Varga Mi-
hály: A Kéhli), a katoli-
kus és református temp-
lomról (lásd Fekete
Norbert és Rozgonyi
Márta képeit), valamint
megejtõ - elsõsorban
õszi és téli - tájképeket
Lüke Pétertõl, Sáringer
Mártától.

Nyilvánvaló tény,
hogy a témaválasztás
sokat elmond a megnyi-
latkozóról, s ha megnyi-
latkozóvá egy régió he-
lyi lakosainak személyes
érdekeltségû csoportja
lép, akkor a témaválasz-
tásban rejlõ jelek, nyo-
mok egy egész életkö-
zösség gondolkodásá-
ról, élet- és közérzetérõl
vallanak. Különös ta-
pasztalat volt számom-
ra, hogy a K-híd, a gáz-
gyár, a Filatorigát, a
Faluház milyen kiemelt
helyet foglalnak el vá-
rosrészünkrõl való gon-
dolkodásunkban, s
mondjuk az Amfiteát-
rum, a Hajógyári-sziget,
az iskolák és óvodák
életvilága, a kilencvenes
évekre jellemzõ utcai -
gördeszkás és break-

A fotópályázatra beküldött képek zsûrizése

Én-képek, ön-képek, tér-képek

„Az én Óbudám” fotópályázat margójára

FOLYTATÁS A 21. OLDALON

A fõváros több pontjáról in-
dulva tart zarándoklatot a
Városmajori Jézus Szíve
Plébánia május 29-én. A vá-
rosrészben élõk Csillaghe-
gyen két idõpontban csatla-
kozhatnak a menethez.

Az Élõ rózsafüzér za-
rándoklatot Buda-

pestért és a Budapest kö-
rül élõkért szervezik, im-
már negyedik alkalom-
mal. A zarándoklat ki-
lenc, egyidejû gyalogos
útból áll, érintve város-
széli plébániákat, kegy-
helyeket, természeti és
kulturális értékeket. Egy-
egy szakasz körülbelül 20
kilométer hosszú. Csil-

laghegyrõl május 29-én
7.30 órakor indulhatnak
a résztvevõk, két célpont,
Káposztásmegyer-Fót,
vagy Pesthidegkút-Mári-
aremete felé. Az öt vég-
ponton találkoznak egy-
mással a szomszédos sza-
kaszok zarándokai. A nap
végén, 19 órakor hála-

adó szentmisét tartanak:
Fóton dr. Beer Miklós,
Máriaremetén pedig dr.
Udvardy György püspök. 

(A zarándoklatról
pontosabb információt
dr. Boldvai Józseftõl
kérhetnek az érdeklõdõk
a 06-20-941-0731-es te-
lefonszámon.)

EMLÉKTÁBLA-AVATÓ. A Bécsi út 88. számú ház falán
avatták fel születésének 150. évfordulóján Réthey Lajos
(1860-1940) színmûvész, a Magyar Színház tagja emlék-
tábláját május 17-én. Beszédet mondott Gajdó Tamás
színháztörténész. Az emléktáblát Réthey Lajos utódai ál-
lították a színmûvész egykori lakóhelyén 

Élõ rózsafüzér 
- zarándoklat Budapestért

Tájékoztatjuk a III. kerületi görög katolikus híveket,

hogy a Boldog Özséb romai katolikus templomban

(Lékai bíboros tér) minden vasárnap és ünnepnap

12.30 órától görög katolikus szent liturgiát tartanak,

melyre várják a híveket. (Érdeklõdni Mák Ferenc

görög katolikus áldozópapnál lehet a +36-30-611-

0196-os és a 380-7922-es telefonszámon.)

Görög katolikus hívek figyelmébe
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A kitelepítések
tragédiája

Széchenyi Kinga, az
Óbudai Széchenyi Kör
vendége, a „Megbélyeg-
zettek - A kitelepítések
tragédiája” címû munká-
járól tart elõadást május
26-án 18 órakor a Szalézi
tartományfõnökség dísz-
termében (Bécsi út 173.
II. emelet). A könyv korlá-
tozott számban a helyszí-
nen megvásárolható.

Szólóest különleges
hangszereken

Bartek Zsolt és Szûcs
Péter klarinétmûvészek
szóló estje különleges
hangszereken. Rene-
szánsz, XX. századi és
kortárs zenék, valamint
improvizáció a helyben
megadott témakörben
május 31-én 19 órától a
Megbékélés Háza Temp-
lomának hangversenyso-
rozatában. (A koncert in-
gyenes. Helyszín: Újm-
egyeri tér, Hadriánus
utca-Királyok útja sarka,
a 34-es, 134-es busz
végállomása, bejárat az
iskola felõl.)

Új zenés hely
A Vörösvári út 131. alatt ta-
lálható Kemencés Kert nyitó
blues partija június 2-án 19
órai kezdettel várja a szóra-
kozni vágyókat. A hangula-
tos zenérôl Török Ádám és
Felkai Miklós nevével fém-
jelzett Icecream Blues Band
gondoskodik. A kemencé-
ben sült menüsor 2000
forintos egységáron kapha-
tó, a belépés díjtalan.
(www.icecreamblues-
band.hu)

Legújabb
szerzemények
A Kiscelli Múzeum új kiál-
lításán a Fõvárosi Képtár
2006-2010 között vásá-
rolt legújabb szerzemé-
nyeit mutatja be. Öt mû-
vész, Elõd Ágnes, Er-
hardt Miklós, Gõbölyös
Luca, Nemes Csaba és
Szépfalvi Ágnes sorozat-
szerûen felépülõ munkáit
állítják a tárlat középpont-
jába. (Megtekinthetõ: júni-
us 20-ig, hétfõ kivételével
keddtõl vasárnapig, 10-tõl
18 óráig a Kiscelli utca
108. szám alatt.)

táncos - sport-perfor-
manszok milyen kevéssé
érdekesek napjainkban.
Továbbá hogy jellegze-
tes buszainkról (86, 106,
206), villamosainkról
(1, 17) vagy akár a
szentendrei HÉV-rõl és
az esztergomi vasútvo-
nal MÁV-állomásáról
egyetlen képet sem ta-
láltam. 

Amikor tavaly egy
Óbudával kapcsolatos
vasúttörténeti tanulmá-
nyomhoz gyûjtöttem az
anyagot, akkor jöttem
rá, milyen kevéssé doku-
mentált Óbuda helytör-
ténete, hogy errõl a
nagymúltú és többrétegû
kulturális tagoltságot
mutató városrészrõl va-
lójában mennyire kevés
színes-képes anyag hoz-
záférhetõ. Az „Óbuda
évszázadai” címû kiad-

vány (1995; 2000) óta
nem találkoztam jelen-
tõs, átfogó, érdekes té-
nyeket és jó minõségû
képeket közlõ monográ-
fiával, sõt, ilyen irányú
kísérletekrõl sem hallot-
tam. Remélem, ezek a
pályamunkák (77 szerzõ
218 fotója) ösztönözni
fogják a magaspolitikát
- hogy anyagi támoga-
tást nyújtson az újabb
kiadványokra -, s a ke-
rület tevékeny kulturá-
lis képviselõit - hogy
idõrõl idõre legyen friss
bizonyítéka Óbuda rég-
múltjának, közelmúltjá-
nak, s szinkron jelenlé-
tünknek is.

Azután a személyes
érintettségrõl. „De te fa-
bula narratur” - mondja
a latin: „rólad szól a tör-
ténet”. A regionális mû-
vészeti pályázat ilyen kö-
zös történet - mindenki

írja mindenkirõl, s ami
biztos: mindnyájan sze-
replõi vagyunk. Szívdo-
bogva vettem észre, hogy
Sebestyén Ferenc Kor-
csolyázók címû képén
magam is szerepelek. Va-
lamit tehát az én kulturá-
lis (korcsolyázói) részvét-
elembõl, érintettségem-
bõl is megörökített Se-
bestyén Ferenc kulturális
(fényképészi) részvétele
és érintettsége. Éppen ez
a regionális, kisközösségi
kultúra alapmodellje:
kölcsönös  érintettségünk
során személyesen is
érintkezésbe kerülünk.
Ezt a pályázatot is ezért
hírdették meg, s úgy tû-
nik: a program teljesítet-
te küldetését. 

V égül: nem felejthe-
tem el, mit köszön-

hetek az Óbudai Múze-
umnak. Hiszen egy 2004-
es pályázatukon (Gyer-

mekkorom Óbuda-Bé-
kásmegyeren) kaptam
azt az (elsõ) ösztöndíjat,
amelynek talán - termé-
szetesen nem a szerény
összeg, mindinkább az
elismerés révén - pályám
indulásában is szerepe
volt. Zárva soraimat sze-
retném Mindnyájukat ar-
ra bíztatni, hogy rajzol-
janak, fényképezzenek,
forgassanak kisfilmet, ír-
janak - cikket, tárcát, ta-
nulmányt, memoárt -,
énekeljenek, táncolja-
nak, korcsolyázzanak;
járuljanak bizalommal a
közösségi kultúra aszta-
lához, nem tudhatják
ugyanis, mit nyernek -
noha csak nyerhetnek! -
a csatlakozással, s mit
veszítenek - mert bi-
zonnyal veszítenek! - a
távolmaradással.  

Soltész Márton 
irodalomkritikus

FOLYTATÁS A 20. OLDALRÓL

Juhos Nándor fotókiállítása május 28-ig látható a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Cím: Csobánka tér 5.)

A Magyar Fotómûvészeti Al-
kotócsoportok Országos Szö-
vetsége évente rendez Fotó-
mûvészeti Nyári Egyetemet. 

Az egyhetes szakmai
programra bárki je-

lentkezhet, aki érdeklõdik a
fotókultúra iránt és szeretne
új alkotásokat, új mûveket
létrehozni. Ez alkalommal
Kalocsán és Bács-Kiskun
megyében fényképezhet-
nek majd a jelentkezõk.
Négy egész napos fotótúra,
tíz elõadás, egy fotókiállítás
és több társmûvészeti pro-
dukció szerepel a tervezett
programban, mely megte-
kinthetõ a www.mafosz.hu
weblapon. Ugyanitt talál-
ható a jelentkezési lap és
bõvebb tájékoztató a 2010-
es Fotómûvészeti Nyári
Egyetemrõl. A jelentkezés-
nek nem feltétele a szakmai
elõképzettség, vagy a szak-
mai-társadalmi szerveze-
tekben való tagság. Ha van
fényképezõgépe, ha szeret
fényképezni és szeretne
megismerni száz másik ha-
sonló érdeklõdésû embert,
akkor önt is várják a Fotó-
mûvészeti Nyári Egyete-
men. (További tájékoztatás
kérhetõ a gyoril@mmikl.hu
email címrõl.) 

Fotómûvészeti
Nyári Egyetem

A z 1894-ben alapí-
tott Aquincumi

Múzeum õrzi Budapest
római kori emlékanya-
gát. A XVIII. század vé-
ge óta kisebb-nagyobb
megszakításokkal foly-
tatódó feltárások ered-
ményeképpen napjaink-
ban a gyûjtemény több
százezer darabja tanús-
kodik az egykori Pan-
nonia Inferior provin-
c i a s z é k h e l y é n e k ,
Aquincumnak tárgyi
kultúrájáról. 

A sorozat célja a gaz-
dag kollekció leletcso-

portok szerinti tudomá-
nyos feldolgozása és ka-
talógus formájában törté-
nõ közreadása. A sorozat-
indító kötet a múzeumlá-
togató közönség körében
is népszerû, látványos
tárgycsoportot, a külön-
bözõ anyagokból készült
ékszereket mutatja be. Is-
merteti a római ékszer fo-
galmát, az aquincumi ék-
szerek jellemzõ anyagait
és készítési módjait. Köz-
readja a helyi sajátossá-
gokon alapuló tipológiát
és keltezést. Az egyes ék-
szerfajtákat elemzõ feje-

zetek kitérnek az ókori
szerzõk véleményére és a
viseleti szokásokra is. A
magyar és angol nyelven
megjelenõ kötet a szak-
mai figyelem mellett az
igényes nagyközönség
érdeklõdésére is számot
tarthat. 

E l õ k é s z ü l e t b e n :
Choyke Alice - T. Bíró
Mária - Vass Lóránt -
Vecsey Ádám: Aquincumi
csont és agancs tárgyak. *
Csontos Katalin: Aquin-
cumi üvegek. * Hárshe-
gyi Piroska: Aquincumi
amphoraleletek.

Katalógus az aquincumi gyûjteményrõl
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� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: +36 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: +36 (20)972-0347,403-
9357, +36 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: +36-20-321-06-01
� Házépítés, lakásfelújítás, kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettá-
zás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés,
tereprendezés, kézi földmunka, medenceépí-
tés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciá-
val! Tel.: 06(30)960-4525
� Vízórák szerelése és cseréje, valamint
egyéb vízvezeték szerelés. Tel.: 251-49-12
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Lakatosmunkák: egyszerû és díszített
ablakrácsok,, rácsajtót, kapuk, kerítések ké-
szítése, ingyenes felmérése. Tel.: 06(20)921-
0073; 243-3297
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726

� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Ipari alpinista 20 év gyakorlattal munkát vál-
lal. Tel.: 06(20)422-5254, www.info@moun-
talpin.hu
� Ruha szerviz és Méretes Szabóság Bécsi
úton. Tel.: 240-7140, 06(20)942-3741
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagyk-
er. Áron. Tel.: 06(20)552-5894
� Klíma telepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483
� Társasházak közös képviseletét professzi-
onális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje in-
gyenes ajánlatunkat! Tel.: 451-0100, e-mail:
info@inhouse.hu
� Duguláselhárítás, vízszerelés. Ingyenes
kiszállással, amennyiben valós munka törté-
nik. Tel.: 06(30)557-6248
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Zárszerviz. Ajtó-, ablakzár javítás, mûsza-
ki ajtónyitás, zárcsere, hevederzár szerelés. 3
év garancia. Rácsok készítése. Tel.:
06(30)251-8862; 06(20)943-7075;
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést, mázo-
lást, lambériázást, pántok, zsanérok  cseréjét,
bútorok készítését javítását, felszerelését, fal-
fúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Társasházak teljes körû képviselet, üze-
meltetés, szakszerû karbantartás, könyvelés,
felvonó ügyelet. 40 éves szakmai tapasztalat.
A III. ker.-ben leinformálható referenciával
vállalunk. Tel.: 364-7501, 06(30)738-9717,
Fax: 388-3837, ku39@citromail.hu
� Takarítást, esetenként gyermek felügye-
letet és kisebb kertimunkát vállalok. Tel.:
06(20)462-9607
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyens kiszállással. Tel.:  06(20)943-
7075, 06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítáas. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-
5872; Fax.: 785-7344;
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok,
tetõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900; 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás. Télen is.

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: +36-30-921-6559
www.callantorna.hu
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: +36(30)213-8052
�Mediációs órák minden korosztály számára,
tibeti masszázs, Flóriántól 5 percre. www.tibet-
masszazs.lapunk.hu Tel.: 06(20)287-7728
�Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, egysze-
ri 26 perces biorezonanciával 7000 Ft-ért. Az
SZTK-ból átköltöztünk a Bécsi udvar Egész-
ségházba. Rendelés Békásmegyeren is szomba-
tonként. Bejelentkezés: 06(70)271-9867
� 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

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, -pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok, bármely idõpontban, részletfizetés-
sel. Jogosítványos órák. www.kallayautos-
iskola.hu Tel.: 388-1533, 06(30)933-3619.
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Ingyenes angol órák indulnak: kezdõ, ha-
ladó, profi. Május 13, csütörtök, 18 óra, XII.
ker. Hajnóczy József u. 14. Tel.: 06(70)702-
1631 www.angolora.info
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Fejestanoda vállal matematika, fizika ok-
tatást, alapoktól-szigorlatig. Www.fejestano-
da.atw.hu Tel: 250-2003; 06(70)366-6445
� Angliában diplomázott tanárnõ 22 éves
tapasztalattal angolórákat ad. Tel.:
06(30)409-7288
� Német anyanyelvû pedagógus német
nyelvoktatást vállal beszédcentrikus mód-
szerrel a Flórián térnél, minden szinten. (Kez-
dõ, haladó társalgási.) Tel.: 06(20)384-49020

� Pilisszentiván központjában, 997 m2-es
telken, 80 m2-es, 1+2 szobás, központi fûtésû,
12 m2-es terasszal, melléképülettel családi
ház, a hátsó részén szabad beépíthetõ telekkel
eladó. Irányár 25 MFt. Tel.: 06(20)310-8476,
06(20)470-529.

Ingatlan

� Zongoraoktatás Óbudán. Tapasztalt
mûvésztanárral, akár nyáron is. Korhatár
nincs! Tel.: 06(30)455-3238

� A Kerék nyelviskola várja tanulóit fo-
lyamatosan induló tanfolyamaira. Korrepe-
tálás, nyelvvizsga felkészítés, diplomás ta-
nárok, kis csoportok. Nyári intenzív tanfo-
lyamok. Tel.:06(70)212-8165, 06(70)212-
8164. III. Kerék u. 6. I.em. 5.

Oktatás

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: +36(30)201-9198

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

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

� Csontkinövés (sarkantyú) izületi prob-
lémákra új orvosi módszer a lökéshullám
terápia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat be-
utaló nélkül, rövid határidõvel. Információ
és bejelentkezés: 388-9406, 388-6077
vagy www.dolomit-med.hu

� Kardiológiai magánrendelésén dr.
Tóth Levente hétfõn 16-20 óra között vár-
ja betegeit. Kolosy tér 1/b. (bejárat Evezõ
u. felõl). Elõjegyzés: 388-9406. diagnosz-
tika, gondozás, gyógyszerelés beállítása

Egészség

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-,
GÁZ-, VILLANYSZERELÉS, GÉPI DU-
GULÁSELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES
KÖRÛ KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GA-
RANCIÁVAL. Tel.: +36-20-342-55-56

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

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 06-20-342-55-56

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

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

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Õrbottyánban családi okok miatt, baba-
barát, parkosított, medencés, 1135 m2-es kert-
tel, 110 m2-es, 2 szintes családi ház eladó.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-20-565-6876
� ÖKO-ház! Energiatakarékos, új családi
házak értékesítése 19,9 millió forint + áfa
áron. 120 nm alapterületû épület napkollek-
torral, falfûtéssel + garázs, terasz. Kedvezõ
hitellel, havi 68 ezer forintért. Tel.: 06-30-
941-3568; www.originltd.hu
� Agárdi családiház eladó vagy budai lakás-
ra cserélhetõ. Tel.: 06-30-577-0998
� Rózsadombon, Felsõ Zöldmáli úton, 59
nm-es, háromszobás, teraszos, DK-i, igénye-
sen felújított lakás, azonnal költözhetõ, tulaj-
donostól, jó közlekedéssel 22,5 MFt-ért el-
adó. 06-20-52-54-019
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Miklós u. elején, Flórián térnél  52 m2, la-
kás felújítva, magánszemélytõl eladó. 9,6
MFt.. Tel: 06(30)316-5164, 356-6513
� Építési telek Csobánkán 830 nm árenged-
ménnyel eladó, irányár 4.800.000 Ft. Ingat-
lancsere érdekel ráfizetéssel is. Tel.:
06(70)291-2637
� Csúcshegyen önkormányzati, 720 nm-es
gondozott, zártkerti bérlemény téliesített ház-
zal átadó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Óbudán 1254 nm-es telek 21 nm-es pincé-
vel eladó. Diszkertbõl, gyümölcsösbõl, kony-

hakertbõl áll. Villany, gáz, kút van.Tel.:
06(70)510-5664
� Budakalászon tulajdonostól 15 éve épült,
170 nm-es, 6 szobás családi ház eladó. HÉV-
tõl, iskolától 6 percre, nagy belmagasság, tá-
gas szobák. Irányár: 49 millió Ft. Tel.:
06(30)724-3421
� Elcserélnénk óbudai, téglaépítésû, csen-
des, földszinti garzonunkat ráfizetéssel két-
szobásra. Tel.: 06(30)824-7654, 06(30)632-
3230
� Rómain másfélszobás lakás + garázs,
mûhelynek is alkalmas eladó. Tel.: 06(20)263-
11-31
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeleti lakás. Irányár
8,9 MFt. Tel.: 06(30)914-0686

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-7435 
� Nemzetközi cégcsoport irodarendszerének
bõvítéséhez jól képzett 25-60 év közötti min.
csoportvezetõi tapasztalattal rendelkezõknek
felvételt hirdet. Érd.:06307374410
� Vállalok fûnyírást, udvari munkát, ablak-
tisztítást. Tel.: 06(70)277-8363; 243-4547
� Angolul beszélõ könyvelõt keresek (nem
alkalmazotti jogviszony) külföldi tulajdonú
vállalkozáshoz. Tel.: 06(20)217-6875

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

� Flórián tér közelében (Kerék u.) kiadó
egy 72 nm-es üzlethelyiség. Tel.: 06(30)821-
5326
� Szoba kiadó a III. kerületben. Csak lein-
formálható, tisztaságszeretõ lánynak, hölgy-
nek bruttó 35.000 Ft/hó, egy havi kaució
szükséges. Tel.: 06(30)341-2350
� Kiadó Békásmegyer Õszike u. I. emelet,
36 nm, 1 szoba összkomfort, erkélyes. Tel.:
06(20)524-7877
� III. kerület forgalmas helyén, 26 m2-es
üzlethelyiség csendes tevékenységre kiadó.
Tel.: 06-20-250-1883

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Alig használt, jó állapotú férfi kerékpár
eladó Óbudán. Irányár: 10 ezer forint. Tel.:
06(20)310-8476
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja, V. Petõfi S. u.
12., átjáróban. Tel.: 266-0849
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,

hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126

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

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: +36(20)924-4123

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821

� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában
eladó vagy kiadó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-
13-ig

� Fényképes társkeresõ Óbudán, komoly
kapcsolatokhoz. Nem Internet, valóság! Tel.:
06(20)265-5055

� Kids club angol napközistábor óvodások-
nak és iskolásoknak. Helyszín: Bécsi út 175.
Díja: 19.000 Ft/hét. www.simonemese.kids-
clubs.hu. Tel.: 06(30)686-8933

Tábor

Társkeresõ

� Békásmegyeren 41 nm-es üzlethelyiség
kiadó (irodának is alkalmas). Érdeklõdni:
06(30)856-4818

Üzlet

Egyéb

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

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

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

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

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

Kiadó

Állás

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

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Közelben horgásztó. Tel.: +36-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

FOTÓK A KÖNYVTÁRBAN. Aknay Tibor fotós alkotásaiból nyílt tárlat a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtárában. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthetõ
meg. (Cím: Füst Milán utca 28.)

A2008-as Thomson Reuters regisztrá-
ció után, az idei év újabb elismerése,

hogy az Elsevier, a világ vezetõ tudomá-
nyos kiadója is felvette támogatási körébe
az Óbudai Egyetem tudományos folyó-
iratát, az Acta Polytechnica Hungarica-t a
2009-es év köteteitõl kezdve. Ez ismét ha-
talmas siker a folyóirat elismertségi listá-
ján, mely egyaránt fontos a folyóiratnak,

valamint a benne publikáló szerzõknek,
ugyanis ezzel tovább nõ a nemzetközi lát-
hatóság, biztosított a szélesebb körû nyil-
vánosság, és nem utolsósorban maga az
Elsevier neve jelent biztos hátteret. (A fo-
lyóirat nyomtatott kötetei mellett párhuza-
mosan online változata is megjelenik,
elektronikusan a http://uni-obuda.hu/jour-
nal oldalon érhetõk el a cikkek.)

Elsevier támogatás az Acta
Polytechnica Hungarica folyóiratnak

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

A z ügyeleti helyi-
ségben minden

szerdán 15-tõl 19 óráig
megtalálhatóak a pol-
gárõrök, akik bejelenté-
seket, panaszokat fogad-
nak.

A Budapest III. kerü-
leti Polgárõr Egyesület-
be belépni szándékozók
a 06-30-621-6088-as

számon, illetve a pol-
garor.obuda@gmail.com
elektronikus címen ér-
deklõdhetnek. Web:
www.polgarorobuda.hu
Ezeken az elérhetõsége-
ken várják a kerületi la-
kosok javaslatait és ész-
revételeit is. 

Személyesen 
és telefonon is elérhetõk

a kerületi polgárõrök

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektronikus levelezési listát
mûködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhet-
nek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és
értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a
következõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

Értesülés friss pályázatokról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat – Felhívás

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy jogszabá-
lyi elõírás eredményeképpen a gépjármûvek tulajdonjog
változásáról, illetve az üzembentartó személyének válto-
zásáról készülõ teljes bizonyító erejû magánokiratok (szer-
zõdések) a közlekedési igazgatási (okmányirodai) eljárás
során - 2010. július 1-jét követõen - csak abban az eset-
ben használhatók fel, ha az adatok az alábbiak.

A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartás-
ba bejegyzett jármû tulajdonjog változását igazoló tel-
jes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei
az alábbiak:

a) A jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének
meghatározása; b) a jogügylet tárgyát képezõ jármû azo-
nosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; c) a
felek természetes személyazonosító adatai (családi és utó-
neve; születési helye és ideje; anyja születési családi és
utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám
adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése,
képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) cí-
me, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma; d) a jár-
mûhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzs-
könyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének
ténye, idõpontja; e) a jármûnek a vevõ birtokába kerülési
idõpontja; f) a jogügylet hatályba lépésének napja; g) a fe-
lek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelen-
tési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a
tulajdonjog változás hatályba lépését követõ, jogszabály-
ban meghatározott határidõn belül; h) a felek nyilatkoza-
ta arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történõ
bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedel-
mes teljesítésének jogkövetkezményeit.

A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartás-
ba bejegyzett jármû üzembentartó személyének válto-
zását igazoló, teljes bizonyító erejû magánokirat kötele-
zõ tartalmi elemei a következõk: a) a jogügylet ingyenes
vagy visszterhes jellegére történõ utalás; b) a jogügylet
tárgyát képezõ jármûazonosító (rendszám, alvázszám) és
gyártmány adatai; c) a tulajdonos, az üzembentartó, vala-

mint az új üzembentartó természetes személyazonosító
adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja
születési családi és utóneve), a személyazonosságát iga-
zoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szer-
vezet megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének
(telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartá-
si száma; d) a jármûhöz tartozó forgalmi engedély sorszá-
ma, az okmány új üzembentartó részére történõ átadásá-
nak-átvételének ténye, idõpontja; e) a jármûnek üzem-
bentartó birtokába kerülési idõpontja; f) a jogügylet ha-
tályba lépésének napja; g) a jármû tulajdonosának nyilat-
kozata, mely szerint a külön jogszabályban elõírt bejelen-
tési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság
elõtt a jogügylet hatályba lépését követõ 15 napon belül
eleget tesz; h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik,
hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba törté-
nõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a beje-
lentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség ké-
sedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a vonatkozó
jogszabály, azaz a
közúti közlekedési
nyilvántartásba be-
jegyzett jármû tulaj-
donjogának, illetve
üzembentartó sze-
mélyének változását
igazoló, teljes bizo-
nyító erejû magán-
okiratnak a közleke-
dési igazgatási eljá-
rásban történõ fel-
használhatóságához
szükséges kötelezõ
tartalmi elemekrõl
szóló 304/2009.
(XII. 22.) Korm.
rendelet több lépcsõ-
ben lép hatályba. A

magánokiratok kötelezõ tartalmi elemeit elõíró ren-
delkezések 2010. január 1-jétõl hatályosak, azonban
a jogszabály 5. §-a 2010. július 1-jén fog hatályba
lépni, mely szerint: 

„Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben
meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közleke-
dési igazgatási eljárásban történõ felhasználás céljából
joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez
esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési
igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba
történõ bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet
az e rendeletben meghatározott tartalmi követelmények-
nek megfelelõ, teljes bizonyító erejû magánokirat benyúj-
tására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes
bejelentés jogkövetkezményeire.’

A fentiek értelmében a jogszabályban elõírt tartalmi
követelményeknek nem megfelelõ magánokiratokat
2010. július 1-jét követõen nem tudjuk elfogadni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának

Okmányiroda- és Ügyfélszolgálati Osztálya

Változnak júliustól a gépjármûátírás szabályai

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulaj-
donosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós
pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában
álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek
bérbeadására
A pályázatot zárt borítékban 2010. június 14-én 16
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytat-
ni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállal-
kozói igazolványt, cégkivonatot és aláírási címpél-
dányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött te-
vékenység végzésére való jogosultságát a pályázat
mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal,
illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég,
akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve székhe-
lye szerinti önkormányzattal szemben adó vagy adók
módjára behajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszer-
zésének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj - ön-
kormányzat felé történõ megfizetését. A megszerzési

díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három havi
összege.
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését a bérbeadó részére. A nyertes által befi-
zetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják.
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését.
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biz-
tosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a
CELER Kft. pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánat-
pénzt helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes 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 2010. június
30-ig elbírálja, annak eredményérõl a pályázókat írás-
ban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a 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. Helyiséghasznosítá-
si Csoportjánál (Bp., III. Szentlélek tér 7. fszt. 12. Tele-
fon: 430-3468 és 430-3469), félfogadási idõben: hétfõn
14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Odafigyeltek rám
Szeretném megkö-

szönni a nagy nyilvános-
ság elõtt is, hogy a há-
zunkban (Hollós Korvin
Lajos utca 9.) lakó tulaj-
donosok, név szerint
Tóth Tibor, Tóth Marika,
Veres Éva, Németh
Jánosné (Baba), Kovács
Gyula a bajban mellet-
tem álltak, hiszen ha
nem segítenek, nem tu-
dom, miként éltem volna
túl azokat a napokat.

Történetem, hogy eles-
tem nemrégiben, mind-
két karom eltört, midket-
tõt begipszelték, így a
napi tisztálkodást, ön-
magam ellátását, hiva-
talos ügyeim intézését
nem tudtam volna nélkü-
lük megoldani. Önfelál-
dozó segítségük bizo-
nyítja, hogy vannak még
összetartó lakóközössé-
gek, még a panelházak-
ban is. 

Lencsés Imréné

�� Postabontás ��

A Vidocq 
eredetérõl

Érdekel valakit a
Vidocq eredete? Csak
mert a nagymamám ad-
ta a nevét! Hogyan is? 

Megbízta õt 1972-ben
az Állampusztai Célgaz-
daság, hogy a pincét ve-
gye meg és csináljon be-
lõle falatozót. De mi le-
gyen a neve? Nos, a nagy-
mamám érdekes ötlettel
rukkolt elõ. A fent említett
megbízó célgazdaság va-
lójában RABgazdaság
volt, és mivel akkoriban
pont ment a tv-ben egy
nagyon közkedvelt fran-
cia bûnügyi sorozat, a fõ-

szereplõjérõl nevezték el.
Vidocq egy köztörvényes
betörõ a sorozatban, aki
persze a sorozat végére
rendõrfõnök lesz... 

Nagymamám (dr. Ti-
boldi Jánosné) 1972-ben
alapította meg tehát a
Vidocq-ot, és 1974-ig ve-
zette. Az elsõ idõkrõl: fõ-
leg Hartai kolbászt és
Hartán készült disznóto-
rost lehetett kapni, erõs
összefüggésben azzal,
hogy az Állampusztai
Célgazdaság Hartán
volt. Illetve volt még „hu-
szár rostélyos”, azaz fok-
hagymás zsíros pirítós is.
Érdekesség még, hogy
akkoriban odajárt egy

csomó nyomozó, az akko-
ri igazságügyi miniszter,
és persze sokan mások. 

Nagymamám jelezte,
hogy megvan még az
eredeti alapító okirat, és
szívesen odaadja, ha
esetleg a Vidocq jelenle-
gi vezetése valami erek-
lyeként, esetleg ki akar-
ja tenni bekeretezve a
Vidocq falára. 

Tiboldi László, 
az egyik unokája 

(„Vidocq borozó az óbu-
dai macskaköves utcában”
címmel közöltünk írást la-
punk január 19-én megje-
lent, 2. számának 31. olda-
lán, az olvasói levél ehhez
kapcsolódik - szerk.)

Tisztelt Kertész Úr!
A 134-es buszjáratról

megjelent cikkén nagyon
megdöbbentem. Ugyanis
7 éves gyermekem to-
vábbi 300 gyermekkel
együtt a Margitszigetre
jár sportolni, pontosab-
ban ennyi gyerek jár az
UVSE csapatba vízilab-
dázni. A 300 gyerekbõl
legalább 150 a budai ol-
dalról közelíti meg az
uszodát. És ezek csak a
mi csapatunk még sok-
sok gyerek és szülõ jár
ide a budai oldalról is
úszó, triatlonos, torony-
ugró … stb. 

Nagy könnyebbség a
134-es busz mindenki-
nek. A hiba abban rejlik,
hogy a 134-es nem tud
megállni a zenélõ kútnál
befelé menet. Valamint
kifelé jövet a 26-os és a
134-es közvetlenül egy-
más után jön. 

Amennyiben kíváncsi
egy anyuka véleményére,
szívesen elmondom. De
ha idejébe belefér, kérem
jöjjön a NSU bejáratá-
hoz 14-15 óra között, és
nézze meg mennyi gyerek
jön és megy 18 óráig a
134-es buszon is.

Rémálom így is a köz-
lekedésünk Óbudáról a
szigetre, legalább a 134-

es maradjon meg, mert
szerintünk végre egy ér-
telmes gondolat volt ez a
járat. Mi nagyon sajnál-
nánk, ha nem lenne, mert
akkor sokkal tovább tart-
hatna az utunk egy
edzésre. Fiam 7 évesen
már heti 5 edzésre jár (és
nagyon sokan még).

Tisztelettel: 
Pintér Anita

Köszönet 
a becsületes
megtalálónak

Az Auchan áruházban
vásároltam április 29-
én, ahonnan siettem ha-
za, és a bevásárlókocsin
hagytam kézitáskámat,
amiben mindenem (kul-
csok, összes irataim, or-
vosi papírjaim, a kocsi
papírjai, jogosítványom,
nem is beszélve még egy
nõi táskában található
minden fontos feljegy-
zésrõl, néhány ma már
pótolhatatlan irat, kö-
rülbelül 6000 forintom,
ebben a 89 éves édes-
anyámnak visszajáró
4000 forint is) benne
volt.

Tovább mentem vásá-
rolni és ott beállva a
parkolóban vettem észre,

hogy nincs nálam a kézi-
táskám. Rögtön vissza-
mentem az Auchanba, a
vevõszolgálaton közöl-
ték, hogy nem adtak le
talált táskát, de ne is re-
ménykedjek.

Zokogva mentem ha-
záig, ahol férjem azzal
fogadott, hogy egy ked-
ves hölgy megtalálta
táskámat, és az abban
lévõ mobiltelefonomon
megtalált saját számról
értesítette õt, hogy me-
hetünk a táskáért.

Kérem, ha van rá le-
hetõség, közöljék az új-
ságban az esetet, és
mélységes hálámat Csa-
nádi Kinga rómaifürdõi
lakosnak jóságáért.

Köszönettel:
Szórádyné,

65 éves nyugdíjas
Csillaghegyrõl

Ne vegyék rossz né-
ven, hogy Önökhöz for-
dulok, de tartalmas új-
ságjukat rendszeresen
olvasom, és gondomat
szeretném Önökkel
megosztani. Elöljáró-
ban elmondanám, hogy
valószínûleg azért szúr-
ják szemem eme jelen-
ségek, mert pedagógus
vagyok és körülbelül
egy évtizedet töltöttem
folyóiratszerkesztéssel.
Itt a korrektúrázás is az
én dolgom volt. Azért
írtam ezt le, mert ez ma-
gyarázat arra, hogy a
közterületeken egyre
sokasodó helyesírási
hibák mennyire zavar-
nak. 

Konkrétan, az áru
szót egyre több üzleten
látom hosszú „ú”-val
írni. Például egy Lajos

utcai ruházati boltba
„Új árú érkezett”, és
hiába szóltam, sõt mu-
tattam meg az eladók-
nak a „Magyar helyes-
írás szabályai" címû
kiadvány megfelelõ
részletét, a kiírás ma-
radt. Ma láttam egy
hentesüzleten a „HÚS
- HENTESÁRÚ” ki-
írást. 

Nem lehetne kötelezni
mindenkit, hogy csak
jóváhagyott kiírásokat
tegyen ki fára, hirdetõ-
oszlopra, hirdetõtáblá-
ra, üzletportálra? A he-
lyesírási hibák propa-
gálását büntetni?

Nem szégyen „A ma-
gyar helyesírás szabá-
lyai” címû kiadványt
rendszeresen forgatni.

Kovács Mária 
tanár, újságíró

Áru, kapu, gyalu, falu …

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordu-
lós, zártkörû, meghívásos pályázatot hirdet a tu-
lajdonában lévõ alábbi ingatlan bérbeadására
Bp., III. ker. Szent István u. 63995, 63996, 63997
hrsz-ú ingatlanokon álló teniszpálya.
A három ingatlan területe összesen: 2562 m2.
A bérleti szerzõdés 2010. december 31-ig jön létre,
mely egy hónapos felmondási határidõvel felmond-
ható, amennyiben az önkormányzat más hasznosí-
tást tervez az ingatlanokon.
A bérleti díj: minimum 50 Ft/m2/hó, összesen
128.100 Ft/hó.
A pályázó kötelessége lesz a terület karbantartása,
fenntartása, és mobil mellékhelyiségek biztosítása.
A pályázat idõpontja: 2010. május 31. (hétfõ) 16 óra 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a III. kerületi Önkormányzat vagyon-
hasznosítási osztályán a 437-8646-os és a 437-8639-
es telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós, nyilvános

pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi üres lakások

értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vételárat, a fizetés módját

(átutalás vagy készpénz) és idejét. A pályázó az ajánlatát a

benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton

azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot

befizetik az önkormányzat letéti számlájára. (Számlaszám:

Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A

pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2010. június

17-én (csütörtök) 12 óráig, a pályázatokat  zárt borítékban, 1

eredeti példányban, hivatalos cégszerû aláírással, az adott

pályázatra utaló jelzéssel, személyesen, vagy meghatalmazott

útján 2010. június 21-én 12 óráig lehet benyújtani a Bp., III.

kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (1033

Bp., Fõ tér 1. I. 19.). 

A pályázatok bontása 2010. június 21-én 12 órakor, közjegyzõ

jelenlétében, a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I. 19. szám alatt, a vagy-

onhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. A

pályázaton résztvevõket haladéktalanul, írásban tájékoztatjuk a

pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a

legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tár-

gyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve a pályázatot indoklás

nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a

III. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyon-

kataszteri Csoportjától a 437-8673-as vagy a 437-8800-as tele-

fonszámokon. 

III. kerületi Önkormányzat

Vagyonhasznosítási Osztály

A Búza Lakásszövetkezet pályázatot hirdet fõállású
adminisztratív gondnoki állásra 2010. július 1-jei
kezdéssel.
Pályázati feltételek: középiskolai végzettség; könyvelési
gyakorlati ismeretek; számítógépes ismeret, Word és
Excel gyakorlati alkalmazása; önálló ügyintézési és leve-
lezési képesség; jó emberi kapcsolatok tartásának a
képessége; erkölcsi feddhetetlenség.
Felvételi elõnyök: társasházkezelõ végzettség, vagy
gyakorlat; közgazdasági középiskolai végzettség, vagy
középfokú könyvelõi képesítés; a kaszásdûlõi lakótelepen,
illetve vonzáskörzetében életvitelszerûen lakik.
Szakmai önéletrajzot (benne fizetési igényét) kérjük
legkésõbb 2010. május 30-ig a következõ címre eljut-
tatni. Búza Lakásszövetkezet: 1033 Budapest, Búza utca
16. Érdeklõdni a 06-30-390-3570-es telefonszámon lehet.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Vackor Óvodája az alábbi pályá-
zatot teszi közzé. 

2 fõ óvodapedagógus munkakör betölté-
sére, ebbõl 1 fõ óvodapedagógus munka-
kör betöltésére 2010. augusztus 23-tól, ha-
tározatlan idõre, 4 hónapos próbaidõvel. A
munkavégzés helyszíne: Vackor Óvoda. 

1 fõ óvodapedagógus munkakör betöl-
tésére 2010. augusztus 23-tól, határozott
idõre, 4 hónapos próbaidõvel. A munka-
végzés helyszíne: Mókus Tagóvoda,
1036 Mókus utca 1.

A pályázattal meghirdetett munkakör
megnevezése: óvodapedagógus. A feladat-
kör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai

elõkészítés. Pályázati feltételek: felsõfokú
szakirányú végzettség. Szükséges okmá-
nyok: részletes, fényképpel ellátott önélet-
rajz; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál
nem régebbi); iskolai végzettséget tanúsító
okiratok másolata; egészségügyi kiskönyv.
Bérezés: a közalkalmazotti bértábla sze-
rint. Elõnyt jelent: szakmai tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának módjai: e-mail-
ben arpad-o@kszki.obuda.hu, személye-
sen vagy postai úton. (Cím: 1036 Árpád fe-
jedelem útja 60. Tel.: 388-6753.) Minden
esetben elérhetõség megjelölésével. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. június 15-ig. A pályázat elbírálása:
15 napon belül.

Óvodapedagógusok felvétele

Az Ágoston Mûvészeti Óvoda - Kas-
tély tagintézménye (1037 Budapest, Bé-
csi út 236.) pályázatot hirdet 2 fõ szerzõ-
déses, 8 órás óvodapedagógiai állásra.

Alkalmazási feltételek: fõiskolai vég-
zettség; büntetlen elõélet, 1-3 év gyakor-
lati tapasztalat. A munkakör legkorábban
2010. augusztus 16-tól tölthetõ be. A pá-
lyázatok benyújtásának határideje: 2010.
június 8-ig. A pályázatok elbírálásának
határideje: 2010. július 9-ig. A pályáza-
tok benyújtásának módja: postai úton, a
fenti címre. Tartalma: önéletrajz; iskolai
bizonyítvány másolata; elérhetõség meg-
jelölése.

• Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032
Budapest, Ágoston utca 2/A) pályázatot
hirdet 1 fõ szerzõdéses, 8 órás óvodapeda-
gógiai állásra.

Alkalmazási feltételek: fõiskolai vég-
zettség; büntetlen elõélet; 1-3 év gyakor-
lati tapasztalat. A munkakör legkorábban
2010. augusztus 16-tól tölthetõ be. A pá-
lyázatok benyújtásának határideje: 2010.
június 8-ig. A pályázatok elbírálásának
határideje: 2010. július 9-ig. A pályáza-
tok benyújtásának módja: postai úton, a
fenti címre. Tartalma: önéletrajz; iskolai
bizonyítvány másolata; elérhetõség meg-
jelölése.
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Nyárra várva
Rejtvényünkben Nagy László: Nyári ének címû ver-
sébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 5. és a függõ-
leges 1. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Pénz tolvajnyelven. 5. Az idézet el-
sõ része (zárt betûk: L. L. R. B.). 14. Díszíti. 15. Für-
késznél. 16. Papagájnév. 17. Nõi név. 18. Illendõ. 19.
Belül lezser! 20. Rájegyez? 22. Dús betûi keverve. 23.
Tulajdonosom. 25. Békakezdemény. 26. A nagy va-
rázsló. 27. Zita egynemû betûi. 28 Véd. 29. Tejképzõd-
mény, névelõvel. 31. Része. 32. Ragadozó madár. 35.
Megkevert tok! 37. Köszöntõ. 38. Személyes névmás.
39. Kiejtett mássalhangzó. 40. Tojás németül. 41. Ösz-
sze-vissza tép! 42. Kissé ütközik. 44. Máltai, svéd és
vatikáni autók jele. 46. Névelõs kóstolgatni való. 48.
Silvester Stallone beceneve. 49. Mezõgazdasági eszkö-
zök. 51. Tizenhárom órára. 52. Vajon tol? 53. Cserjefé-
le. 55. Rész. 
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt
betûk: E. É. K.). 2. Ok társa. 3. Ütsz. 4. Szópótló, for-
dítva. 6. Egyes és többes szám elsõ személy. 7. Gyõr-
Sopron-Mosoni helység. 8. Iga, járom angolul. 9. Thai,
máltai és spanyol autók jele. 10. Meló egynemûi. 11.
Cigarettázik. 12. Cink és lutécium vegyjele. 13. L-lel
az elején dicsõségét veszti. 17. E. Á. M. 20. Rábeszél-
te. 21. Névelõs árus. 24. Kutyafajta. 25. Étkezõ. 29. A. É. S. 30.
Tárgyas mutatószó. 31. Papírlap. 32. Végeknél elfutó! 33. Vadul
táncol. 34. Nagyicce része! 36. Félegyházánk. 39. Zenei hangok
sora. 42. Kálium és szelén vegyjele. 43. Nincstelen egyik kifeje-
zése. 45. Úgy gondolja. 46. Ezüst, nitrogén és hidrogén vegyjele.
47. Orosz tó. 50. Gyakori magyar vezetéknév. 51. E. Á. E. 52. Ha-
jóvég. 54. Például röviden. 55. Római ötszázegy.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon június 2-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szerkesz-
tõségünkben vehetnek át. A május 12-én megjelent, „Ballagásra”
címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Ballagjunk hát, nincs visz-
szaút, vár ránk egy újabb életút”.
Nyertesek: Fülöp Emese, Silvanus sétány 53.; Dominik Gáborné,
Bogdáni út 8/b.; Dutka Antalné, Ágoston utca 10.
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M árk ismét remek
e r e d m é n n y e l

büszkélkedhet: az ápri-
lis elején Azerbajdzsán-
ban tartott Junior Vívó
Világbajnokságon csa-
patával aranyérmet szer-
zett.

A csapat tagjai egyéni
teljesítményének kö-
szönhetõen a második
helyrõl léphettek fel a
pástra. Ennek köszönhe-
tõen az elsõ körben nem
kellett vívniuk, míg a
másodikban a japán vá-
logatottal kerültek szem-
be. Márk három társával
magabiztosan verte a tá-
vol-keleti csapatot. 

A következõ mérkõ-
zést már a legjobb négy
közé jutásért vívták a
magyarok. A Németor-
szággal vívott küzdelem
végeredménye 45:30
lett. A döntõbe jutásért
az ukránokat kellett le-
gyõzni, mely megtör-
tént, döntõbe juttatva
ezzel hazánkat.

A fináléban az ola-
szokkal vívtak az elsõ
helyért. A rendkívül szo-
ros küzdelemben végül
a mieink kerekedtek
felül, 45:40-re verték az
olaszokat, így világbaj-
nok lett a magyar junior
párbajtõr válogatott.

Világbajnok párbajtõrcsapat tagja 
az Óbudai Egyetem hallgatója

A Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban március vé-
gén rendezett Junior Országos Párbajtõr Bajnokságon
Hanczvikkel Márk, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gaz-
dasági Karának elsõéves hallgatója a dobogó legfelsõ
fokára állhatott. 

INGYENES NORDIC WALKING OKTATÁS. Április 20-tól július 31-ig, kedden és csütörtö-
kön 17-tõl 18 óráig tartják az ingyenes Nordic Walking programot a III. kerületi lako-
soknak, a Futóklub csütörtökönként 18-tól 19 óráig kereshetõ fel. Találkozó: a
Fogarasi Síiskola síházánál, botokat biztosítanak. (Cím: Farkastorki út. 23. Informá-
ció: Fogarasi Orsolya, tel.: 06-30-931-0615.)

A z Önkormányzati
Minisztérium a

Sport Napja alkalmából
díjátadó ünnepséget tar-
tott május 6-án a Duna
Palotában. Fördõs László,
a Vasas Sport Club tiszte-
letbeli elnöke, a nõi röp-

labda-szakosztály elnöke,
az MRSZ elnökségi tagja,
a Vasas Sport Clubért és
Óbuda sportjáért eddig
végzett munkája elisme-
réseként a Magyar Spor-
tért Emlékérem arany fo-
kozatát kapta.

Fördõs László kitüntetése

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Polgármesteri
fogadóóra

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

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna al-
polgármester minden
hónap elsõ hétfõjén 15-
tõl 18 óráig tartja foga-
dóóráját a polgármesteri
hivatal II. emeletén, a
37-es szobában. (Elõze-
tes bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László al-
polgármester   minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
fogadóórája

Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

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

• Ingyenes jogsegély a Fidesz 3-as választókerületi irodájában (Kaszásdûlõ utca 7.), minden hónap el-
sõ szerdáján, legközelebb június 2-án 16-tól 18 óráig. (Nem kell bejelentkezni, érkezési sorrendben fo-
gadja az ügyvéd a megjelenteket.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik
szerdáján (legközelebb június 16-án) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es válasz-
tókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart a Budapest, II. kerület Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütör-
tökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es
számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kap-
csolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes ta-
nácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûkö-
désével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom június 24-
én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap 16-
tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

A Lakóközösségek Életminõ-
sége Javításáért Óbuda-Bé-
kásmegyer Egyesület (LÉJÓBE)
folytatja közérdekû tanács-
adási szolgáltatását.

Ön társasház vagy la-
kásszövetkezet lakó-

közösségében tulajdonos-
ként illetve bérlõként él és
érdeksérelem érte? Vitája
támadt a közös képvise-
lõvel, vagy a lakóközös-
séggel? Kérdései vannak
a fûtéskorszerûsítéssel,
az ÖKO-plusz program
tényszerû tapasztalataival
kapcsolatban, a pályázha-

tó támogatások lehetõsé-
geirõl érdeklõdne? Kér-
dései vannak, melyekre
nem kap választ? Nem is-
meri jogait, lehetõségeit,
segítséget szeretne? In-
gyenes tanácsadást biz-
tosítunk, ahol gyakorló
társasházi és lakásszövet-
kezeti tisztségviselõk vá-
laszolnak kérdéseire.

Idõpont és helyszín 
Belsõ-Óbuda, május

31-én 17-tõl 19 óráig:
Vörösvári út 17., lakás-
szövetkezeti iroda. (Elõ-
zetes bejelentkezés: 367-
8689.)

Közérdekû tanácsadás

Az immár hagyományos, kedvezményes virágvásárt má-
jus 8-án rendezte a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület a
Mátyás király úti közösségi házban

Hagyományos évzáró kon-
certjét május 8-án tartot-
ta a Mókus utcai Andor
Ilona Ének-Zenei Általá-
nos és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola.

A különbözõ stílu-
sok keveredése

tette izgalmassá a dél-
elõttöt. A hangszeres
szólisták, a különbözõ
kamaracsoportok, nép-
táncosok és kórusok
fellépése nagy büszke-
séggel töltötte el a szü-
lõket is, látva gyerme-
keik fejlõdését. 

A tanárok odaadó
munkája, a gyerekek ki-

tartó szorgalma és tehet-
sége tette lehetõvé a ma-
gas színvonalú elõadást.

Az idei „Éneklõ Ifjú-
ság” címû hangverseny-
sorozat alkalmából is-
mét aranyéremmel ki-
tüntetett Andor Ilona
Gyermekkar meghívást
kapott a Bárdos Lajos
Zenei Hetek egyik kon-
certjére, ahol nagy si-
kerrel léptek fel.

• A Madarak és fák
napja alkalmából örök- be fogadták a Fõvárosi

Növény- és Állatkert
egyik kis mókusát, vala-
mint a III. kerületi Ön-
kormányzattól nyert pá-
lyázati pénz segítségé-
vel újraparkosították az
iskola környékét. 

• Az elmúlt hetek vá-
rosi futóversenyein, ke-

rékpáros felvonulásán
és május 15-én, a Buda-
pesti Evezõs Egyesület
szervezésében a Népszi-
geten rendezett vízi ma-
jálison, (ahol az öszsze-
tett verseny elsõ díját
nyerte a csapat) nagy
számban vettek részt az
iskola tanulói.

Gazdag programok a „Mókusban”

Aranyérmes gyermekkar

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179. 
Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BE-
JELENTÉSE. Közvilágítási hi-
bát a 238-3838-as, vagy kizá-
rólag munkaidõben a 289-
4070-es telefonszámon és a
bdk@bdk.hu e-mail címen le-
het bejelenteni a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási Kft.-nél.
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A jegyárak az idei szezonban egy-
ségesen 100 forinttal emelked-

tek, kivéve a Dagályban és a Csillag-
hegyi strandon, ahol nem kell többet
fizetni a belépésért. A strandok júni-
us 1-jéig 10-tõl 19 óráig, attól kezd-
ve viszont augusztus 20-ig, il-
letve hétvégeken - pénteken,
szombaton és vasárnap - to-
vább, 20 óráig várják a vendé-
geket. Bevezették a szezonbér-
letet, mely minden strandra ér-
vényes május 1-jétõl augusztus
31-ig. A felnõttbérlet ára 48
ezer, a gyereké 38 ezer forint. A

Strandváró programban hétfõtõl
péntekig mindennap más-más
strand látogatható 50 százalékos
kedvezménnyel: hétfõnként a Da-
gály, kedden a Paskal, szerdán a
Csepeli strand, csütörtökön a Ró-
mai, pénteken pedig a Csillaghegyi
strand. A délutáni, kedvezményes
jegy, zárás elõtt három
órával vehetõ meg, ára
megegyezik a Strand-
váró program jegyével.
Ismét lesz négyszemélyes
családi jegy, két felnõtt és
két gyerek együtt össze-
sen 400 forintot spórolhat
ezzel a belépõ árából. 

Itt a fürdõszezon!

Tavalyi áron a Csillaghegyi strandon

Életének 99. évében,
nemsokkal születésnapját
követõen meghalt Lilien-
thal Andor, a nemzetközi
sakkszövetség legidõsebb
nagymestere. A Magyar
Sakkszövetség saját ha-
lottjának tekinti.

L ilienthal Andor
Moszkvában szüle-

tett 1911. május 5-én. A
harmincas évek elsõ fe-
lében Csehszlovákiában
kétszer gyõzött, 1933-
ban elsõ helyezést ért el
az újpesti nemzetközi
versenyen. Második-
harmadik lett 1934-ben
Hastingsben. 

A varsói sakk-
olimpián 1936-ban
a magyar csapat
tagjaként verseny-
zett, és nem veszí-
tett mérkõzést. A
stockholmi sakk-
olimpián 1937-ben
a magyar gyõzel-
mek hetven száza-
lékát õ aratta, így a
magyar válogatott

ezüstérmes lett. Lilien-
thal 1940-ben Moszkva
bajnoka, ugyanabban az
évben pedig szovjet baj-
nok is. 

A világbajnok Tigran
Petroszjant edzõként se-
gítette 1951 és 1970 kö-
zött. „Életem, a sakk”
címmel 1985-ben jelent
meg életrajzi regénye,
melyet oroszul, angolul
és németül is kiadtak.

Hosszan tartó, súlyos
betegség után óbudai
otthonában hunyt el.
Rokonai és ismerõsei a
Fiumei úti sírkertben
vesznek tõle búcsút.

Elhunyt a nemzetközi
sakknagymester

Május 1-jén kezdõdött a strandszezon
a fõvárosban. Elsõként a Gellért és a
Dagály fürdõ nyári medencéit, vala-
mint a Palatinus strandot nyitották
meg a fürdõközönség elõtt. A többi
strand május közepén, illetve végén,
a pünkösdfürdõi pedig tervek szerint
csak a tanév végétõl fogadja a ven-
dégeket. A szezon augusztus végéig
tart.

Mintegy 1850 résztvevõvel
zajlott május 1-jén a Hár-
mashatár-hegyen, a vitor-
lázó repülõtéren a Sam-
sung Olimpiai Zöld Feszti-
vál. Az eseményt a Buda-
pest Sportiroda és a
Sportaktív Klub szervezte. 

Azöldsportok verse-
nyén igen gazdag

volt a kínálat: többféle ke-
rékpáros, futó, illetve túra
és Nordic Walking szám-
ban indulhattak a nevezõk.

Aleghosszabb távot, 42 ki-
lométert a Buda Mountain
Bike Maratonon induló
bringások teljesítették. A
futók számára a terep fél-
maraton jelentette a legna-
gyobb kihívást, melynek
útvonala a Budai-hegy-
ség legszebb részein ve-
zetett keresztül. A túrázók
és a Nordic Walkingosok
hosszabb távja 23 kilomé-
ter volt. A sporton kívül
változatos programok je-
lentettek kikapcsolódást
azoknak, akik kilátogattak
a sportmajálisra. 

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

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

TÁRSASHÁZAK FIGYELEM!

Közös képviselet,

teljes körû társasházkezelés,

tanácsadás.

Információ: 06-20/319-75-71

tarsashaz.szalay@gmail.com

Sportmajális a Hármashatár-hegyen

Falunap Leányfalun
Kitekintés: „Azok a ‘80-as évek” címmel május 29-
én Falunapot rendeznek Leányfalun. A programból:
11 órakor Szekér Színház a Faluház kertjében; 12
órakor rendõrségi bemutató a futballpályán; 14 órá-
tól strandröplabda bemutató a strandon; 16 órakor
Pünkösdölõ a leányfalui gyermek néptánccsoport-
tal, 17 órakor a 80-as évek plakátjai - megnyitó az
Aba-Novák Galériában a Faluházban. A nagyszín-
padon 18.30 órától a ‘80-as évek népszerû elõadói:
Exotic/Sipos F. Tamás; Janicsák István és az Asz-
szonykórus; Zoltán Erika; Elsõ Emelet koncert,
majd retro disco.
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