
Idén Czigány György író, költõ, zongora-
mûvésznek adományozta az Óbuda Dísz-
polgára címet a képviselõ-testület.

A tavaly januárban elindított pályázat si-
kere révén, rendelkezésre áll az újlaki
rész fejlesztését szolgáló pénzösszeg.

A 23 kerületi önkormányzat és a fõváros
csapata is benevezett a Budapesti Kerü-
letek III. Foci Tornájára. 29

Fõvárosi kerületek focitornája

XVII. évfolyam 10. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. május 25.

5
„Legszebb éveim színtere Óbuda”

8
Egyenesben az Óbudai Promenád

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma június
8-án, szerdán jelenik meg! Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Nyolcadik alkalommal rendezték május 12-én az idõsek sportnapját a Kaszások tornacsarnokában. Az eseménnyel az egészséges, mozgásban gazdag, ak-
tív életmód fontosságára kívánták felhívni az idõsebb korosztály figyelmét. A sportversenyeket szûrõvizsgálatok egészítették ki. BESZÁMOLÓ A 28. OLDALON

Idõsek sportnapja rekordszámú résztvevõvel

Egészségügyi intézmények 
július 1-jén zárva

Semmelweis-nap, azaz július 1-je
munkaszüneti nap az egészségügy-
ben dolgozóknak, így zárva tartanak
a III. kerületi egészségügyi intézmé-
nyek. Az ügyeleti ellátás természete-
sen nem szünetel.

FELHÍVÁS A 10. OLDALON

A világon egyedülál-
ló, magyar fejlesz-

tésû anatómiai szimulá-
tor eddig nem látott

részletességgel, négy di-
menzióban mutatja be
az emberi testet.

BÕVEBBEN A 15. OLDALON

Négy dimenzióban az emberi test

A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a Celer Kft.-t zártkörû rész-

vénytársasággá alakítja úgy, hogy az
eredeti cég jogutódlással megszûnik,
helyette új gazdasági társaság jön létre.

INFORMÁCIÓK A 11. OLDALON

Átalakul 
a Celer Kft.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pillanatfelvételek Óbuda Napjáról
Több ezer ember kerekedett fel, hogy körbejárja a fõ
helyszíneket, és volt, aki a közel 50 piknikbõl többre is
ellátogatott május 7-én, Óbuda Napján. 

Tenk László, Munkácsy-díjas festõmûvész szabadtéri kiállítását Bús Balázs polgár-
mester nyitotta meg a Kórház utcában

Az Óbuda Kultúrájáért-díjas Kincsõ Néptáncegyüttes a Kobuci Kertben lépett fel, a
testvérvárosi produkció sorában képviselte a III. kerületet

A népszerû Csík zenekar a Szentlélek téren adott koncertet

Századfordulós hangulat

Langaléta Garabonciások 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Rácz Antalné: - Remek idõtöl-
tésnek, jó szórakozásnak bizo-
nyult Óbuda
Napja. Az
unokámmal
délelõtt sétál-
tunk ki a kö-
zeli Fõ térre,
ahol sok ér-
dekes prog-
rammal talál-
koztunk. Annyira élveztük a láto-
gatást, hogy délután újból kimen-
tünk, végigjártuk a kedvelt helye-
ket, vásároltunk apróbb emlék-
tárgyakat. Találkoztunk ismerõ-
sökkel, beszélgettünk, nézelõd-
tünk. Nekem a kirakodó vásár, az
unokámnak a papírhajtogatás tet-
szett. Sok élménnyel gazdagodva
mentünk haza.

Elek-Beke Kata: - Én nem tud-
tam elmenni egyik helyszínre sem,
mégis részese
lehettem az
ünnepi ese-
ményeknek.
A Meggyfa
utcai nyugdí-
jas klubban
ünnepeltük
Óbuda Nap-
ját, saját rendezvényünkkel kap-
csolódtunk a központi program-
hoz. A nyílt napon közel száz ér-
deklõdõvel ismertettük meg klu-
bunk életét, az egész napos mûsor-
ban idõs emberek is bemutathatták
produkcióikat, különösen a kerá-
miázás iránt volt nagy érdeklõdés.
A jó hangulat a közösségi táncok-
ban csúcsosodott ki.

Mály Katalin: - Nekünk, XII.
kerületben lakóknak ez ünnep a
kikapcsoló-
dás és a sze-
retteinkkel
való találko-
zás lehetõsé-
gét jelentet-
te. Óbudai
rokonainkkal
együtt körbe-
jártuk a helyszíneket és élveztük
az ingyen kapott változatos prog-
ramot. Tetszett a sok látnivaló,
öröm volt nézni, ahogy az embe-
rek felszabadultan ünnepelnek,
élnek a gondosan megszervezett
program lehetõségével. Jól dön-
töttünk, tartalmasan telt el az idõ,
ezen a napon egy kicsit mi is óbu-
dainak érezhettük magunkat.

Madarász Györgyné: - A Fõ té-
ri rendezvény nekem és három
unokámnak
sok látnivaló-
val szolgált.
A gyerekek
mindent meg
akartak néz-
ni, alig tud-
tam együtt
tartani õket.
Nagyon tetszett nekik Halász Ju-
dit mûsora, a végén õk is bekap-
csolódtak a közös éneklésbe.
Csodás volt ez a nap, rajtunk kí-
vül még több száz család számá-
ra is ünneppé varázsolta május
7.-ét. Óbuda Napja évenkénti
megrendezése telitalálat az ön-
kormányzat részérõl. Köszönet
érte. Kép és szöveg: Lovas

Az utca hangja: Milyen élményekkel gazdagodott Óbuda Napján?

„Ódon utcák meséi - Óbudai séta” címmel Gedeon Péter kiállítását Kemény Krisztina,
a kulturális, civil és kisebbségi bizottság elnöke nyitotta meg Óbuda Napján, május 7-
én az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában. (Megtekinthetõ: május 26-
ig, a San Marco utca 81. szám alatt.)

JÁNOS VITÉZ HITELES TÖRTÉNETE. Petõfi hõskölteményét harsány vásári játékkal idézte
meg Boka Gábor, aki megújította a vásári képmutogató hagyományokat. A táblaképek pil-
lanatfelvételeit magával ragadó humorú játékával tette pergõ színházi élménnyé FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tavaly alapította a képvi-
selõ-testület a „Pro Óbu-
da”-díjat, melyet Bús Ba-
lázs polgármester adott át
a kitüntetetteknek május
7-én, Óbuda Napján. 

B alázs Lajos a kerü-
let ifjúsága köré-

ben, a fiatalok fejlõdé-
sének és szabadidejük
hasznos eltöltésének (a
Hímzõ utca 11. szám
alatt mûködõ Ganz Ifjú-
sági Mûhelyben) elõse-
gítésének érdekében ki-
fejtett önfeláldozó tevé-
kenységéért; Deák Zol-
tán lelkész a Csillaghe-
gyi Református Egyház-
község élén, a keresz-
tény értékrend erõsítése
érdekében végzett lelki-
pásztori munkájáért;
Peisch Ferenc szalézi
szerzetes a városrész
egyházi életében kifej-
tett tevékenységéért, a
Bécsi úti kápolna és
rendház újjáépítésében,
a lelki élet kiterjesztésé-
ben végzett meghatáro-
zó szerepvállalása elis-
meréseként részesült a
kitüntetõ cím-
ben. 

Balázs Lajos
1984-ben Bé-
kásmegyeren, a
Hímzõ utca 11.
szám alatt hozta
létre a napjaink-
ban is mûködõ
Ganz Ifjúsági

Mûhelyt azzal a
s z á n d é k k a l ,
hogy a céltala-
nul utcákon kó-
száló gyerekek
értelmesen tölt-
sék el szabad-
idejüket. A mû-
hely makettezõ,
m o d e l l e z õ ,
elektronikus szakkör,
mely 1997-ben egyesült
a Békásmegyeri Lakóte-
lep Amatõr Számítás-
technikai Klubjával, ahol
az érdeklõdõ fiatalok el-
méleti, mûszaki, gyakor-
lati ismereteket sajátít-
hatnak el. Társadalmi
munkában, évek óta tö-
retlen lelkesedéssel, hit-
tel, szakértelemmel veze-
ti a szakkört, melynek hí-
re az országhatáron túlra
is eljutott. Tevékenysége
olyan minta, hogy Kana-
dában is alakítottak ha-
sonló ifjúsági klubot. A
mûhely fennállásának 26
éve nem volt mentes a

nehézségektõl:
2004-ben gyúj-
togatás követ-
keztében min-
den megsemmi-
sült. Balázs La-
jos 10 ezer 650
fiatal gyermek-
nek tette lehetõ-
vé a szabadidõ

hasznos eltölté-
sét, meghallgat-
va a fiatalok
gondjait.

Deák Zoltán
nyugalmazott
csillaghegyi re-
formátus lelki-
pásztor élete
egybeforrt a III.

kerülettel, ezen belül is
Csillaghegy elmúlt nyolc
évtizedes történetével,
hiszen a díjazott Csillag-
hegyen született, és 1970
májusától harminc éven
át volt a Csillaghegyi Re-
formátus Egyházközség
lelkipásztora. 2001 au-
gusztusától, mint nyugdí-
jas lelkész szolgálja az itt
élõket. 

Deák Zoltán életében
ott volt a sorsszerûség, a
szolgálatra hívás, a kor
nehéz körülményei kö-
zötti megmaradás az elhi-
vatottság útján, a jobbítás-
ra való törekvés. A csil-
laghegyi lelkész igazi
nagycsaláddá formálta re-
formátus gyülekezetét.
Lelkipásztorként odafi-
gyelt nyájára, mindenkit
számon tartott. Munkáját
szociális érzékenység, a
közösségért való szolgá-
lat és a lokálpatriotizmus
jellemezte. Szolgálata
nem állt meg a gyülekezet

határainál, törõdött a rá-
szorulókkal, tevékenyen
segítette a betegek gondo-
zásának megszervezését.
Kiváló kapcsolatot ápolt a
kerület többi felekezeté-
nek lelkészeivel, plébáno-
saival. Támogatta az er-
kölcsi megújulást. Segí-
tette a kerület polgári kö-
reinek munkáját.

Peisch Ferenc szalézi
szerzetes Csillaghegyen
született, 1939-
ben a noviciá-
tus befejezése-
kor tett szerze-
tesi fogadalmat,
1948-ban szen-
telték pappá.
1950-ben, a
szerzetesrendek
mûködésének
betiltásakor itthon ma-
radt, gyári segédmun-

kásként helyezkedett el.
Harminc éven át külön-
bözõ civil munkahelye-
ken dolgozott. Ezalatt
azonban nem hivatalo-
san, de folyamatosan
dolgozott kisegítõ lel-
készként. 

1990-ben, a rendszer-
változást követõen nagy
lelkesedéssel és energiá-
val kezdte el a III. kerü-
leti volt szalézi intézet és
a Segítõ Szûz Mária Lel-
készség vezetését. Az el-
hanyagolt és kicsi Bécsi
úti kápolna helyébe új

templomot épít-
tetett és a rend-
házat is újjá
építtette. Mun-
kájának kö-
szönhetõen új-
jáéledt az ifjú-
sági élet és a
hozzá tartozó
lelki élet. A fia-

taloknak játszótér, sport-
pálya is épült.

„Pro Óbuda”-díjasok

Wrabel Sándor (1926-1992) emlékkiállítást láthattak az
érdeklõdõk Óbuda Napján a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban, a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesülettel közös szer-
vezésben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Kiemelkedõ sportolói tevékenységéért Gecsõ Tamás (kajakos) polgármesteri dicséret-
ben részesült. Szabó Bálint úszó (Óbuda Sportolója Emléklap), Czékus Eszter szinkron-
úszó (Óbuda Sportolója-díj), Kézdi Mónika szinkronúszó (Óbuda Sportolója Emléklap),
Vass Dóra ritmikus gimnasztika (Óbuda Sportolója Emléklap), Tóth Tamás paraúszó (Óbu-
da Sportolója-díj) kapott elismerést. Szabó Kristóf Zoltán kenus Óbuda Sportolója Emlék-
lapban részesült, õ nem szerepel képünkön. Czékus Eszterrel és Tóth Tamással követke-
zõ számunkban közlünk beszélgetést

Bráda Tibor festõmûvész alkotásaiból rendezett kiállí-
tást Óbuda Napja alkalmából Békásmegyer-Ófalun, a
Szent József Házban a T-ART Alapítvány
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- Számos elismeréssel
jutalmazták már a tevé-
kenységét: többek között
megkapta a Batthyány
Strattmann-, a József Atti-
la-, a Szent István-, a
Prima Primissima-, a Ma-
gyar Örökség-, a Pulitzer-
és a Stephanus-díjat. Ezek
után mit jelent az ön szá-
mára az Óbuda Díszpol-
gára kitüntetés?

- Minden kitüntetés fon-
tos! És persze, mindegyik
esetében felvetõdik a kér-
dés bennem, vajon tettem-
e eleget érte? Igazán nem
panaszkodhatok, sok ki-
tüntetéssel honorálták
munkámat. Ennek talán az
is az oka, hogy nagy nyil-
vánosság elõtt tevékeny-
kedem. A Stephanus-díjat
például olyan neves sze-
mélynek is odaítélték,
mint XVI. Benedek pápa,
bár akkor még csak bíbo-
ros volt. Õ a teológiai te-
vékenységéért kapta, én
pedig az irodalmi munká-
mért. APrima Primissima-
díjat szintén szakmai mun-
kásságomért vehettem át.
S bár az is meglepetés
volt, hiszen az utolsó pilla-
natig nem lehetett tudni,
hogy a három jelölt közül
ki kapja meg, az igazi
meglepetést a díszpolgári
kitüntetés jelentette. Mun-
kámmal összefüggésben
ugyanis már hozzászok-
tam az elismeréshez, de
azt sose gondoltam, hogy
díszpolgár is lehetek, s
hogy éppen Óbudán.

- Attól, hogy már nem
lakik itt, még nem felejtet-
tük el, hogy mennyit nép-
szerûsítette kerületünket.
Számos mûsorban jelení-
tette meg rádióban, tévé-
ben és a verseiben is.

- Kétségtelen, hogy bár
életem négy helyszínhez

kötõdik, a legtöbb és a leg-
kedvesebb emlékeim in-
nen származnak. Gyõrben
töltöttem a gyermekkoro-
mat, utána az I. kerületbe
költöztünk, majd innen
kerültem Óbudára. Az
utóbbi években pedig a II.
kerületben lakom,
de visszajárok ide,
a III.-ba. Aheti be-
vásárlásokat to-
vábbra is a Kór-
ház utcai piacon
ejtjük meg a fele-
ségemmel. Az
Óbudai Társas-
körben pedig mû-
sorokat vezetek.
Októberben pél-
dául a kollégák
mûsorral készül-
nek a 80. születés-
napom megün-
neplésére. Ezen a
Magyar Rádió
Gyermekkórusa
egy vidám verse-
met is elénekli:
Decsényi János új
kórusmûvét. Kíváncsian
várom, hogyan hangzik!

- Tehát nem tud elsza-
kadni Óbudától? Hiába
költözött el, mégis vissza-
húzza valami?

- Érdekes módon akkor
is jártam ide, amikor még
nem laktam itt. Fiatalon
például udvarolni jöttem
ide a Dunára, a Római-
partra csónakázni, illetve a
Csillaghegyi Strandra
rendszeresen jártunk a ba-
rátaimmal. És természete-
sen a nagy kirándulások
színhelye is Óbuda volt.
A Hármashatár-hegyet
számtalanszor megmász-
tuk. Azután késõbb rádiós-
ként is ide vetett a sors: a
kerületben élõ Kassák La-
jossal készíthettem inter-
jút. A Táborhegyen talál-
koztam Pilinszky Jánossal

is, aki ott felolvasta nekem
elejétõl végéig a „Szál-
kák” címû készülõ köteté-
nek kéziratát. Másfél óráig
tartott a felolvasás. Ámul-
va hallgattam. Rajongáso-
mon felbuzdulva megkér-
dezte: „Felolvassam még
egyszer?” De ezt elhárítot-
tam, mondván: majd in-
kább máskor, mert már bi-
zonyára õ is elfáradt…

- Mindig kiderül, hogy
rengeteg híres ember la-
kik, lakott a kerületben.
Miért költözött el végül? 

- Valójában családi oka
volt. A gyerekek felnõttek

és nagy lett a háromszo-
bás Miklós utcai panella-
kás. 

- Nem a panel vált ké-
nyelmetlenné?

- Tulajdonképpen azzal
sosem volt bajom. Érde-
kes módon mindig sike-
rült megteremteni a panel-
rengetegben is az ember-
hez méltó körülményeket.
Rengeteg programot talál-
tunk és csináltunk mi ma-
gunk is a családdal, a ba-
rátokkal. Az élet szellemi
minõsége számított akkor
is és nem a panelek szür-
kesége. Családunk életé-
ben minõségi váltást ho-
zott, amikor végre önálló
lakásba költözhettünk a
három gyerekünkkel.
Úgyhogy semmiféle rossz
érzésünk nem volt a pa-
nellel kapcsolatban, sõt!

És hát nemcsak panelhá-
zak vannak a kerületben.
Ami azt illeti még ma is
megcsodálom a római ko-
ri hagyatékokat: a Flórián
téri aluljárót, a Hercules-
villa maradványait, a
csaknem kétezer éves or-
gonát az Aquincumi Mú-
zeumban.  Mintha Pom-
peiben járnánk. Jó a hely
kisugárzása.

És az a rengeteg zenei
élmény, amelyeket itt
gyûjtöttem! Például éve-
kig orgonálhattam a Szent
Péter és Pál Fõplébánia-
templomban. Vagy min-

dig gyönyörûen
szóltak a Till Ottó
által alapított
Aelia Sabina Ze-
neiskola hang-
versenyei. Két
fiam is ott tanult
zenét. De mind-
három gyerme-
kem Óbudán vé-
gezte iskoláit,
úgyhogy kelle-
mes emlékeim
vannak a Raktár
utcai általános is-
koláról, a Mókus
utcairól és a Mar-
tos Flóra, ma
Óbudai Gimná-
ziumról. Tulaj-
donképpen a leg-
szebb éveimben

volt az otthonom Óbuda.
- De ön is mindent meg-

tett azért, hogy népszerû-
sítse a kerületet. A Ki nyer
ma? számos adása jelent-
kezett különbözõ óbudai
helyszínekrõl, a Flórián
Üzletközpontból, a Zichy-
kastélyból…

- Szerencsére akkor
olyan helyzetben voltam,
hogy megtehettem. Ami-
kor csak lehetett, jó lokál-
patriótaként idehoztam
egy-egy mûsort. Vagy ép-
pen itt készítettem néme-
lyiket. Például amikor a
Magyar Televízió mûvé-
szeti fõszerkesztõségét
vezettem, forgattunk egy
filmet „Egy nyári nap
Óbudán” címmel. Az
Amfiteátrumba meghív-
tuk egy sereg budapesti
iskola kórusát. Az utazá-

sukat is megörökítettük:
Csepelrõl például hajóval
jöttek a gyerekek, ami
igen látványos volt. Több
ezer gyerek énekelt egy-
másnak, befejezésül pe-
dig Kodály Zoltán: Ber-
zsenyihez címû kánonját
énekelték el együtt. Ez a
film a ‘80-as években ké-
szült és olyan jól sikerült,
hogy még külföldön is
bemutatták. 

- És mi lett a „Ki nyer
ma?” mûsorral? Évtize-
dekig meghatározó prog-
ramja volt a Kossuth Rá-
diónak. Olyan volt, mint
egy biztos pont az életben.

- Szerencsére azért nem
veszett el! Amikor a Ma-
gyar Rádióban öt évvel
ezelõtt megszüntették
adását, akkor a Magyar
Katolikus Rádió „átvet-
te”. „Mi ez a szép?” cím-
mel ma is mindennap
hallható ott. 

- Mitõl olyan népszerû?
- Biztosan nem a nyere-

mény miatt. Talán attól,
hogy a hallgatók kíván-
csiságát kelti fel. Úgy
szoktam fogalmazni,
hogy ez a legdemokrati-
kusabb mûsor. Persze,
nem politikailag, hanem
társadalmi szempontból.
Ugyanúgy hallgatják és
megfejtik az értelmiségi-
ek, mint a fizikai munká-
sok. Játszanak velünk or-
vosok, jogászok, papok,
fodrászok, mozdonyveze-
tõk, postások, tehát gya-
korlatilag minden réteg-
bõl azok, akik szeretik a
zenét. Ferencsik János
karmestertõl és Ottlik Gé-
za írótól például rendsze-
resen kaptam visszajelzé-
seket annak idején, hogy
kíváncsian hallgatták nap
mint nap a mûsort. Ami-
kor 1969-ben megkezd-
tük az adásokat, feszült
politikai légkör volt. Az
emberek pedig alighanem
hálásak voltak azért, mert
ez egy manipulálhatatlan,
õszinte mûsor volt. Nem
kellett gyanakodniuk,
hogy mit is akarunk. Ez
tiszta zene volt mindig is.

Domi Zsuzsa

A III. kerület 2011. évi díszpolgára: Czigány György

„Legszebb éveim színtere Óbuda”
Czigány György kapta idén az Óbuda Díszpolgára kitüntetést,
a zene, a kultúra, a mûvelõdés területén kifejtett széles kö-
rû társadalmi szerepvállalása elismeréseként. Évtizedeken
át élt Óbudán. A Zeneakadémián szerzett zongoramûvészi
diplomát 1956-ban. Azután a Magyar Rádió és a Magyar Te-
levízió szerkesztõjeként dolgozott, jelenleg a Magyar Katoli-
kus Rádió szerkesztõje. Az Óbudai Társaskörben rendszere-
sen vezet mûsorokat. Író, költõ, zongoramûvész egy sze-
mélyben. Eddig huszonhat vers- és prózakötete jelent meg. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Civil szervezetek Óbuda Napján

Az idei Óbuda Napja rendezvény fon-
tos programja volt az Óbudai Piknik,
melyet hagyományteremtõ céllal
rendezett elsõ alkalommal Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata. A
részletekrõl Laukonidesz Lilla (Fi-
desz-KDNP) önkormányzati képvise-
lõt, civil tanácsnokot kérdeztük.

- Negyedik éve rendezzük a ke-
rületben Óbuda Napját. Az ese-
mény sokszínû szabadtéri prog-
ramkínálatával az itt
élõk és az ide látogatók
egyik nagyon kedves
ünnepévé vált, ezért
gondoltuk úgy, hogy
idén az Óbudai Piknik-
kel a városrész lakóit és
civil szervezeteit is be-
vonjuk kicsit a szerve-
zésbe. Így, amellett
hogy eljönnek a már megszokott
programokra, szûkebb szomszéd-
ságuk, lakóközösségük körében

meg kell szervezniük, hogy vala-
mikor a nap folyamán összeülje-
nek a szabadban, néhány órás kö-
tetlen beszélgetésre, ismerkedés-
re. Bízunk abban, hogy ezek a
„kis piknikek” jó szomszédi kap-
csolatok kialakulásának, közössé-
gek formálódásának lesznek szín-
terei. 

Az Óbudai Piknik háziasszo-
nyaként önkéntes fiatalokkal
megpróbáltunk eljutni a kerület

minél több pontjára,
hogy népszerûsítsük a
rendezvényt. A hónap
végén több hazai város
is megrendezi a maga
szomszédolós piknikjét. 

A sort mi nyitottuk,
Óbuda-békásmegyeriek
május 7-én, és remélem,
hogy folytatjuk a hagyo-

mányt, hiszen Óbuda mindig is
híres volt vendégszeretetérõl. S
ha morzsánként újra felépítjük, a

mai kor ritmusához igazítjuk azt,
akkor mindannyian nyertesek le-
szünk. Energiát, hitet nyerhetünk,
rajtunk is múlik, hogy ne csak
egymás mellett éljünk, hanem
együtt alakítsuk a jövõnket, kör-
nyezetünket. Aki ellátogatott az
esemény bármelyik helyszínére,
megtapasztalhatta, az emberek-
ben igenis van igény a közösségi
élményekre. 

A rendezvény sikerét igazol-
ja, hogy az Óbudai Kulturális

Központ honlapján a kerület-
ben több mint 50 helyszínrõl
regisztráltak pikniket. Együtt
ünnepeltek a lakók többek kö-
zött a Táborhegyen, Csúcshe-
gyen, Mocsároson, a Pók utcai
lakótelepen, Békásmegyer-
Ófaluban, a Kerék utcában,
Csillaghegyen több helyszínen.
Békásmegyeren az Õszike utcai
nyugdíjasházban és a Szilke ut-
cában is tartottak pikniket.  

Szeberényi Csilla 

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesüle-
te nagy örömmel és lelkesedéssel
csatlakozott az önkormányzat
kezdeményezéséhez, hogy saját
környezetünkben hívjuk össze
szomszédainkat, ismerõseinket
egy kis baráti beszélgetésre, fõ-
zésre, zenére, táncra - tudtuk
meg Benyóné dr. Mojzsis Dóra,
ügyvezetõ elnöktõl. 

- Egyesületünknek több mint
20 éve az a fõ célja, hogy a
hegyvidékünkön lakók számá-
ra tartalmas szórakozási és kul-
turális kikapcsolódást nyújt-
son, gazdagítva mind-
ezzel a szomszédság
kapcsolatokat is.

Egyesületünk tagja-
ival már 2-3 héttel a
rendezvény elõtt szer-
veztük a programo-
kat, készítettük a pla-
kátokat, hordtuk a
prospektusokat, szó-
rólapokat. Összeállt a mûsor
és a „fõzõbrigád” is. Besze-
reztük az óriás-fazékba való
zöldségeket, húsokat. A piknik
napján már kora reggel felállí-
tottuk a party-sátrat. Az aszta-
lok nem sokáig álltak üresen,
mivel egymás után érkeztek a
szomszédok, finom sütemé-
nyek „társaságában”. A tûzra-
kás, zöldség- és krumplihá-
mozás is gyorsan haladt; segí-
tõ kézben nem volt hiány. Aki-

nek már nem jutott munka, né-
zelõdhetett a kézmûves aszta-
loknál, készíthetett ékszere-
ket, emléklapokat és monogra-
mokat. Arcfestõnk sem tétlen-
kedett: keze nyomán oroszlán-
ná, cicává, lepkévé átalakult
gyerekekkel és csillogó, szí-
nes virágmintákkal díszített
lányokkal, asszonyokkal talál-
kozhattunk.

A 12 órakor kezdõdõ táncbe-
mutatón fergeteges rumbát,
salsát, cha-cha-chát és
rock&rollt láthattunk. A vállal-
kozó szellemû, táncos lábú né-

zõk meg is tanulhatták
az alaplépéseket. A
tánc után jólesett az
idõközben elkészült
ínycsiklandó gulyásle-
ves és a beszélgetés.
Délután hastáncbemu-
tató varázsolta el a kö-
zönséget, majd - a he-
gyen lakó ír szomszé-

dunk jóvoltából - ír táncházban
tanulhattuk meg, hogy milyen
is egy igazi „Ceili”, azaz a
„szomszédtánc”. Az elfáradt
táncosokat 18 órától a Térszín-
ház mûvészei szórakoztatták, a
„Pástétom és torta” címû paj-
zán francia komédiával. A na-
pot és a szomszédünnepet a Tá-
borhegyen és környékén élõ fi-
atalokból alakult rockabilly
blues zenekar fergeteges kon-
certje zárta.

A kirándulással és ügyességi játék-
kal egybekötött Csúcshegyi Szom-
szédok napot két helyszínen, a Soly-
márvölgyi réten és a Menedékház ut-
cai pihenõházban tartotta a Mene-
dék a Csúcshegy Barátainak Egyesü-
let - mesélte Kádár Péter elnök. 

Adélelõtti Solymárvölgyi úti
program során íjászat, tram-

bulinozás, gyermek pó-
ni lovagoltatás folyt,
miközben Szabó Lóri
bográcsban fõtt gulyás-
levessel várta a gyerme-
keket. A sajátos tombo-
lán minden jegy nyert!
Mintegy 60 felnõtt és
80 gyermek fordult
meg itt délutánig. Töb-
beket vonzott a csúcshegyi pont-
gyûjtõ akció. Ennek lényege,
hogy a nap során a Csúcshegy hat
nevezetességénél gyûjthettek

pontokat, melyeket tombolajegy-
re lehetett váltani. Ilyen állomá-
sok voltak az íjászat, az Eckert
kereszt, a Katalin forrás és a hon-
véd emléktábla. Számosan meg-
tették e hosszú utat, és így érkez-
tek fel a Menedékház utca 22-be,
az önkormányzati pihenõházba.

A délutáni programra zömé-
ben a tõsgyökeres csúcshegyiek

látogattak. A háttérben
híres cseh vígjátékokat
vetített a hegy filmesz-
tétája és fõszakácsa (az
Óbudai Civil Nap díj-
nyertese), Pirchala Ist-
ván. A filmek mellé
pörköltet tálalt tarho-
nyával. A víz és üdítõ
mellé házi bor is került.

Több mint 50-en látogattak el a
házba, ahol a lakóhelyi problé-
mák és aktualitások megtárgya-
lása 20 óráig tartott.

Óbudai Piknik

A Csúcshegy barátai Kikapcsolódás Táborhegyen
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Az Óbuda Napja rendezvénysoro-
zat szerves része volt a II. Római-
parti Halászléfesztivál. Idén az
önkormányzat és az Óbudai Kultu-
rális Központ támogatásával
számtalan kitûnõ elõadót tudtunk
meginvitálni a rendezvényünkre -
hangsúlyozta Fehér Ágnes és Gye-
pes Ádám, a két fõszervezõ egye-
sület, a Római SE és a Rómaifürdõ
SE vezetõje.

A z immáron hagyományos
rendezvény kétnapos volt,

a Római-parton, a pünkösdfür-
dõi gátnál tartották. A pénteki
nap a Csillaghegyi Csillagház
halmozottan fogyatékos moz-
gáskorlátozott gyermekeirõl
szólt, idén nekik szerveztek
adománygyûjtést a Hotel Holl-
iday Beach szállodában egy
reprezentatív esten. Köszöntõt
Laukonidesz Lilla, az Óbudai
Piknik háziasszonya mondott. 

A második nap a halászléfõ-
zésrõl, a piknikezésrõl, sportról
és a kikapcsolódásról szólt. A
rendezvényt a csillaghegyi

mazsorettek nyitották meg
rendkívül látványos felvonu-
lással, a zenét az Obsitos zene-
kar szolgáltatta. Az „Óbuda”
nevû monitor hadihajó ágyúlö-
véssel nyitotta meg a halászlé-
fõzõ versenyt, ezután lehetõség
nyílt a nézelõdõk számára,
hogy felmenjenek a hadihajóra
és megtekinthessék a Flotilla
kiállítást. Mindenki megtalál-
hatta családja és önmaga szóra-
koztatására a lehetõséget. A
rendezvényen bringóhintózásra
is volt lehetõség. Külön figyel-
met érdemeltek az általános is-
kolák öntevékeny csoportjai, a
civil szervezetek és sportegye-
sületek bemutatói. 

A halászléfõzõ versenyt a
csillaghegyi Piskóta csapat
nyerte meg Demeter István ve-
zetésével. 

Azt est fénypontja az X-fak-
toros Janicsák Veca koncertje
volt, amire több ezer ember lá-
togatott ki.

A Háromhegyek Közhasznú Egye-
sület rendezvénye a vártnál is na-
gyobb sikert aratott. A kis szilva-
fát, amire minden érkezõ felkötött
egy névvel és utcanévvel ellátott
szalagot, estére elborították a szí-
nes pántlikák - mondta Kõvári
Krisztina Mónika elnök.

- Emlékek felidézése, jóízû be-
szélgetés folyt a nosztalgiasátor-
ban, ahol vetítés keretében mutat-
tunk be régi és réges régi fényké-
peket a környékrõl.

Az alkotósátorban
szélforgó, díszgömb,
origami és lufi érdekes-
ségek mellett szom-
széd-üdvözlõlapokat
készítettek a résztve-
võk, amit hazafelé be-
dobhattak ismerõseik
postaládájába, jelezve:
gondoltak rájuk a bulin.

Sok segítséget kaptunk a hely-
ben lakóktól programunk gazda-
gításához: tiffany üvegkészítés
kiállítással, lovaglási lehetõség-
gel, kívül-belül megmászható

„dömperrel” álltak az érdeklõdõk
rendelkezésére, képzõmûvésze-
ink a rajzversenyt zsûrizték. Meg-
hívott vendégek különleges pro-
dukciókat hoztak: akrobatikus
tornabemutatóban, acapella ének-
együttes mûsorában gyönyörköd-
hettünk. A kutyabemutató és elõ-
adás sok tanulsággal szolgált.

A frissen fõtt paprikás
krumplin kívül a piknikre ösz-
szehordott házi finomságokból
lehetett lakmározni.

A zenés szomszéd
torna mindenkit meg-
mozgatott, kicsik és na-
gyobbak egész nap ked-
vükre trambulinozhat-
tak, vagy próbálkozhat-
tak a csúzli játékkal.
Kartondobozokból fo-
lyamatosan épült a lo-
vagvár, amit végül sike-

resen védtek meg a várbeliek a
zokni bombákkal rohamozóktól.

Nagy taps kísérte a rendezvény
lufiját, mikor zárásként magasba
szállt a májusi alkonyatban. Jövõ-
re veletek ugyanitt!

Az Óbuda napi kerületi
rendezvények színvonalá-
hoz méltóan, változatos és
neves mûvészeket felvo-
nultató programokkal sze-
repeltek az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézmény
Klubjai. 

M ár délelõtt fúvós
zenekarok hangu-

latos ébresztõi hívogat-
ták a környék lakóit. A
Meggyfa utcai klubban
Pintér Tibor színmûvész
és társulatának elõadása,

a Harrer Pál utcai idõsek
klubjában St. Martin
szaxofonmûvész kon-
certje, az Õszike utcai
klubban a Kis Rajkó ze-
nekar virtuóz mûsora
óriási élményt nyújtott
az odalátogató emberek-
nek. Az idõsek klubjai-
ból érkezõ amatõr mû-
vészek verses, táncos
színpadi produkcióikkal
„szomszédoltak”. 

Ezt a sokszínûséget
egészítették ki a szociális
szolgáltatásokról és támo-

gatásokról szóló tájékoz-
tatók, melyeket Müller
Istvánné, az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intéz-
mény vezetõje és Hõdl Ti-
bor, a szociális hatósági
osztály vezetõje tartottak.
Anyugdíjas házi lakhatás-
sal kapcsolatos kérdések-
rõl Komljenácné Lévai
Erzsébet beszélgetett az
érdeklõdõkkel. Az ünnepi
programot szíves vendég-
látás, és kézmûves foglal-
kozások, jóízû beszélgeté-
sek gazdagították. 

Szomszédolás az idõsek klubjaiban

Kézmûves foglalkozás az Õszike utcai Nyugdíjas Klubban

Háromhegyek Halászléfesztivál

Összeállította: Domi Zsuzsa 

Kirakodóvásár a Fõ téren, Civil udvar a Zichy-kastély udvarán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Beruházás – Közlekedés

A bíráló bizottság
most májusban

mintegy 556,5 millió fo-
rintot ítélt oda a cél
megvalósítására, így
zöld utat adott a Kolosy
tér és környéke rekonst-
rukciós tervének. A ke-
rület képviselõ-testülete
már ezt megelõzõen úgy
döntött, elindítják a pro-
jekt megvalósításához
kapcsolódó feltételes
közbeszerzési eljárást
annak érdekében, hogy

azonnal elkezdõdhessen
a Bécsi út-Kolosy tér,
illetve a Nagyszombat
utca-Lajos utca kör-
nyékének fejlesztése.

A díszburkolatot, útpá-
lya szélesítést és forga-
lomtechnikai változáso-
kat is magában foglaló át-
építés összköltsége közel
720 millió forint, a meg-
valósításhoz szükséges
önrészt Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata sa-
ját költségvetésébõl fi-

nanszírozza. A munkála-
tok legkorábban augusz-

tusban indulhatnak el, a
kivitelezõ közbeszerzési

eljárásban történõ kivá-
lasztását követõen.

Egyenesben az Óbudai Promenád
Tavaly januárban nyújtotta be az önkormányzat az Óbudai
Promenád fejlesztésére irányuló pályázatát a „Budapesti
integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi
központok fejlesztése” elnevezésû, kétfordulós kiírás ke-
retében. 2010 áprilisában pozitív támogatási döntés szüle-
tett, így a III. kerület jogosulttá vált - egy projektfejleszté-
si idõszakot követõen - a második fordulós részvételre. 

A napi hírekbõl sokan tudo-
mást szerezhettek arról,
hogy megállapodás szüle-
tett a budai fonódó villa-
mos-projekt ügyében, mely-
nek lényege, hogy két ütem-
re válik szét, de mindkettõre
egyidejûleg írják alá a támo-
gatási szerzõdést. 

Az úgynevezett felsõ
ágat (Moszkva téri

kapcsolatot) különválasz-
tanák az alsó (Bem rak-
parti) ágtól. Míg elõbbi-
nél a megvalósítást, addig
utóbbinál a tervek ponto-
sítását követõen szintén a
megvalósítást tartalmazza
az elfogadott dokumen-
tum. A kompromisszu-
mos javaslatot a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség
dolgozta ki, majd a fõvá-
ros és a II. kerületi önkor-
mányzat vezetése is elfo-
gadta. A projekt lebonyo-
lítója a Budapesti Közle-
kedési Központ (BKK). 

A Moszkva téri ág (I.
ütem) a mai 17-es villa-
mos vonalából a Török ut-
cán át kapcsolódik majd a
4-es és 6-os villamosok
vonalába, míg Óbuda felé
a kapcsolat a Frankel Leó
utcában épül ki. A projekt
azt is tartalmazza, hogy a
Moszkva téren olyan mér-
tékû felszíni rendezést kell
végrehajtani, mely be tud-
ja fogadni az Óbuda felõl
érkezõ villamosokat, töb-
bek között a mai 18-as
végállomására mindkét
irányban a Margit körút
felõl is bejárhassanak a

szerelvények. (Ez a metró
1972-es budai áthozatala
elõtt is így volt.) 

A II. ütemben a mûsza-
ki paraméterek újbóli fe-
lülvizsgálatával szintén
megépülhet a Bem rak-
parti kapcsolat is. Ennek
szükségességét és az
egész beruházás eredmé-
nyességéhez való nélkü-
lözhetetlenségét szinte
minden szakmai szerve-
zet támogatja. Szintén fe-
lülvizsgálják, hogy a je-
lenlegi 17-es villamos
vonalán milyen felújítá-
sok szükségesek. Az va-
lószínû, hogy a Nagy-
szombat utca vonaláig, a
közúti jármûvekkel kö-
zös nyomsáv-használat
miatt az érintett szaka-
szokon a teljes útpályát
fel kell újítani, míg a

Nagyszombat utca és a
Vörösvári úti jelenlegi
végállomás között elsõ-
sorban a megállóhelyek
akadálymentesítése lehet
a cél. Felvetõdött, hogy a
projekt második ütemé-
hez kapcsolják a dél-bu-
dai Mûegyetem rakparti
vonalszakasz megépíté-
sét is, mely a Gellért tér-
tõl a Lágymányosi hídon
majdan átjövõ 1-es villa-
moshoz teremtene össze-
köttetést. Ezt elvetették,
mivel így elkerülhetõ a
nagyprojektbe történõ át-
szervezés, és e nélkül is
betöltené funkcióját a
Bem rakparti vonalsza-
kasz. Ugyanakkor a Bé-
csi úton, a Vörösvári út
sarkától az esztergomi
vasútvonalig csak terv
szintjén szerepel a villa-

mos meghosszabbítása.
Ennek feltételei közt sze-
repel a P+R parkolók ki-
építése és egy intermo-
dális ( korszerû, a moz-
gáskorlátozottaknak is
könnyített) átszállóhely

létesítése a villamos és a
vonat, esetleg az autó-
buszjáratok között. 

„A II. kerület lakossá-
ga számára több problé-
mát okozó, úgynevezett
Bem rakparti ág a továb-
biakban külön projektté
válik, megvalósítására
további vizsgálatok le-
folytatása és a szükséges
elõfeltételek megteremté-
se után kerülhet sor” -
olvasható a II. kerületi
önkormányzat képviselõ-
testületének közleményé-
ben. 

A budai fonódó villa-
mos-projekt ügyében
így elõrelépés történt,
de a részleteket még ki
kell dolgozni. A Bem
rakparti ágra a szakható-
sági hozzájárulást a II.
kerületnek kell kiadnia.  

Kertész István

Fonódhat Budán a villamoshálózat

Elindult a forgalom 
a Mûegyetem rakparton

Újra lehet közlekedni a Mûegyetem rakparton. A te-
rületet két éve zárták le a 4-es metró építése miatt.
Mivel a Szent Gellért téri állomás szerkezetépítése
befejezõdött, a felszíni rendezést követõen vissza-
adták a forgalomnak a rakpartot is. A Szent Gellért
tér és a Bertalan Lajos utca között egy-egy sávon
indult meg az autóforgalom.

Ismét a Deákig 
mennek a villamosok

Újra jár a Deák tér és az Astoria között a 47-es és a 49-
es villamos. A Budapest Szíve felújítási programban a
Károly körút megszépül: nyolc méter széles zöld terü-
letet alakítanak ki, szélesítik a járdákat, javítják a közvi-
lágítást és további gyalogátkelõ helyeket is kiépítenek.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Réti Gyula, aki 14 éve a Fa-
luház képviselõje, vissza-
vonul, a május 31-ei köz-
gyûlésen a 15 fõs jelölõbi-
zottsággal egyetértésben
javaslatot tesz utódja sze-
mélyére. Elõtte, május 18-
án látogatást tett Bús Ba-
lázs polgármesternél, ahol
hivatalosan is bejelentette
nyugdíjba vonulását, amit a
lakóközösséggel a közel-
múltban már tudatott. 

Aközkedvelt közös
képviselõ a találko-

zón részletesen beszámolt
a Faluház felújítási prog-
ramban szerzett tapasztala-
tairól. A polgármester ér-
deklõdésére, mely szerint

van-e olyan jól felkészült
jelölt, aki folytatni tudná a
nagy felelõsséggel járó
munkát, Réti Gyula meg-
nevezte azt, akit a május
végi közgyûlésen javasolni
fog a lakóközösségnek. El-
mondta: számára meg-
nyugtató lenne, ha jelöltjét
a ház is elfogadná, mivel
akkor továbbra is jó kezek-
ben maradna a falunyi in-
gatlan, és lakói ügyének
intézése. Hozzátette: mivel
õ is a Faluházban lakik, fi-
gyelemmel kíséri az ese-
ményeket, és felajánlja se-
gítségét utódjának. 

Anyugdíjba vonuló kö-
zös képviselõ köszönetét
fejezte ki a városrész ve-

zetésének, személyesen
pedig Bús Balázsnak az

önkormányzat kiemelt tá-
mogatásáért, melyet a fel-
újítás során nyújtott. A
polgármester viszont kö-
szönte Réti Gyulának a

nívós, minden részletre
kiterjedõ, odaadó munká-
ját, és nyugodt, egészség-
ben eltöltött nyugdíjas
éveket kívánt neki. 

Leköszönt a Faluház „polgármestere”

- Mint azt már közzétet-
tük, a képviselõ-testület
úgy határozott, azoknak a
pályázaton nyertes társas-
házaknak és lakásszövet-
kezeteknek, amelyek pozi-
tív elbírálásban részesül-
tek, és errõl a támogatási
döntésrõl postai úton az ér-
tesítést megkapták, vala-
mint legalább a „C” ener-
getikai osztályt elérik, az
önkormányzat biztosítja a
pályázat kivitelezéséhez
szükséges lakóközösségi
önerõhöz felvett, maxi-
mum öt éves futamidejû
állami kamattámogatott hi-
tel kamatait maximum 5
százalékos mértékig, éves
100 millió forint keretösz-
szegig. Ez 5 évre vetítve
összesen 500 millió forin-
tot jelent majd. A támoga-
tásban azok a társasházak,
lakásszövetkezetek része-
sülhetnek, melyek vállal-
ják, hogy a Celer Kft.-t
bízzák meg a közbeszerzé-

si vagy közbeszerzés nél-
küli versenyeztetési eljárás
teljes körû bonyolításával,
valamint a mûszaki elle-
nõrzéssel és a pályázatok
utólagos pénzügyi elszá-
moltatásával, monitoring-
jával. Emellett, a homlok-
zatszínezési tervet jóváha-
gyatják a III. kerületi fõépí-
tésszel. 

A testületi döntést kö-
vetõen folyamatban van,
hogy az összes pályáza-
ton nyertes társasház és
lakásszövetkezet vezetõit
felkeresem, és személyes
konzultáción mondom
el, milyen lehetõségek
közül választhatnak, il-
letve az önkormányzat
milyen feltételek mellett
tudja támogatni a lakó-
közösségeket. Van több
olyan momentum, amire
minden esetben felhívom
a vezetõség figyelmét -
mondta elöljáróban az al-
polgármester. 

- Az egyik az, hogy
csak olyan kivitelezõvel
kössenek szerzõdést, aki
rendelkezik az ÉMI Kht.
minõsítésével. Elõfordul-
hat, hogy a társasház/la-
kásszövetkezet már ré-
gebben, a pályázat beadá-
sával egy idõben kiválasz-
totta a kivitelezõt, és nem
ellenõrzik, hogy a cég bir-
tokában van-e a fent emlí-
tett minõsítésnek. A támo-
gatási szerzõdést azonban
a minõsítés hiányában
nem lehet megkötni. Sú-
lyosbítja a helyzetet, ha a
minõsítés nélküli kivitele-
zõ a támogatási szerzõdés
megkötése elõtt megkezdi
a felújítást, és a problémá-
ra csak késõbb derült fény,
így végeláthatatlan peres-
kedésre kényszerül a lakó-
közösség. Találkoztam a
bejáráson olyan helyzettel

is, ahol a ház vezetése a
kivitelezõ kérésére a beru-
házás teljes költségére hi-
telt vesz fel csak azért,
hogy a vállalkozó minél
elõbb a pénzéhez jusson.
Mindaddig a teljes összeg
után fizetik a kamatokat,
míg az állam utalja a tá-
mogatást. Az önkormány-
zat vezetése szerint ez tel-
jesen elfogadhatatlan. Ál-
láspontunk az, hogy a vál-
lalkozó vállalja fel azt,
hogy a munkája után járó
pénze utolsó részletéhez
akkor jut, amikor mindent
elvégzett, az ÉMI leellen-
õrizte, hogy minden a
szerzõdésben foglaltak-
nak megfelelõen valósult
meg, és az állami támoga-
tás is megérkezett. Tehát
amennyiben a munkála-
tok minõsége kifogásol-
ható, vagy csak részlege-

sen készült el a felújítás,
akkor az is elõfordulhat,
hogy az állami támogatást
csak részben kapja meg a
ház. Ilyen esetben egy kel-
lemetlen pereskedésbe
torkollhat az egyébként
tiszta ügynek indult re-
konstrukció. Egyebek
mellett a hasonló helyzetek
elkerülése érdekében is
döntött úgy az önkor-
mányzat vezetése, hogy a
társasházak, lakásszövet-
kezetek mûködjenek
együtt a Celer Kft.-vel a
vállalkozó kiválasztásakor,
és a beruházás lebonyolítá-
sa során. Ez a feltétel tehát
azért bír nagy jelentõség-
gel, hogy a beruházás a la-
kók teljes megelégedése
mellett fejezõdhessen be,
és biztosított legyen, hogy
a felújítás végén az állami
támogatást megkapják a
lakóközösségek. Annak ér-
dekében, hogy minden
érintett pontos képet kap-
jon, Bús Balázs polgár-
mester azt tervezi, minden
a felújításban érintett la-
kástulajdonosnak sze-
mélyre szóló tájékoztató
levelet küld a lehetõségek-
rõl, a pályázat feltételeirõl,
hogy a lehetõ legjobb dön-
tést tudják meghozni - tette
hozzá Puskás Péter. 

Sz. Cs.

Az önkormányzat segít a lakóközösségeknek 

Mit érdemes tudni a panel-felújítási támogatásokról?
Mint arról elõzõ lapszámunkban hírt adtunk, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium által közzétett Új Széchenyi Terv „Zöld
beruházási rendszer klímabarát otthon” panelprogram kiírá-
son számos III. kerületi társasház, lakásszövetkezet részesült
pozitív elbírálásban. Mivel a felújításhoz szükséges önrész
elõteremtése a legtöbb lakóközösség számára csak hitel fel-
vételével valósítható meg, az önkormányzat külön támoga-
tást biztosít az említett pályázat nyerteseinek, átvállalva az
önrész kamatterheit. Az eddigi panelfelújítások során szer-
zett tapasztalatairól kérdeztük Puskás Péter alpolgármestert. 

Réti Gyulát Bús Balázs polgármester és Puskás Péter alpolgármester fogadta

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Új telefonközpont a Szent Margit Rendelõintézetben
Hangmenü alapján kapcsolják a melléket

A Vörösvári úti és a Csobánka téri rendelõintézetben, valamint a Tüdõgon-
dozóban digitális távközlési rendszert helyeztek üzembe. Az új telefon-
központ képes a hangmenü alapján kiválasztott melléket kapcsolni.
A telefonos elõjegyzés lehetõsége már régóta adott a rendelõintézetnél. A be-
teg tudja, mikor kerül sorra, az orvos pedig tisztában van vele, hány páciens vár
még ellátásra.
Több észrevétel érkezett, hogy a betegirányító pultnál nem tudnak a páciensek
leülni, így az intézet nagy figyelmet fordított arra is, hogy új székeket helyezze-
nek el. Közvélemény-kutatást végeztek a páciensek véleményét kikérve, egy
kérdõíves anonim felmérés alapján. Teljesítve az intézetbe betérõk egyre nö-
vekvõ elvárásait, így a legjobb széket választhatták ki, illetve tehettek javasla-
tot a megkérdezettek.
Az intézet fontosnak tartja, hogy a páciensek számára megfelelõ komfortérze-
tet biztosítsanak a regisztrációs idõ alatt.
A fontos információkról az alábbiakban tájékoztatja pácienseit a rendelõintézet.
A Csobánka téri rendelõintézet központi telefonszáma: 454-7500.
• a 0 gomb lenyomásával az információt;
• a 1 gomb lenyomásával az elõjegyzést;
• a 2 gomb lenyomásával betegirányítót hívhatja.
Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben telefonon 9-tõl 15 óráig, tel.:
454-7506 vagy 454-7500/222 mellék.
Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben személyesen: 8-tól 20 óráig.
A Vörösvári úti rendelõintézet központi telelefonszáma: 388-9180. Elõjegyzés
lehetõsége a Vörösvári úti rendelõben 8-tól 20 óráig, tel.: 388-7760; 8-tól 16
óráig, tel.: 388-8384.
Személyes elõjegyzés a Vörösvári úti rendelõben is lehetséges.
A Tüdõgondozó telelefonszáma: 368-8211.
A rendeléseken elõjegyzést nem tudnak adni.
Gasztroenterológia elõjegyzés idõpont-egyeztetéssel:
• rendelési idõkben személyesen;
• telefonon kedd-szerda-csütörtök: 11-tõl 14 óráig (tel.: 388-9180/130-as mellék).
Ha bármilyen észrevétel merül fel a páciensek részérõl a szolgáltatásokkal kap-
csolatban, kérik, javaslataikat, ötleteiket bátran tegyék meg, vegyék fel velük a
kapcsolatot a 388-9180-as számon.

Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.

Július 1-jén zárva tartanak
az egészségügyi intézmények

Valamennyi III. kerületi egészségügyi intézmény
(szakrendelõ, felnõtt háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi rendelõ) zárva tart július 1-jén (pénteken).
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kér-
déseirõl szóló, 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. §-a jú-
lius 1-jét - Semmelweis-nap - az egészségügyi foglal-
koztatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egész-
ségügyi dolgozókra és az egészségügyben dolgozók-
ra kiterjedõen munkaszüneti nappá nyilvánította.
Ügyeleti ellátást az alábbi intézmények biztosítanak.
Központi (sürgõsségi) felnõtt háziorvosi ügyelet:
IMS (Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft.) 1033
Budapest, Vihar utca 29. Telefon: (+36-1) 388-8501.
Központi (sürgõsségi) házi gyermekorvosi ügyelet:
Budai Gyermekkórház 1023 Budapest, Bólyai u. 5-9.
Telefon: (+36-1) 387-1439.
Fogászati ügyeleti ellátás:
Stomatológiai Intézet Budapest, Szentkirályi utca
40. Telefon: 317- 6600.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

„Gyermekeink egészsége; A gyermekegészségügy jelene és jövõje” címmel Dr. Velkey
György, a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója tartott elõadást május 9-én az Óbudai
Kulturális Központban, a San Marco Szabadegyetem soron következõ programjában

Bizony, már az alvásnak is
van külön világnapja. Az al-
vásorvosok, alvásgyógyítók
nemzetközi kezdeményezé-
sére öt éve, március 18-án
ünnepeljük ezt a napot. 

Hazánkban harmadik
alkalommal emlé-

keztek meg a jeles ese-
ményrõl, amely idén az
alvás egészségügyi, élet-
módbeli és közlekedéssel
összefüggõ kérdéseire
hívta fel a figyelmet. 

A Bécsi úti Symbol Ét-
teremben megtartott ren-
dezvényen Pfor. Dr.
Halmy László az alvás és
az életmód összefüggése-
irõl, dr. Félegyházy Zsolt
pszichiáter, a stockholmi
Karolinska Egyetem ve-
zetõ orvosa az európai al-

váskutató központ tevé-
kenységérõl, dr. Vida Zsu-
zsa, a Magyar Alvástársa-
ság vezetõ képviselõje a
magyarországi alvásgyó-
gyítás tapasztalatairól,
dr. Hermánné Fogarassy
Éva egészségpszicholó-
gus, alvásterapeuta az új
alvásterápiás módszerek-
rõl, dr. Tóth János ortopéd
fõorvos az alvás és az or-
topédia összefüggéseirõl,
Urbán-Freind Ildikó, a
Nemzetközi Közlekedési
Hatóság igazgatója az al-
vás és a közlekedési bal-
esetek összefüggéseirõl,
Koczó Levente, a Som-
noCenter igazgatója pe-
dig a magyarországi al-
vásgyógyítás technikai
hátterérõl tartott elõadást.

Domi 

Aludjunk jól!

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete május végén az alábbi idõpontokban és hely-
színeken szervez véradást.
Május 25-én 11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Május 27- én 13.30-tól 16.30 óráig: a Dr.Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskolában (Szérûskert utca 40.)
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem
töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradóknál 65.
életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló be-
tegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány
(lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

PSZICHOLÓGIAI RENDELÉS. Dr. Agárdiné Malek
Zsuzsanna klinikai szakpszichológus rendelése a
Csobánka téri rendelõintézetben (I. em. 41. sz.) hét-
fõn 8-tól 14, kedden, szerdán és csütörtökön 14-tõl 20
óráig. Bejelentkezés személyesen vagy telefonon:
454-7524, 454-7500/247-es vagy 253-as melléken.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármes-
ter és országgyûlési kép-
viselõ (4. számú egyéni
választókerület) elõzetes
bejelentkezés alapján tart-
ja fogadóóráját.További in-
formációért hívja a polgár-
mesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csü-
törtökén 16-tól 18 óráig
tart fogadóórát a Kaszás-
dûlõ utca 7.szám alatti Fi-
desz irodában. Idõpont-
egyeztetés miatt a foga-
dóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-
8791-es telefonszámon.

Testületi ülés
A képviselõ-testület so-
ron következõ rendes
ülését május 26-án 10
órai kezdettel tartja a
Városháza tanácskozó-
termében.

Az elmúlt húsz év során
oly mértékben változott az
önkormányzati vagyongaz-
dálkodás, illetve annak
jogi, pénzügyi, szakmai
feltételei, melyek elen-
gedhetetlenné teszik a
célkitûzések aktualizálá-
sát, a kérdéssel foglalko-
zó helyhatósági szerveze-
tek átalakítását. A témá-
ról Puskás Péter alpolgár-
mester nyilatkozott la-
punknak. 

- Jelenleg a vagyonke-
zelés a száz százalékig
önkormányzati tulajdo-
nú Celer Kft.-ben, a hi-
vatalon belül pedig a va-
gyonhasznosítási, illet-
ve a városüzemeltetési
osztályon történik. A
szervezeti egységek fel-
adatai közt igen sok az
átfedés, gyakran mind-
egyik együttmûködésére

szükség van egy-egy te-
vékenység elvégzésé-
hez. A helyha-
tóság ingatlan-
hasznosítási be-
vételeinek ter-
vezésekor, a
k ö l t s é g v e t é s
k é s z í t é s e k o r
pontos kalkulá-
cióra van szük-
ség. A vagyon-
gazdálkodás átalakítása
tehát meglehetõsen in-
dokolt és idõszerû. Tud-
valévõ, hogy az elmúlt
két évtized során az ön-
kormányzati vagyon
olyan mértékben csök-
kent, hogy célszerûvé
vált a vagyongazdálko-
dási feladatok ellátásá-
nak centralizálása és
egyszerûsítése. A szer-
vezeti átalakítása lehet-
séges módozatainak
mérlegelése alapján a

zártkörûen mûködõ
részvénytársasági forma

biztosíthatja a
vagyonkezelés
hatékonyságá-
nak javítását,
egy szervezet-
be történõ in-
tegrálását, a tu-
lajdonosi fel-
ügyelet folya-
matosságát. 

A képviselõ-testület
tehát úgy döntött, hogy a
Celer Kft.-t zártkörû
részvénytársasággá ala-
kítja úgy, hogy az erede-
ti cég jogutódlással meg-
szûnik, helyette új gaz-
dasági társaság jön létre.
Ezzel párhuzamosan
megszûnik a polgármes-
teri hivatal vagyonhasz-
nosítási osztálya, mely-
nek személyi állományát
és feladatait az új társa-
sághoz rendelik. Ennek a

szervezetnek lesz a fel-
adata az önkormányzati
intézmények felújítása,
karbantartása, gyorsszol-
gálati munkáinak lebo-
nyolítása is. Fontosnak
tartjuk, hogy a városrész
vezetése szakmai taná-
csot kaphasson a cégtõl
annak érdekében, hogy
áttekinthetõbbé váljon,
esetlegesen milyen fej-
lesztések, szabályozási
tervmódosítások szüksé-
gesek ahhoz, hogy ma-
gasabb áron váljanak ér-
tékesíthetõvé az ingatla-
nok. Fontos, hogy vi-
szonylag hosszú távon
lehessen stabil bevételt
biztosítani. Az elmúlt
négy évben az ingatlan-
értékesítés nagyon ala-
csony százalékban telje-
sült, mely nagymérték-
ben a válságnak tudható
be. Ez is egy újabb indok

volt arra, hogy újragon-
doljuk az értékesítési
mechanizmusokat. A
forgalomképes ingatlan-
vagyon jövõbeni haszno-
sításának kulcskérdése,
összhangot teremteni a
bérbeadás útján történõ
hasznosítás, az elidege-
nítés és az ingatlanfej-
lesztés közt. 

A fõvárosban, a kerü-
letek és a megyei jogú
városok zömében az ön-
kormányzati vagyont
évek óta zártkörû rész-
vénytársaság kezeli. Re-
ményeink szerint au-
gusztus 1-jével a cég hi-
vatalosan is megkezdhe-
ti új szervezeti formá-
ban való mûködését. 

Lapzártakor érkezett:
a május 26-ai ülésen a
képviselõ-testület fog-
lalkozik az alapító ok-
irat szövegével, a tiszt-
ségviselõk személyével. 

Sz. Cs. 

Nyár végétõl vagyonkezelõ zrt. mûködik a Celer Kft. helyett

Vagyongazdálkodás hatékonyabb,
átláthatóbb szervezetben

Új fõépítésze van a kerület-
nek. Május 2-án lépett mun-
kába Szécsi Zsolt.

- Honnan érkezett hoz-
zánk?

- Pécsrõl, ugyanis 2009-
tõl egészen mostanáig ott
voltam fõépítész. A Buda-
pesti Mûszaki Egyetem
Építészmérnöki Karán
1993-ban végeztem. Azt
követõen négy évet Né-
metországban töltöttem.
Mikor hazajöttem, felvé-
telt nyertem a Kós Károly
Vándoriskolába, ezt a mes-
teriskolát Makovecz Imre
és építészköre alapította.
1999-2007 között az Álla-
mi Mûemlék Helyreállítási
és Restaurálási Központ
igazgatói feladatait láttam
el. Ezután kerültem Pécsre,
ahol részt vehettem az
EKF projektek szakmai le-
b o n y o l í t á s á b a n ,
írányításában. 

2006-ban a Köztársasá-
gi Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetésben része-
sültem a Ferihegy 1. termi-
náljának mûemléki helyre-
állításának tervezéséért.

Ugyanezért a
munkámért
az Európai
Unió Europa
Nostra Örök-
ségvédelmi
Díját is meg-
kaptam, me-
lyet évente
mindössze
hat pályázó-
nak ítélnek
oda. A kitün-
tetést Károly
G u s z t á v
svéd király
adta át Stockholmban.

- Óbudán milyen felada-
tok várják?

- Mindenekelõtt az el-
maradt kerületi szabá-
lyozási tervvel kapcso-
latban vannak teendõim.
Számos szabályozás vár
elindításra, illetve befe-
jezésre. Azután felül kell
vizsgálni Óbuda-Békás-
megyer Városrendezési
és Építési Szabályzatát,
ami szintén nem kis
munka lesz. 

- Néhány konkrét tervet
is említene, ami megoldás-
ra vár?

- Például itt van a Mo-
csárosdûlõ fejlesztése. Ez a
terület a fõváros és a kerü-
let közös tulajdona. Elkép-
zeléseink szerint meg-
hagyjuk zöld területnek és
a szabadidõs tevékenysé-
gek, a sport szolgálatába
állítjuk. Elengedhetetlen a
zöld terület rekreációja.
Vagy például az úgyneve-
zett barnamezõs beruházá-

sok elõkészítése. A Szent-
endrei út mellett számos
ilyen terület található, töb-
bek közt a Harisnyagyár is
ilyen. Ezek persze nem
holnap fognak megvaló-
sulni, de tíz éven belül biz-
tosan. 

- Vannak rövidebb ha-
táridejû teendõk is?

- A kerület fejlesztési
koncepcióját rövid és
hosszú távra egyaránt el
kell készíteni. A 7-15 éves
terv alapelve, hogy minél
több zöld beruházás való-
suljon meg. Szerencsére a
testület támogatását élvezi
az elképzelésem, amely
úgy szól: színezzük ki
Óbudát! Mivel a kerület-
ben rengeteg szürke panel-
ház található, célszerûnek
tartanám, ha színt adnánk
nekik. Fiatal építészektõl
kérünk majd ötleteket arra
nézve, hogyan lehetne ér-
dekesebbé, kellemesebbé,
színesebbé varázsolni eze-
ket a házakat, közterülete-
ket. Domi Zsuzsa 

Színezzük ki Óbudát!

Az új fõépítész, Szécsi Zsolt

FOTÓ: 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. 

A III. kerületi Polgár-
õr Egyesület Ladik

utca 2-6. szám alatti iro-
dájában szerdánként
15-tõl 19 óráig ügyele-
tet tartanak. 

Várják az egyesületi élet
iránt érdeklõdõket, jelent-
kezõket, fogadják a beje-
lentéseket, illetve bûnmeg-
elõzési tanácsokkal látják
el a hozzájuk fordulókat. 

Kapcsolattartási lehetõ-
ségek: a 06-30-621-6088-
as telefonszámon és a
polgaror.obuda@gmail.
com elektronikus címen.
Az egyesület honlapja a

www.polgarorobuda.hu
címen érhetõ el.

Az egyesület 2010. évre
vonatkozó közhasznúsági
jelentése terjedelmi korlá-
tok miatt az egyesület
honlapján tekinthetõ meg.

Polgárõr ügyelet és elérhetõség

Rendõrkapitányi fogadóóra
BRFK III. kerületi Rendõrkapitányság, mb. kapitány-
ságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén
13-tól 16 óráig. Tel.: 430-4710.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogadóórára elõ-
zetes bejelentkezés, illetve témamegjelölés alapján
várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat. A rovatot összeállította:

Szeberényi Csilla

Halott csecsemõ
a konténerben

A BRFK központi ügyele-
tére érkezett a bejelentés
május 5-én 11 órakor,
mely szerint az Ország út
mentén halott csecsemõt
találtak egy konténerben.
A nyomozók vizsgálják az
eset körülményeit, a halál
pontos okára, idejére vo-
natkozóan az igazságügyi
orvosszakértõi boncolás
adhat választ. A rendõr-
ség 100 ezer forint nyom-
ravezetõi díjat tûzött ki.

Tettenérés
Több tízezer forintos lopási
kár térült meg az óbudai
rendõröknek köszönhetõ-
en, amikor május 7-én haj-
nalban három férfi feltört
egy Szomolnok utcában
parkoló autót, és az utas-
térbõl különbözõ értéktár-
gyakat tulajdonított el: tele-
fon kihangosítót, pen-
drive-ot, valamint egy
headset-et. A III. kerületi
járõrök ugyanis a helyszí-
nen tetten érték a három
elkövetõt.

Lekapcsolt 
teherautó-tolvajok
Teherautót lopott két férfi
Óbudáról május 8-a és 9-
e között, de elfogták õket.
A BRFK szervezett bûnö-
zés elleni fõosztálya egy
37 éves és egy 32 éves
férfi ellen indított eljárást.
A jármûvet a Szõlõ utcá-
ból vitték el a tettesek,
akiket késõbb a Fóti úton
kaptak el a rendõrök.

Trélerrel vitték
volna az autót 

A Csillaghegyi úton igazol-
tattak, majd elfogtak a III.
kerületi Rendõrkapitány-
ság munkatársai egy 38
és egy 29 éves férfit, akik
tréler segítségével akartak
eltulajdonítani egy Opel
Corsát. Az autó tulajdono-
sa a helyszínen elmondta,
a Csillaghegyi úton sértet-
lenül hagyta a gépkocsit,
nem bízott meg senkit a
jármû elszállításával.

Békásmegyeren idén is Köz-
biztonsági Napot tartottak
Óbuda Napján. Mint mindig,
most is látványos volt a tûz-
oltó-, mentõ- és katasztró-
favédelmi bemutató. 

Az esemény mellé Pin-
tácsi Viki és megle-

petés vendégként a Varga
Feri-Balássy Betty kon-
certje, valamint a régóta
közönség kedvenc Broad-
way Band fellépése társult. 

Puskás Péter alpolgár-
mester átadta az Óbuda-
Békásmegyer Közbiz-
tonságáért-díjakat. (Az
elismerést a képviselõ-

testület adományozta. A
kitüntetettek névsorát la-

punk elõzõ számának 2.
oldalán közöltük.)

Autók égtek a Csobánka téren 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa

A Földön található ener-
giaforrások végesek. Ha
nem változtatunk pazarló
szokásainkon, hamarosan
megtapasztalhatjuk, mi-
lyen energia nélkül élni. 

A szemléletformálás-
ban segít a Kap-

csold ki! kampány, me-
lyet a Külügyminisztéri-
um, az Európai Bizott-
ság és az Európai Parla-

ment közösen indított. A
kampány részeként az
iskolák mellett az önkor-
mányzatokhoz és azok
intézményeibe is elláto-
gatnak a szakemberek,
hogy felvilágosítsák a
kicsiket és a nagyokat
arról, hogyan is lehet
könnyen, egyszerûen ta-
karékoskodni rohamo-
san csökkenõ energia-
tartalékainkkal. 

A programban Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatánál körtecsere
akciót tartottak május
13-án. Aki hozott egy
elhasznált hagyományos
izzót, kapott cserébe egy
igazi körtét. A munka-
társak készültek: sokan
hoztak magukkal ott-
honról körtét, hogy kör-
tére cseréljék.

Domi Zsuzsa

Kapcsold ki!

Körtét cseréltek körtére

Minden évben április 22-én
ünnepeljük a Föld Napját. A
mozgalmat 1970-ben indítot-
ta el Denis Hayes amerikai
egyetemi hallgató azzal a
céllal, hogy felhívja a figyel-
mét a Föld védelmére. Azóta
a diákból az alternatív ener-
giaforrások világhírû szakér-
tõje lett. 

Már mozgalmának
megindításakor

több mint 25 millió ameri-
kai állt mögé, ma pedig
szinte az egész Földre ki-
terjed az általa kezdemé-
nyezett mozgalom. Ezer-
nél több szervezet vesz
részt benne. A Föld Napja
célja, hogy tiltakozó akci-
ókkal hívja fel a figyelmet
a környezetvédelem fon-
tosságára, bolygónk romló
környezeti állapotára, illet-
ve tiltakozzon a vizeket
szennyezõ hulladéklera-
kók, a levegõt egyre súlyo-
sabban szennyezõ közúti
közlekedés, a fajok kiirtá-
sa, a természetes élõhelyek
eltûnése ellen. 

Denis Hayes és társai
mintegy húsz évvel késõbb
Kaliforniában létrehozták
a Föld Napja Nemzetközi
Hírközpontot, és havonta
küldtek hírlevelet a világ
minden országába, hogy a
városi tömegfelvonulások-
tól kezdve szabadegyetemi
elõadásokig, faültetéstõl a
hulladékok újrahasznosítá-
sának megszervezéséig, a
nemzetközi hírközlési
rendszerek bevonásától fa-
lusi majálisokig sokféle
akcióval ünnepeljék a Föl-
det e jeles napon.

Ki mondta, hogy nem
tudod megváltoztatni a
világot? - hangzik a Föld
Napja mozgalom egyik
jelmondata. A felhívásra
hazánkban is megalapí-
tották a Föld Napja Ala-
pítványt. Itthon is egyre
többen érzik úgy 1990
óta, hogy legalább ezen a
napon tenniük kell vala-
mit környezetük érdeké-
ben: fát ültetnek, rajzpá-
lyázatokon vesznek részt,
környezeti vetélkedõt,
patak- és falutakarítást
szerveznek.

A Föld Napja

Napos Óbuda
Az Energiaklub ismét meghirdette a Napkorona-
bajnokságot. Csaknem 200 település önkormány-
zata vett részt a versenyben. A legnagyobbak kate-
góriájában Óbuda-Békásmegyer nyert. Ez azt jelen-
ti, hogy kerületünkben a legtöbb a napenergiát
hasznosító beruházás, vagyis a legmagasabb az
egy fõre jutó napenergia-felhasználás.

Lomtalanítás õsszel
Az eddigiektõl eltérõen idén csak õsszel lesz lomta-
lanítás a budai kerületekben és a belvárosban. A
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. azért döntött így,
hogy ne zavarják a hazánk soros EU-elnökségével
kapcsolatos programokat, és az ezzel összefüggõ
közlekedést a járdákra kihelyezett szeméthalmok.

A tisztább utcákért
Hamarosan 100 utcaseprõvel többen takarítják a
fõváros utcáit. Eddig alkalmi munkásokkal oldották
meg a köztisztasági feladatokat, de ezentúl alkal-
mazottként dolgoznak az FKF Rt.-nél. A speciális
takarítócsoportokhoz 30 embert már felvettek. Az
utcaseprõk létszámát az igényeknek megfelelõen
az elkövetkezõ években akár 600-ra is bõvíthetik.

Császármetszéssel született a boci
Kitekintés: A Budakeszi Vadasparkban bikaborjú-
nak adott életet Tulipán, a magyar tarka tehén. A 40
kilós újszülött világrahozatalánál szükség volt az in-
tézmény állatorvosának és ápolóinak beavatkozá-
sára, akik császármetszéssel segítették világra a
nagynak számító borjút. Mindkét állatot megviselte
a világrajövetel, de már jól vannak. A boci a Pa-
rasztudvar nevû részen látható. K. I.

Már nem égethetõ avar és kerti hulladék
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmé-
ben avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békásme-
gyer egész területén októberben, novemberben, va-
lamint februárban, márciusban, csütörtökön és
szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédel-
mi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles
idõjárás esetén az égetés tilos. Az ingatlanon keletke-
zõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítha-
tó vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállít-
tatása az ingatlantulajdonos, illetve a bérlõ, valamint
a telek használójának feladata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart illetve kerti hulladékot
éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysér-
tést követ el, mely cselekményért 30.000 forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Kajak-kenu
Az UTE Kajak-Kenu Szakosztálya 60 éve mûködik
Óbudán. Egyesületünk évek óta kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújt a hazai utánpótlás-nevelés területén.
Ha szeretné, hogy gyermeke egészséges és spor-
tos legyen, akkor látogassanak meg minket a Tímár
utcánál, a Duna-parton. Várunk 9 és 13 év közötti
úszni tudó fiúkat és lányokat kajakozni, kenuzni.
Bõvebb információ: Borlay Vince kajakedzõ, tele-
fon: 06-20-321-9608. Martinkó Gábor kenuedzõ, te-
lefon: 06-20-961-1759. www.utekajakkenu.hu
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Környezetünk

A III. kerület összes önkor-
mányzati fenntartású isko-
lájának és óvodájának sze-
retnénk egy olyan különle-
ges lehetõséget biztosíta-
ni, melyen egy napra ven-
dégül látnánk a gyerekeket
és a kísérõ tanárokat, óvo-
dapedagógusokat „gályá-
zásra” a Dunán.

Aprogramon két római
mintájú, de motorral

hajtott korhû hajóval utaz-
hatnak a jelentkezõk. A
hajózás alatt történelmi
visszatekintést tart a kapi-
tány, illetve megismerhet-
nek a Római Birodalom
harci jelvényeivel. A cso-
portok létszáma maxi-
mum 30 fõ. A programra
óvodásokat, általános- és
középiskolásokat várnak.

A tavaszi szezon má-
jus 2-tõl június 8-ig tart.
Az õszi szeptember 5-
tõl október 28-ig.

Feltételek
A programot az ön-

kormányzat oktatási és
kulturális fõosztálya ko-
ordinálja. A csoportokat
az egyes intézmények

vezetõje, vagy megbí-
zottja jelölheti ki.

A gyerekek kísérõikkel
együtt érkeznek a
vízitelepi gyülekezõhely-
re (Rozgonyi Piroska utca
28.). Innen a Duna-partra
a beosztás szerint csopor-

tokban mehetnek le a
mentõmellények felvétele
után. A telepen vizes-
blokkok is vannak, illetve
a csomagokat le lehet ten-
ni. A gályázás után ide
visszatérve kell a mellé-
nyeket leadni, illetve a

csomagokat felvenni. A
ruházat tekintetében sem-
milyen különleges öltö-
zékre nincsen szükség.
Esõkabátot hozhatnak
magukkal, ha az idõjárás
bizonytalannak látszik. A
program önellátó. 

Aktív napok 
a közeljövõben

Május 30-tól 31-ig.
Június 1-tõl 3-ig, 6-tól
8-ig. 

A program szerves ré-
szei a nyári szünidõben
tartandó ingyenes eve-
zésoktatások (június 20-
tól 24-ig, július 4-tõl 8-
ig, 18-tól 22-ig), illetve
az utánuk lévõ gyakor-
lós vízitúratáborok is.

A programot 2011 és
2012 évre úgy tervezzük,
hogy a III. kerület összes
gyermekét (12.600 fõ)
megismertessük a Duná-
val.

Az egyesületet Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzata és az NCA
támogatja. (Óbudai SE,
www.ose.hu  Tel: 06-20-
968-3685.)

Horváth 
„Indián” Pál, 

Horváth Péter
„Kisindián”

Ismerkedés a Dunával

Minden gyerek gályázhat

A fûnyírást már elkezdtük
áprilisban, amikor a gyep 6-
8 cm magasságú volt, 3-4
centiméteres vágási ma-
gassággal. Most van a leg-
nagyobb növekedési idõsza-
kában füvünk, úgyhogy
gyakran, akár hetente két-
szer is vágnunk kell. Lassan
állítsuk be a nyári gyepma-
gasságot, ez 2,5-3,5 centi-
méter között legyen. 

Fontos munka a gyomlá-
lás is. Gyepes területen

ebben segíthet a kétszikû
gyomirtó. Májusban olyankor
használjuk, amikor szép az
idõ, nedves a talaj és száraz a
fû. Amûtrágyát vagy gyomir-
tót a nyírás elõtt 4-5 nappal al-
kalmazzunk, hogy legyen le-
vélfelület, amin keresztül a
hatóanyagok beszívódnak.
Jobb kertészetekben kapható
olyan gyephez alkalmazható
kétszikû gyomirtó, amihez
gyeptápanyagot kevertek.
Évelõágyban vagy egynyári
ágyásokban ne alkalmazzunk
gyomirtót, mert kipusztítja a
dísznövényeket is. 

Száraz idõszakokban rend-
szeresen öntözzünk, már be-
kapcsolhatjuk az automata
öntözõrendszert is. Az öntö-
zésre éjszaka vagy kora reg-
gel (hajnalban) a legalkalma-
sabb az idõ. A nagyobb
mennyiségû esõzések ked-
veznek a gombás megbetege-
déseknek. A rózsák kimon-
dottan érzékenyek rájuk.
Ezek ellen kiválóan védekez-
hetünk kertészetekben kap-
ható speciális bio-
növénykondicionálóval.
Ezek megvédik és táplálják is
a növényt.

A tulipánok, nárciszok és
más kora tavaszi hagymá-
sokról elnyílás után közvetle-
nül törjük le a magszárakat.
Ha gondosan akarjuk tuli-
pánjainkat ápolni, elvirágzás
után szedjük fel õket, hagy-
juk kiszáradni, a hagymáju-
kat tegyük száraz, hûvös
helyre. Szedjük ki a nárciszo-
kat is, pihentessük ugyanúgy,
de takarjuk le szalmával
vagy forgáccsal. Anyáron vi-
rágzó hagymásokat kezdhet-
jük elültetni. 

Amikor virágos cserjéink
elhervadtak, érdemes a kí-

vánt formára metszeni azo-
kat, melyek virágaikat az elõ-
zõ évi vesszõn a levélhónalj-
ban vagy kis hajtáson hozták.
Ilyenek a korai nyáriorgona
(Buddleia alternifolia), a
gyöngyvirágcserje (Deutzia),
az aranyvesszõ (Forsythia), a
korán virágzó gyöngyvesz-
szõ (Spiraea arguta, S. van-
houttei), a korai tamariska
(Tamarix), a rózsalonc
(Weigela florida) és a lila-
akác (Wisteria). Közvetlenül
virágzás után, de még lomb-
fakadás elõtt metsszük meg
õket, ha már kihajtanak, a
metszés nagyon legyengíti a
növényeket. Az orgonát és a
labdarózsát most ne metsz-
szük, csak a vízhajtásokat tá-
volítsuk el. Májusban az or-
gonáról vágjuk le az elvirág-
zott virágbugákat, mert csak

fölösleges energiát von el a
növénytõl a termésérlelés.

Itt az ideje a leylandi sö-
vény elsõ vágásának is.  A
mûvelet során figyeljünk arra,
hogy kialakítsuk és megtart-
suk azt az enyhén trapéz alakú
keresztmetszetet, ami segít
nekünk, és biztosítja, hogy ne
kopaszodjon fel. Április vége
óta folyamatosan ültethetjük
be a balkonládákat, növény-
tartókat, dézsákat és láthatjuk
el az erkélyünket petúnia-,
muskátli- vagy fuksziavirá-
gok kavalkádjával. Kitehetjük
a teraszra a melegkedvelõ
mediterrán növényeket is. 

Friedmann Márton
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök
(Fitoland 

Dísznövénykertészet
www.fitoland.hu)

Kerti teendõk májusban

Muskátli akció a Fitolandban
Még ültethet muskátlit a balkonra, és most kedvez-
ményesen meg is vásárolhatja kertészetünkben.
1 db muskátli 449 Ft
3 db muskátli 1170 Ft (azaz 390 Ft/db)
A kedvezményes álló, futó és félfutó muskátlik mel-
lett mindent megtalál, ami a jól felszerelt balkonlá-
dához szükséges. Virágozzanak azok az erkélyek! 
Fitoland Óbuda, Bécsi út 387. (az Óbudai Temetõ
után). Tel.: 430-0256.
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A legnevesebb amerikai
orvosi egyetemek érdek-
lõdnek dr. Kutor László, az
Óbudai Egyetem oktatója,
dr. Balogh Attila agy- és
gerincsebész és Máthé Já-
nos fejlesztõmérnök által
kidolgozott a 4D Anatomy
nevû anatómiai szimuláto-
ra iránt, mely az emberi
testet eddig nem látott
részletességgel mutatja
be, négy dimenzióban.

Avilágon egyedülál-
ló, magyar fejlesz-

tésû rendszer az eddigi
kétdimenziós, rajzolt
anatómiai atlaszok he-
lyett egy merõben más,
mûtéti helyzetet szimulá-
ló élményt nyújt a fel-
használóknak, nagymér-
tékben megkönnyítve ez-
zel a tanulási, képzési fo-
lyamatokat. A fotografi-
kus képrekonstrukción
alapuló rendszer nem
csak térhatást biztosít,
hanem az elforgatási le-
hetõség révén bármely
szögbõl tanulmányozha-

tóvá teszi a test minden
apró részletét. A negye-
dik dimenzió az idõt je-
lenti, mivel a rendszer se-
gítségével a mûtét min-
den fázisa idõben elõre
és hátra haladva is meg-
szemlélhetõ, a vizsgált
testrész lebontható és
összerakható.

A találmány új kor-
szakot nyit az anatómia-
oktatásban és a mûtétek
dokumentálásában. A
költséges és nehezen
hozzáférhetõ boncolást
minden korábbinál
könnyebben hozzáfér-
hetõvé teszi. Mivel a kor
oktatási eszközei, illetve

a hozzájuk tar-
tozó tudás-
anyag is folya-
matosan fejlõ-
dik, így elke-
r ü l h e t e t l e n ,
hogy az orvos-
tudomány is
modernizálja
magát.

A 4D Anato-
my elkészítésé-
nek legfonto-
sabb eszköze a
dr. Kutor Lász-
ló egyetemi do-
cens által meg-
tervezett és el-
készített Neu-
roArc szkenner.
Ahogy a talál-
mány kifejlesz-

tõje elmondta: - A szken-
ner a mûtéti területet
minden oldalról és szög-
bõl dokumentálja, majd
az így kapott nyersanya-
got egy szoftver segítsé-
gével (melynek kidolgo-
zásában Máthé János, az
Óbudai Egyetem KKVK
volt hallgatója játszotta a

vezetõ szerepet) virtuális
valósággá formálja át. A
termék segítségével jó-
szerivel a kezünkbe ve-
hetjük és forgathatjuk a
lefotózott testrészeket.

Egy 3D-s szemüveg
segítségével megvizs-
gálhatjuk a szerveket,
sõt, akár virtuális bon-
colást is végezhetünk
segítségével és lapoz-
gathatunk az emberi
agyban is. A technológia
alkalmas arra is, hogy
élõ mûtéteket is doku-
mentáljon, ami szintén
új utakat nyithat a gyó-
gyításban és az oktatás-
ban.

A most piacra került
termék az emberi fej és
a nyak anatómiáját mu-
tatja be korszakalkotó
technikai megoldások
révén, egyedülálló pre-
cizitással és soha nem
látott részletgazdagság-
gal. A többi testrészt be-
mutató anyagokat folya-
matosan készíti el a 4D
Anatomy. 

Egyetemi docens forradalmi találmánya

Négy dimenzióban látható az emberi test

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet szervezésében má-
jus 10-én rendezték a fõ-
városi matematikaver-
senyt, melyen ötödik, ha-
todik, hetedik és nyolca-
dik évfolyamos tanulók,
összesen 184-en vettek
részt. Minden kerület a
legsikeresebb nyolc diák-
ját nevezhette, évfolya-
monként 2-2 gyereket. 

A Medgyessy Ferenc
Általános Iskola

biztosította a helyszínt,
a versenyzéshez szüksé-
ges nyugodt körülmé-
nyeket. Ilyen magas
színvonalú rendezéssel
ritkán találkozunk, ami
a következõ cégek tá-
mogatásának is köszön-
hetõ: Sodexo Pais De-
zsõ Diákétterem, Au-
chan Aquincum Óbuda,
Metro Áruház Budaka-
lász. 

A feladatsorokat Ru-
boszky György, a Fazekas

Gimnázium vezetõ szak-
tanácsadója állította ösz-
sze, a dolgozatok javítá-
sát, zsûrizését pedig a bu-
dapesti kerületek egy-egy
matematikaszakos tanára
végezte. 

Avégeredményeket már
aznap este olvashatták a ta-
nulók a Pedagógiai Szol-

gáltató Intézet honlapján.
Az eredményhirdetést má-
jus 16-án tartották. A ver-
senyzõk díjazását az Apá-
czai Tankönyvkiadó aján-
dék könyvekkel támogatta.

Bárányosné 
Horváth Katalin

pedagógiai elõadó,
versenyszervezõ

Budapesti matematikaverseny a MedgyessybenNemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnáziumban (volt Martos Flóra Gim-
názium, Szent Lujza Intézet, Cselka Intézet) Nem-
zedéki találkozóra várják június 3-án 16 órától a volt
tanárokat, tanítványokat.

Animációsfilm-rajzolók képzése
Az Óbudai Animációs Iskola júniusban indítja animá-
ciósfilm-rajzoló OKJ-s képzését. Szeretné megtanulni,
hogyan készül a rajzfilm? Rajzfilmkészítõ szeretne len-
ni, érdekli az animáció vagy felvételi elõtt áll? Itt a lehe-
tõség! 10 hónap alatt megtanulhatja az animációs
szakmát. Rajzfilmrendezõk oktatnak. A stúdió
weboldalán ízelítõt kaphat a hallgatók munkáiból. Álla-
milag elismert bizonyítvány! NYÍLT napon betekinthet
az oktatásba! (További felvilágosítás: Magyar Rajzfilm
Kft., tel.: 250-1355, 250-0432. E-mail: clarus-tax@t-
online.hu; www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html)

Óvodapedagógusok felvétele
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Bp., Ágoston utca
2/A) pályázatot hirdet 1 fõ óvodapedagógus állásra (hatá-
rozott idejû, 2011. 08. 22.-2012. 08. 21.) és 1 fõ óvodape-
dagógus állásra (határozatlan idejû). Alkalmazási feltéte-
lek: óvodapedagógusi fõiskolai végzettség; büntetlen elõ-
élet; egészségügyi alkalmasság. A munkakör legkoráb-
ban 2011. augusztus 22-tõl tölthetõ be. A pályázatok be-
nyújtásának határideje: május 31. A pályázatok elbírálá-
sának határideje: június 10. A pályázatok benyújtásának
módja:postai úton, a fenti címre.Tartalma:önéletrajz; isko-
lai bizonyítvány másolata; elérhetõség megjelölésével.
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Kultúra – Helytörténet

Mûvek a filmetûdben szereplõ mûvészektõl 
Sulyok Gabriella grafikusmûvész filmetûdjeit („ze-
nével karakterizált mozgóképeit”) vetítették május
22-én a békásmegyeri evangélikus templomban. Az
érdeklõdõk Grunwalsky Ferenc dokumentumfilmjét
is megnézhették a grafikusról. Az ezt követõen nyílt
kamarakiállítás a filmeken bemutatott mûvészek
(Tenk László, Abakanowicz, Gádor Magda, Nagy
Sándor, Gaál József, Béki István) munkáiból válo-
gat. (Megtekinthetõ június 12-ig, a Mezõ utca 12.
szám alatt.)

Boros festményei, Tóth fotói
• Boros István festõmûvész alkotásai május 27-ig
látható az Ökollégium Art Galériájában.
• Szintén ugyanitt, Tóth Miklós fotóiból nyílik kiállí-
tás június 3-án 18 órakor. A fényképeket június 24-
ig nézhetik meg. (Nyitva tartás: hétköznap 10-tõl 19
óráig a Vécsey János Kollégiumban, a Szél utca 11-
13. szám alatt.) 

12+1
A Symbol Art Galéria és az F-lux csoportos kiállí-
tást rendez „12+1” címmel. A 12 kiállító mûvész:
Barabás Zsófi, Csurka Eszter, Drozdik Orsolya,
Gõbölyös Luca, Kórodi Luca, Magyarósi Éva,
Pittmann Zsófi, Reigl Judit, Soós Nóra, Szilágyi
Lenke, Tóth Angelika, Verebics Ágnes. A plusz mû-
vész pedig meglepetés! (Megtekinthetõ május 28-
ig, naponta 12-tõl 19 óráig a Symbol Art Galériában
Cím: Bécsi út 56. Az érdeklõdõk a 06-30-394-0880-
as telefonszámon jelentkezhetnek be.) 

Kamarazenei est
Bach: a-moll Grave és Fuga; Schumann: Phantasie;
Brahms: d-moll szonáta címû mûveket Kelemen An-
na hegedûn, Kéry János zongorán adja elõ a Meg-
békélés Háza ingyenes hangversenysorozatának
kamaraestjén, május 30-án 19 órától. (Cím: Kirá-
lyok útja 239.) 

Két könyv féláron
Az „Óbudai Díszpolgárok” és a „Szerelmem a vibra-
fon” címû két könyv (egybekötve) 750 forintért kap-
ható a Flórián áruházban lévõ Libri könyvesbolt jú-
nius 2-tõl 6-ig tartó akciójában.

Mûvek Párizsból
A Budapest Galéria Kiállítóházában a korábbi, XX.
századi francia-magyar alkotóknak szentelt kiállítá-
sok folytatásaként ezúttal egyszerre három Párizs-
ban letelepedett magyar származású mûvész,
Csató György festõ, Kilár István szobrász és
Neuhaus Ervin grafikus munkáiból kínálnak váloga-
tást. A tárlatot június 2-án 17 órakor nyitják meg a
Lajos utca 158. szám alatt. (Nyitva: július 3-ig, hétfõ
kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.)

Barlay és növendékeinek képei
Barlay László festõmûvész és tanítványai képeibõl
összeállított kiállítást június 7-ig tekinthetik meg az
érdeklõdõk a Kiskorona utcai Idõsek Klubjában.
(Nyitva: hétköznapokon 9-tõl 16 óráig. Cím: Kiskoro-
na utca 3.) 

A Sipos Halászkert Óbudán, a Lajos utcában. A nagy klasszikus helyek egyike. (Forrás:
Gál László Csak a szépre … címû albuma; Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekbõl.)

A 70 éves Lengyel Géza
költõ, a csepeli Tamási
Lajos Olvasó Munkásklub
elnökének tiszteletére ju-
bileumi estet rendez a
Krúdy Gyula Irodalmi Kör
június 9-én 16.50 órától. 

A z esten közremû-
ködik a 85. szüle-

tésnapját ünneplõ Tálas

Ernõ, a Stockholmi Ki-
rályi Opera tenorja, ver-
set mond Balázs Sán-
dor, Drégely István,
Hoffman Katalin, Ki-
rály Lajos, Laszki Er-
zsébet, Stancsics Erzsé-
bet, Regényi Ildikó,
Tárkányi Imre, Vaskó
Andrea. * Ezt megelõ-
zõen, 16.30 órától „He-

mingway, a költõ” cím-
mel a Nobel-díjas író
halálának 50. évfordu-
lója alkalmából Király
Lajos saját fordításban
olvassa fel az író alig is-
mert költeményeit. (A
Krúdy Szalon a Kéhli
vendéglõben található,
a Mókus utca 22. szám
alatt.)

Jubileumi est a Krúdy Szalonban

A kárpátaljai Ungváron
magyar diákokból 1995-
ben alakult Credo együt-
tes június 5-én 18 órakor
koncertezik az óbudai
evangélikus templomban. 

A z együttes megala-
kulása óta járja a

Kárpát-medence ma-
gyarok lakta vidékeit
határon innen és túl.
Többször léptek fel Bu-
dapesten, most elõször
láthatjuk, hallhatjuk
õket Óbudán. Minden-
hol nagy sikerrel adták
elõ - többek közt - neves

magyar költõk megze-
nésített verseit. 

(A koncertre a belépés
díjtalan, de adományokat -
az együttes támogatására -
szívesen fogadnak. Cím:
Dévai Bíró Mátyás tér 1., a
Pacsirtamezõ utcában, a
Perc utcával szemben.)

Credo koncert az evangélikus templomban

I rodalmi kalandozá-
sok az ex librisek vi-

lágában címmel látható
kiállítás a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár Bé-
kásmegyeri  Könyvtárá-
ban. A tárlat anyaga vá-
logatás a Kisgrafika Ba-
rátok Körének archívu-
mából. 

Az ex libris kis papír-
lapra nyomtatott, sok-
szorosított grafika, ami
könyvgyûjtemények,
könyvtárak köteteibe ra-
gasztva jelzi a gyûjte-
mény összetartozását és
feltünteti a tulajdonosá-
nak nevét. Ilyen kis gra-
fikákból áll ez a kiállí-
tás, mely számos igazi

csemegét tartalmaz, töb-
bek között Petõfi Sán-
dor, József Attila, Szabó
Lõrinc mûveihez ké-

szült ex libriseket.
(Megtekinthetõ május
28-ig, a Füst Milán utca
26. szám alatt.)

Sokszorosított grafikák
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Balogh Tamás Sarus Bálinttal, az öreg öt-
venhatossal a rakpart mellvédjén üldögélt,
Pofapénz féltette a nadrágját, fel-alá sétált
elõttük.
- Ahol azok a szép, kockaszerû házak áll-
nak - mutatta Sarus Bálint -, ott volt a víz-
gázgyár. Mögötte a széngenerátorok, a ge-
nerátortisztító.
- Innen a parttól egész addig a dombig, lá-
tod, itt húzódott a szénpálya. Tízezer ton-
nás hegyekben állt a szén! - vette át a szót
a fõhõs. - Uszállyal, vasúton, mikor hogy,
hozták a lengyel, az orosz, a cseh szenet.
Kikötõnk volt, két portáldaruval, saját pá-
lyaudvarunk is, vagonbuktatóval, moz-
donyfordítóval, az ám! Két ápolt, takaros
gõzmozdonyunk...
- Gondold el, száztizenhat kamra mûkö-
dött, naponta ezerkétszáz tonna gondosan
kevert szenet töltöttünk be, egy szénhegy
nyolc napra volt elég! Nézd csak! - folytat-
ta az öreg. - Ahová azt a füves dombot
emelték, ott volt a kemence. Nyolc blokk-
ban dolgoztak a kamrák, éjjel-nappal.
- Ez itt a Graphisoft park - szögezte le a to-
tókirály. - Világhírû szoftver-készítõ cég.
Tudjátok ti, mi az a szoftver?
- És te tudod, mi az a száraz lepárlás? -
csattant fel Balogh Tamás. - Olyan, mint
mikor pálinkát fõzöl.
- Naná, mi mást - vigyorodott el Pofapénz.
- Igaza van - vette védelmébe hõsünket az
öreg ötvenhatos. - A szén, mondjuk, a szén
a cefre. A pálinka a gáz, a gázvíz, a kátrány.
A maradék: a koksz. Elzártad a levegõtõl a
szenet, jól aláfûtöttél, ezerkétszáz fokkal...
- Egy kamrából nyolc tonna koksz jött ki.
Negyvenhat dupla vagonnal vittek el na-
ponta! Húsz tonnással, tudod.
- Az én idõmben még gumirádlis társzeke-
rek is jártak, hatalmas muraközi lovakkal.
Micsoda gyönyörû, erõs, nyugodt állatok
voltak! - érzékenyedett el Sarus Bálint. -
Fénylett a szõrük, szemükben mély böl-
csesség lakott.
- Bölcsesség - húzta el a száját az újságos,
de nem akarta megsérteni az öreget, így
nem folytatta. - Azt a portát ma is lóka-
punak mondják.
- Igen, a kemence volt a lelke a gázgyárnak
- folytatta a fõhõs. - Kemény volt a munka,
koszos, büdös, mégis valahogy szép. Mi-
csoda fazonok dolgoztak itt! Sok dörzsölt
csibész...
- A lelke volt, bizony. Ezt szolgálta ki a
szénpálya, innen került ki a gáz, a koksz,
nem beszélve a melléktermékekrõl. Elsõ-
sorban ezt szolgálták a mûhelyek, a labora-
tóriumok, a többi üzemegység - emlékezett
Sarus. - Tudták ezt az emberek, büszkék is
voltak rá. Nem hetvenkedtek, nem dicse-
kedtek, dehogy, egyszerûen tartásuk lett tõ-
le. A legutolsó ajtótisztítónak is.

- Én is elõször ajtó-
tisztító voltam, aztán
lettem ajtónyitó - ko-
tyogott közbe Ba-
logh Tamás.
- Nehogy valami szo-
baajtóra, vagy kertka-
pura gondolj - neve-
tett a hüledezõ Pofapénzre az öreg. - A víz-
szintes kigázosító kamrák két végét súlyos,
tonnányi, öntvénybõl készült, idomkövekkel
bélelt ajtók zárták le. Külön ajtódarukkal rak-
tuk fel-le õket. Az ajtótisztító az illeszkedõ
fémléceket takarította le a kátránytól, salak-
anyagoktól, az ajtónyitó két hatalmas kulcs-
csal meglazította, majd töltés elõtt beszorítot-
ta az ajtót, irányította a gép kezelõjét...
- Érdekes - mondta Pofapénz, de nem érde-
kelte igazán a dolog. Próbálta másra terelni
a szót. - Tudnál te egyebet, érdekesebbet

mesélni. Az itteni munkástanácsról, a fe-
rencvárosi harcokról, a forradalomról...
Sarus Bálint nem hagyta eltéríteni magát.
- Micsoda erõk, micsoda energiák mûköd-
tek itt! Amikor sorra került egy kamra, le-
vettük az ajtókat, ezen az oldalon egy hatal-
mas kitolórúd állt vele szemben, a másik
oldalon odaállt a pajzskocsi. Ez egy acél-
bordákból készült folyosóval, csatornaféle-
séggel meghosszabbította a kamrát, amikor
megindult a kitolórúd, ezen keresztül csú-
szott az oltókocsiba az izzó koksz. Kép-
zeld, a kokszlepény egyben mozgott, a
nyolc tonna! A pajzskocsi végénél, a tûzko-
csiba zuhanva tört darabokra. 
- Az oltómozdony azután betolta a kürtõk alá
- Balogh Tamás sem akart lemaradni. - Ti-
zenöt, vagy harminc köbméter vizet zúdítot-
tunk rá, mikor mennyi kellett, a koksztól füg-
gõen. Gyártottuk a felhõt, az egész városból
látni lehetett! Esett is belõle a gázgyári esõ...
- Saját ipari vízmûvünk is volt! - jutott
eszébe az öregnek. - De szennyvízzel is ol-
tottunk, gázvízzel, úgy értem. Mennyit me-
sélhetnénk!

- És azok a szép tornyok ott? Azokról
nézték a fõnökök, melóztok-e rende-
sen? - mutatott egy távolabbi, karcsú,
szecessziós építményre, valamint há-
rom zömökebb társára Pofapénz.
- Nem kilátónak épültek, okostojás! -
oktatta volna Balogh Tamás. - Vízto-
rony volt ott, meg gázvíztartályok, on-
nan szállították ki a kátrányt.
- A maga idején Európa legszebb ipari
létesítménye volt - sóhajtott Sarus Bá-
lint. - Ma meg kísértetkastély, bár még
mindig, annak is gyönyörû. De romlik,
naponta romlik, ablaka alig van, omla-

doznak a falai, nem lesz jobb a sorsa, mint
azoknak az embereknek, akik nyolcvan
éven át körülötte dolgoztak. Lenullázódik,
bizony.
Felcihelõdtek, indultak vissza, a lakótelep,
a Jégtörõ utca felé. Az öreg üvegház mel-
lett, az egzotikus, örökzöld kerti fák tövé-
ben Sarus Bálint váratlanul megállt.
- Tudjátok, sok mindent láttam életem-
ben, sok rosszat, sok jót. Rengeteg szépet
is, nagyszerû dolgot. De amikor hajnaltájt
nem tudok aludni, mindig egy kép tolako-

dik a szemem elé, mindig
ugyanaz.
- Az Üllõi úton kergeted
az orosz tankokat - re-
ménykedett Pofapénz.
- Dehogy - mosolygott a
veterán kemencés. - De-
hogy! Állok a kokszolda-
li rámpán, a pajzskocsi
mellett, a podeszten, éj-
szakai mûszak van, kez-
dõdik a tolatás. Én sípo-
lok elõször, a tetõn a fel-
szállócsõ-kezelõ fúj egy
másodikat, indul a kitoló-
gép. Csúszik az élõ pa-
rázs, az izzó koksz, csú-
szik be a pajzskocsi csa-

tornájába, kicsi kék lángok játszanak a fel-
színén, narancsos szikrák pattognak róla.
Megzabolázott õserõ feszül benne, enged
az akaratunknak, de tudja, mennyi a hatal-
ma. A piros minden árnyalata megjelenik,
majd eltûnik mély barázdái közt, mérges,
meggypiros tömbök a hûltebb helyeken,
másutt kármin, bíbor, rubin, cinóber sávok,
égõ vörösek, rozsdásabb bordók, világító
narancssárgák, nyugodt téglaveresek.
Lám, a méltóságteljesen mozgó tûzfal eléri
a bordázat végét, az öntvényekbõl össze-
szerelt súlyos függöny lecsap rá, letörnek
az elsõ nagy, parázsló tömbök, szikrák
milliói szállanak a csillagos ég felé, lenn
is, fönn is csillagok! Zuhog, zuhog az ele-
ven koksz, a zsarátnokként világoló már-
már élõ anyag, lassan kúszik alatta az oltó-
kocsi, elterülhet rajta, mint a láva, újabb
csillagrajokat, szikraözönt eregetve magá-
ból. Hirtelen csend lesz, a sötétben feltûnik
egy újabb fiókcsillag: Bulenda, az ajtóbe-
állító lakatos ballag az elõbb betöltött
kamrához, dörmög, szájában a szivar fel-
felparázslik.

Gyimesi László: 

Beküldjem értetek a medvét?
(Részlet a regénybõl)
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� 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, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01

� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-
gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Társasházkezelés, közös képviselet, tár-
sasház könyvelés. Megbízható, lehetõ legjobb
szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal, ked-
vezõ áron. Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-
mail: thaz.kozoskepviselo@gmail.com Tel.:
06-30-668-5058
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871

� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 21 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
www.befokkt.hu Tel.: 325-8387, 06(30)932-
2637, befokkt@gmail.com
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117

�Klímaszerelés, karbantartás rövid határidõ-
vel. www.simonklima.hu Tel.: 06(20)552-5894
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017

� Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácsok, kapuk kerítések, lakatosmun-
kák. Tel.: 06(30)299-1211, www.racskeszites.hu
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III. kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Üvegesmunkát vállalok. Tel.: 06(30)296-
9623
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zárszer-
kezetének cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást,
parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-gáz-gip-
szkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést,
kõmûves, asztalos munkát vállal kisiparos, ga-
ranciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, 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
� Teljes körû takarítás, festés után is! Ablak-
ajtó-szõnyeg. Tel.: 06(20)320-5285
�Klímaszerelés, karbantartás rövid határidõ-
vel. www.simonklima.hu Tel.: 06(20)552-5894
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Kéménybélelések, kéményjárdák, kémény-
építések, ÉMI minõsítéssel, ügyintézéssel. Metal-
vill Kft. Tel.: 06(30)688-3683; 06(70)518-1451
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést, szigetelést, pán-
tok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítását,
falfúrást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Kertépítés, fenntartás. Fakivágás, auto-
mata öntözõrendszerek, gyep-ágyás létesíté-
se, ápolása. Tel.: 06(20)524-5200
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyenes kiszállással. Tel.:  06(20)943-
7075, 06(30)251-8862
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redõny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Modern és stílbútorok kárpitozását, fel-
újítását, valamint átalakítását vállalom, rövid
határidõvel. Tel.: 06(70)410-5346
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308

� Leszoktatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft), az SZTK-ból átköl-
töztünk a Bécsi udvarba (Bécsi út 67.) rende-
lés NON-STOP szombaton is. Tel.:
06(70)627-5533
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559,
www.callantorna.hu
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával. Kezelési idõ 26 perc. Az SZTK-ból át-
költöztünk a békásmegyeri pusztadombi la-
kóparkba. Rendelési idõ non-stop, szombaton
is, bejelentkezés. Tel.: 06-70-271-9867
� 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.
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675

� Dajka, gyermekfelügyelõ-, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel:
276-5918 Ny.01006404
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angoltudás gyorsan, hatékony, beszéd-
centrikus módszerrel! 2×36 óra alatt stabil
alapok, magabiztos beszédtudás. Kiscsopor-
tos (4-6 fõs) tanfolyamok. www.playingeng-
lish.com Tel.: 322-1537
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� 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

� Angoltanítás, Békásmegyeren beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, 20 éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Angol és francia magánórák tapasztalt ta-
nárnõnél, vizsgára felkészítés, korrepetálás,
rugalmas órarenddel. Tel.: 06(70)201-0618

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� V. ker., Fehér Hajó utcában, frekventált
helyen, 67 négyzetméteres, 2 szoba + hallos
lakás eladó! Azonnal költözhetõ. Irányár: 18
500 000 Ft. +36-70-242-80-53
� Rózsadombon, Zöldlomb úton 55 nm2-es
kétszobás, második emeleti, délkeleti panorá-
más, erkélyes lakás, gondozott parkban ját-
szótérrel, tulajdonostól, jó közlekedésnél 16
980 000 Ft-ért eladó. Tel.: 06(20)525-4019
� Rómain, Platánliget Lakóparkban, 121
nm-es belsõ kétszintes lakás tulajdonostól el-
adó. Sok extra, nagy udvar, Dunára panorá-
más nagy terasz, két fürdõszoba, kamerás
megfigyelõrendszer. Garázs+tároló. Irár: 49,9
MFt. Tel.: 06(30)932-2637
� Rómain tulajdonostól igényes lakás el-
adó. Képek: www.amfilakas.hu Iár: 11,9 MFt.
Tel.: 06(30)361-0293
� Eladó 48 nm-es önálló családi ház, felújí-
tott Csillaghegyen. Ár: 23,8 MFt. Tel.:
06(20)544-8794
� Budapest, III. Csúcshegy Vadóc utcában
eladó 1050 nm-es telek hétvégi ház pincével.
Villany, víz van. Irányár: 10,9 MFt. Tel.:
06(30)946-4835
� Budapest, III. Erdõalja úton eladó 150
nm telken, 240 nm ikerház garázssal (vállal-
kozásra alkalmas). Irányár: 74 MFt. Tel.:
06(30)946-4835
� Eladó a Kolosy térnél, a Szépvölgyi úton
egy 62 nm-es. 2 szoba-hallos öröklakás, lif-
tes, téglaházban. Tel.: 06(30)352-9880
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sürgõsen. Tel.:
06(70)521-0342

� Óbudán az Árpád hídtól 300 m-re 340
nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. Tel.:
06(20)339-4392
� Flórián tér közelében, Kerék utcában ki-
adó egy 72 nm-es üzlethelyiség. Tel.:
06(30)821-5326

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
�60 cm×90 cm-es dupla mély króm mosogató,
szép állapotban azonnal elvihetõ, Óbudáról.
Érd.: 06(30)966-9241 vagy  06(30)406-6581
�Arany-ezüst felvásárlás a napi legmagasabb
áron. 4500-tól 9200 Ft-ig készpénzben. Tel.:
06(20)415-1536
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett díj-
talan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-

Régiség

Elad-vesz

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

� Óbudán Nánási lakóparkban 2,5 szo-
bás, 60 m2-es, Dunára nézõ lakás garázs-
zsal kiadó. Tel.: 411-0266

� Kiadó Belvárosban 60 nm-es köz-
pontifûtéses lakás, az Aranykéz utcai par-
kolóházban. Tel.: 267-0525

Kiadó

� 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

Ingatlan

Oktatás

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

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

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

� Fogyjon velünk féláron. Ultrahangos
zsírbontás, nyirokmasszázs, izomstimulá-
ció 15.000 Ft, helyett 7.500 Ft Kristóf koz-
metika (III. ker. Bécsi út Reménység u. sa-
rok). Majos Andrea kozmetikus mester.
Tel.: 06(30)982-1480

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Ka-
talin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával,
bútormozgatással. Tavalyi árak, minõségi
munka! Tel.: 06(70)325-2885

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

� Klíma forgalmazás, töltés, tisztítás. Tel.:
06(30)962-4483 wwww.ganumedesz.hu

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

� HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033
BP. KASZÁSDÛLÕ U. 5. 242-04-65,
250-0593 MIHI 2002 KFT.

Szolgáltatás
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get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-
4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.:
06(30)308-9148
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel azonnali
készpénzfizetésel. Tel.: 285-4808; 06(30)831-
9608
� Képzett becsüs vásárol minden fajta régi
tárgyat, festmény, szobor, óra, ezüst tárgyak,
könyvek stb., teljes hagyaték, lakás kiürítés-
sel. Üzlet III., XII., XI. ker. telefonon
egyeztetve. Tel.: 06(20)415-1536

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-74-35 
� Ingyenes munkaközvetítés és álláskeresé-
si tanácsadás megváltozott munkaképességû
emberek számára. Soteria Alapítvány, 215-
2891, 266-1795
� Vállalok fûnyírást, udvartakarítást, kerí-
tésjavítást, festést. Tel.: 06(70)250-8135; 243-
4547

� Bibionéban 3-7 fõs apartmanok
közvetlenül az olasz irodától. Magyar nyelvû
információ. Tel.: 06(30)540-8909

Utazás

� 54 nm-es üzlethelyiség bérbeadó a Szen-
tendrei út 20-28-ban. Érdeklõdni lehet a 388-
4726-os telefonszámon hétfõtõl csütörtökig
délután

Üzlet

Állás

Számítógép

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.alakas-

textil.fw.hu

Az Európai Unió ünnep-
napjához kapcsolódó-
an, május elsõ hétvé-
géjén az uniós tagor-
szágok kormányait
képviselõ Tanács, a
választott képviselõk-
bõl álló Európai Parla-
ment, valamint az uni-
ós végrehajtó szerv, az
Európai Bizottság épü-
letei minden érdeklõdõ
számára szabadon lá-
togathatók voltak.

A május 7-ei ren-
dezvénysoro-

zaton Brüsszelben,
az EU Justus Lip-
sius, németalföldi
humanista gondol-
kodóról elnevezett
épülettömbjében a
soros elnökséget
adó Magyarország is bemu-
tatkozott. 

A több ezer érdeklõdõ megte-
kinthette a „Pillantás Magyaror-
szágra” címû kulturális és törté-
nelmi bemutatót, az „Innováció
Magyarországon” címû kiállí-
tást, melynek kiemelkedõ att-
rakcióját jelentette az Óbuda
Egyetem „Múlt és jövõ” címû
bemutatója.

Óriási érdeklõdés kísérte az
1922-es gyártású, az egyetem
hallgatói és oktatói közremûkö-

désével restaurált Ford T-mo-
dellt, melyet az intézmény vi-
lághírûvé vált tanulója, Galamb
József tervezett. Az évszázad
autójának választott jármû mel-
lett - mintegy átvezetve a XXI.
századba a látogatót - mutatták
be a Shell Eco-marathon
Europe-ra a hallgatók által épí-
tett 2010-es modellt. Az Óbudai
Egyetem prototípus kategóriá-
ban indult autója az elmúlt évi
versenyen 1 liter üzemanyag
energiájával 333 kilométer tá-
volságot tett meg.

A közönség találkozhatott
Juhász Rolanddal, a bajnok
Anderlecht magyar sztárfutbal-
listájával, Kovács Péter világ-
bajnok és Karászi Roland
freestyle focistákkal, láthatták
Perge Olivér Rubik-kocka be-
mutatóját.

Herman Van Rompuy, az EU
állam- és kormányfõi tanácsá-
nak állandó elnökét az Óbudai
Egyetem kiállítási területén Dr.
Rudas Imre professzor, az
egyetem rektora fogadta, aki
bemutatta az egyetem tanulói
két évszázadot átívelõ innová-
ciójának e két meghatározó al-
kotását. Rudas professzor az
„Ipartanodától egyetemig -
From the Industrial School to
the University” címû, a több
mint 130 éves intézmény törté-
netét bemutató könyvet adta át
Van Rompuynek. 

ÓBUDAI TAVASZÜNNEP ÉS KÉZMÛVES SOKADALOM. Tizenhatodik alkalom-
mal rendezte ezzel a címmel az Óbudai Waldorf Iskola a Fõ téren, a
Szentlélek téren és a Zichy-kastély kertjében május 14-én a tavasz ün-
nepét színpadi produkciókkal, kézmûves vásárral

Bemutatkozott az Óbudai Egyetem Brüsszelben

Egy liter benzinnel
333 kilométerre

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András elõzetes egyeztetés alapján 
(Lehet Más a Politika) a 06-30-211-6111-es számon.
Mihalik Zoltán minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig
(Itt Élünk Egyesület) a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig
(Jobbik Magyarországért a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 
Mozgalom) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont 

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Vk. Képviselõ Idõpont és helyszín
1. Laczkó Szilvia minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
2. Csapó Harold Gábor minden hónap elsõ keddjén 17- 18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.), 

18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában. 
3. Désiné Németh Éva minden hónap utolsó csütörtökén 16.30-17.30 óra között 

az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)
4. Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7.)
5. Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7.). 

A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt. Telefon: 367-8791. 
6. Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17.30-18.30 óra között 

a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20.)
7. Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik, akkor a 2. hétfõn) 

a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40.) 
8. Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852)

a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33.) 
9. Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) 

az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375.)
10. Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1.)
11. Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41.)
12. Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) 

a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42.)
13. Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban 

(Csobánka tér 5.)
14. Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban 

(Csobánka tér 5.) 
15. Dr. Pappné Dr. Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. 1. (Fidesz iroda).
16. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1.)

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái
Czeglédy Gergõ elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Dr. Simonka Csaba elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

A képviselõ-testület állandó bizottságai
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- A szavazásra vissza-
térve, holtversenyben ér-
tünk el elsõ he-
lyet a Big Gyros
Tavernával. Ez
jó érzéssel tölt el,
annál is inkább,
mert a másik kis-
éttermet egy ná-
lunk tanult sza-
kácsfiú vezeti.
Mi már több
mint 10 éve látjuk vendé-
gül a görög ételek kedve-

lõit. Azóta szinte töretle-
nül bõvült családias han-

gulatú tavernánk
területe, kínálata.
Mottónk, „Egy
falat Görögor-
szág!” szinte
mindent elmond
rólunk. Célunk,
hogy az eredeti
görög gasztro-
nómiai értékek

eljuthassanak mindenki-
hez, hiszen közismerten a

görögöké a második leg-
egészségesebb étel a vilá-
gon. Az elsõ a japánoké,
azt gondolom azonban,
hogy az távolabb áll az
európai étkezési kultúrá-
tól. A görögök sok halat,
tenger gyümölcseit, a hú-
sok mellé sok friss zöldsé-
get esznek, fõzéshez olí-
vaolajat használnak. Én
szó szerint missziómnak
tartom, hogy minél több
emberrel megismertes-
sem, elterjesszem gaszt-
rokultúránkat. Ehhez ter-
mészetesen igyekszünk
alapvetõen görög alap-
anyagokat, fûszereket
használni. Eredeti alap-
anyagokból, eredeti re-
ceptek alapján készítjük
ételeinket - mondja
Ghavrilos, a görög szár-
mazású tulajdonos, aki-
nek édesanyja és kollégá-
ik mindegyike jól ismeri a
görög konyha rejtelmeit. -
Ezért is állandó a minõ-
ség. Számomra küldetés,
hogy eredeti és ne a leg-
több helyen kapható mû-
görög kaját szolgáljuk fel
vendégeinknek. Ét- és
itallapunkon közel 100
étel, 30-40 elõétel, húszfé-
le hal, tengeri ízek, külön-
bözõ húsok, tálak, külön-
leges édességek, italok és
közel 50, eltérõ tájegység-
rõl származó görög bor
szerepel. Mindez elérhetõ,
illetve egzotikumától füg-
gõen közepes áron. 

A finomságok mellett
a zenei kultúrát is „be-
csempészték” a kínálat-
ba: csütörtök esténként
vérpezsdítõ élõzenével
szórakoztatják a mind
nagyobb számú törzskö-
zönséget és a betérõket.

Mitõl number 1 
a gyrosuk? 

A tavernában külön is
megvásárolható fûszerke-
verékek saját készítésûek,
nem tartalmaznak adalék-
anyagokat. Még a pitát és a
hagymát is importálják. A
gyrosban ezek mellett friss
paradicsom, hasábburgo-
nya, görög joghurttal ké-
szült tzatziki és természe-
tesen átsült sertéshús talál-
ható. Jól elkülönült, egyedi
ízek összessége tehát a
Gyradiko gyrosa. 

A tulajdonosok a minõ-
ség elkötelezett hívei,
nagy gondot fordítanak az
alapanyagokra és az össz-
képre egyaránt. A misszió
folytatásaként nemrégi-
ben nyitották meg újabb
kiséttermüket Debrecen-
ben. Céljuk, hogy fren-
chise-rendszerben mû-
ködhessenek. Ghavrilos
havonta görög konyhai is-
mereteket és sütés-fõzés-
sel egybekötött oktatást is
tart, a legnagyobb magyar
ínyencklubbal karöltve. 

(Cím: III. ker. Kirá-
lyok útja-Pünkösdfürdõ
utca sarok. Elérhetõség:
06-20-541-0922, 06-20-
938-7320, 243-4986.
Nyitva tartás: hétfõ 13-
tól 23, kedd-vasárnap
11-tõl 23 óráig.)

Szeberényi Cs.

Missziójuk a görög gasztrokultúra terjesztése

Gyradiko - Egy falat Görögország!
Egy nemrégiben készült felmérés és internetes szavazás
alapján a görög ételek kedvelõi a csillaghegyi Gyradiko-
ban készült gyrost találták a legjobbnak. A „Lemegyünk
a görögbe?” kérdés már-már szállóigévé vált a környé-
ken lakók és egyre inkább a távolabbi kerületekben élõk
számára is. A tavernához közeledve, érezve az összeté-
veszthetetlen fûszerek, ételek illatát, látva az ínycsik-
landó finomságokat, vérré váló hellén borokat, az em-
bert mindinkább átjárja a mediterrán országra jellemzõ
fesztelen hangulat. 

Az Óbudai Múzeum bográ-
csos fõzõversenyt hirdetett
„Vendéglátás Óbudán”
címmel. A feladat pince-
pörkölt készítése volt a
múzeum udvarán.

A fõzõversenyen elsõ
lett a Flórián Borozó

Baráti Kör. A második he-
lyen a Magyar Ételek Ha-
gyományõrzõ Baráti Köre
végzett. A képzelt dobogó
harmadik helyét a Száraz-
nád csapat szerezte meg. A
különdíjat a csak zöldfû-
szerekkel ízesítõ Gasztro
Sztár csapat kapta. 

Pincepörkölt-fõzõ verseny

A vendéglátás aranykora
„Isten veletek, ti boldog Vendelinek - avagy az óbu-
dai vendéglátás aranykora” címmel nyílt kiállítás az
Óbudai Múzeumban. Ehhez egyedülálló módon
„ÓbudaGasztro - Egy falat múzeum” címmel
gasztroblogot is indított az intézmény: www.obuda-
gasztro.blogspot.com  Nyitva tartás: október 31-ig,
részletek a www.obudaimuzeum.hu honlapon.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tavaszi séta
Rejtvényünkben a Várnegyed négy nevezetes-
ségét találja. Beküldendõ a vízszintes 7. és 33.,
valamint a függõleges 1. és 19. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Bibliai város. 7. Várbeli egy-
házi építmény (zárt betûk: M. G.). 14. Fizikai
fogalom. 16. Szitáld. 17. Becézett Levente. 18.
Thaiföldi, olasz és belga autók jele. 20. Mely sze-
mély? 21. Mór betûi keverve! 22. Rövid innivaló.
23. Geológiai fogalom. 25. Névelõs edény. 26.
Orosz repülõgép betûjele. 27. Szólásbeli nyúl. 28.
Szamárium, oxigén és ón vegyjele. 29. Tagadó
szavak. 31. Két szekundum. 32. Beszélne. 33.
Kulturális intézmény volt a Várban. 36. Latin
és. 37. Vadnyugati ivóhely. 39. Kicsinyítõ képzõ.
40. Elõdje. 41. Kötõszó. 42. Izomkötõ szövet. 43.
Ócska. 45. Z. M. 46. … Sylvia, operaénekesünk.
48. Nagy építmények teteje lehet. 49. Á. M. P. 50.
Görög és spanyol autók jele. 51. Éktelen építmé-
nyünk! 52. Nõi név. 53. Szél által felhalmozott
üledék. 55. Saccoló. 56. AMYM.
FÜGGÕLEGES: 1. Két egyházi alakról ké-
szült szobor (zárt betûk: U. L. R.). 2. Enni ad-
na. 3. Iskolai korholás. 4. I. H. I. 5. Kicsinyítõ
képzõ. 6. Zúdítom. 8. Cipész szerszám. 9. Ra-
vaszdi. 10. Suli. 11. Asztácium vegyjele. 12. Mártasz, másként. 13.
Komárom megyei helység. 15. Magyaros gyros. 19. A Vár egyik be-
járata. 23. Nagyon kicsi hosszúsági mértékegység. 24. Nikkel. 25.
AMOZ. 27. Valós. 28. Sajnálta. 30. M. V. A. 32. Svéd és magyar au-
tók jele. 34. Süni egynemûi. 35. Nem zúdítá (két szó). 38. Erõszakkal,
fenyegetéssel kényszerít. 43. Megasztárunk, Magdolna. 44. Forma. 47.
Végek nélküli cseléd! 48. Kálium, arany és bór vegyjele. 49. A férfiak
eleje. 51. H. K. T. 52. Fotós mûszó. 54. Jegyez.             Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon június 1-jéig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. A május 11-én megjelent, „Tévhit” címû rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: „Egyesek azt hiszik, ha húzzák az idõt,
akkor több lesz belõle”. Nyertesek: Kruppa Károlyné, Vörösvári
út 33.; Bodó Lajos, Gyógyszergyár utca 67.; Herics Istvánné, Or-
bán Balázs utca 23.

A fenti címmel jelent meg
nemrégiben az Óbudán élõ
Koncz Dezsõ által írt és fo-
tóival illusztrált, valódi
zenészlegendákat felsora-
koztató kötet. 

A z albumban olyan
elõadók szerepel-

nek, akik az elmúlt évti-
zedekben a legtöbbet
tettek le a hazai zenei
élet „asztalára”. Népsze-
rûségük mögött valódi
teljesítmény áll, nem
botrányaik és a média
révén váltak ismertté. A
teljesség igénye nélkül,
néhányan a névsorból:
Balázs Fecó, Deák Bill
Gyula, Demjén Ferenc,
Nagy Feró, Szikora Ró-
bert, Szörényi Levente,
Varga Miklós. Közel
félszáz neves elõadó
szerepel az exkluzív ki-
adványban. Ráadásul
ajándékként egy CD-t
rejt az album, melyen
Cserháti Zsuzsa Král
Gábor kiadatlan szerze-
ményét, a „Kamasz sze-

relem” címû dalt hall-
hatják. (Bõvebben a

s z ta rokes s z to r i k .hu
weboldalon.) 

Sztárok és sztorik egy albumban

Rajzfilmes tábor egész nyáron
A Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart egész
nyáron Óbudán. Várják a 6-17 éveseket rajzfilmes
mûhelyükbe, ahol a gyerekeknek részük lehet ab-
ban a varázslatban, hogy rajzaik „életre kelnek”.
Program: saját rajzfilm készítése, melyet CD-leme-
zen hazavihetnek.
(További felvilágosítás a 250-1355-ös és a 250-
0432-es telefonszámon. E-mail: clarus-tax@
t-online.hu; www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html)

Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. rajz-
filmes játékot indított lapunkban.
A 13. játék kérdése: Melyik magyar rajzfilmbõl
való a kép?
Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes aján-
dékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD; 1 Macskafogó képre-
gény; 1 eredeti, kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl.
A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõsé-
günk címére (1035 Budapest, Szentendrei út 32.)
június 1-jéig várjuk. Az ajándékcsomagot a sze-
rencsés nyertes itt veheti át.

* * *
Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes válasz:
Döbrögi.Az ajándékcsomagot Thomann Ágnes nyerte.

Rajzfilmes játék
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A nyugdíjasoknak rende-
zett sportnapokat eddig
még soha nem kísérte
akkora érdeklõdés, mint
az ideit, sorrendben a
nyolcadikat. A Kaszások
tornacsarnokában május
12-én a kerületi nyugdí-
jas klubokból 25 csapat
156 mindenre elszánt
tagja mérte össze ügyes-
ségét. Az esemény házi-
asszonya Müller István-
né, az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
vezetõje volt.

A sportnap felvezeté-
sében a három Mé-

szöly kapott fõszerepet.
Nagy taps fogadta Mé-
szöly Kálmán, ifjú Mé-
szöly Kálmán és Mészöly
Géza megjelenését. A te-
remben felsorakozott
csapatok derûs-hangos
csatakiáltása után ifj.
Mészöly Kálmán vezé-
nyelt bemelegítõ gim-
nasztikát. 

A versenyszámok kö-
zött egyszerû, az idõs
emberek életkorához
igazodó gyakorlatok sze-
repeltek: célba dobás te-
niszlabdával, hulahopp-
karika gurítás, célba ütés
tollaslabdával, kiskapura
rúgás és céllövés nyíllal.
Ez utóbbi feladat végre-
hajtásához szinte semmi
önállóság nem kellett, az

elõkészületekben (test-
tartás, nyílvesszõ beállí-
tás, célzás) a lelkes okta-
tó tökéletes munkát vég-
zett, ennek köszönhetõ-
en minden nyílvesszõ
célba talált.

A háromórás verseny-
ben nem a helyezésekért
folytatott küzdelem, ha-
nem az idõs emberek
aktivitásának növelése,
a mozgásból adódó él-
mények újbóli átélése
volt a cél. 

A sportnap üde szín-
foltját jelentette a nem-
rég alakult Meggyfa ut-
cai klub tagjainak aktív
megjelenése, akik „elsõ

bálozóként” mindjárt
négy csapatot indítottak. 

A részvételi rekordot
jelentõ 156 tagú mezõny
négy legtöbb pontot
gyûjtõ csapata között a
végén holtverseny ala-
kult ki, a helyezéseket
két számból álló „ráját-
szás” döntötte el. 

Az eredményhirdeté-
sen Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere elismerõ szavak kísé-
retében adta át a díjakat.

A sportnap végeredmé-
nye a holtverseny eldönté-
se után: 1. Hatvany Lajos
utcai klub II. csapat. 2.
Hatvany Lajos utacai klub
I. csapat., 3. Víziorgona ut-
cai klub I. csapat. Lovas A.

Idõsek sportnapja rekordszámú résztvevõvel

Bús Balázs polgármester, Müller Istvánné intézményvezetõ és a gyõztes csapat, a
Hatvany II. Idõsek Klubja versenyzõi a sportnapon

K itekintõ: Több mint
80 sportágat próbál-

hatnak ki az érdeklõdõk
május 27-én és 28-án 9-
tõl 17 óráig a VIII. Bu-
dapesti Nagy Sportágvá-
lasztó rendezvényen. A
sportnapon Ébend Gá-
bor Európa-bajnok veze-
tésével az óbudai Hapki-
do-sok is bemutatkoz-

nak. A rendezvényen
szakmai tanácsokat kap-
hatnak, edzõkkel, élspor-
tolókkal ismerkedhet-
nek. Az esemény ingye-
nes. (További informáci-
ók: www. sportagvalasz-
to.hu Helyszín: Merkapt
Maraton Sportközpont,
1106 Budapest, Maglódi
út 12/A.)

Nagy Sportágválasztó
Tizenegy ország, 90 egye-
sület, 917 sportoló részvé-
telével rendezték nemré-
giben a Head Trophy úszó-
versenyt a müncheni olim-
piai uszodában. A Római
Sport Egyesület (RSE) öt
versenyzõvel vett részt a
versenyen, ahol kiváló
eredményeket értek el. 

A III. kerületi egye-
sület ismét öregbí-

tette Óbuda hírnevét. A
Gyepes Lajos és fia,
Gyepes Ádám vezette
csapat legeredménye-
sebb versenyzõi kiemel-
kedõ teljesítményt nyúj-
tottak. Dani Veronika
egy arany-, egy ezüst-,
egy bronzérmet és két

negyedik helyezést szer-
zett. Könczöl János két
bronzéremmel és egy
IV. helyezéssel tért haza
a megmérettetésrõl. Ve-
nyige Ádám egy IV. és

egy VI. helyezést ért el.
Magyar Anna IV., Pri-
mozic Karola IX. helye-
zésével hívta fel magára
a figyelmet. 

Sz. Cs. 

Remekeltek az RSE úszói
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A z „Itt Élünk” Egye-
sület kirándulás-

sorozatot indít, melynek
elsõ állomása június 13-
án lesz. Meghívjuk pün-
kösdi kirándulásunkra,
melyen szombat délelõtt
egy könnyû sétát te-

szünk a Hármashatár-
hegyen. A túra idõpont-
ja: június 13. (szombat)
9-tõl 12 óráig. Találko-
zó helyszíne: Fenyõ-
gyöngye buszvégállo-
más. A túra vezetõje:
Merkl Gábor.

Hármashatár-hegyen az Itt Élõkkel
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Május 28-án 8.30 órától rendezi a
PromoSport Kft. a Budapesti Kerüle-
tek III. Foci Tornáját, melyre mind a
23 kerület, valamint a fõváros „válo-
gatottja” is benevezett. 

A2009-es premieren 20 csa-
pat sorakozott fel a megnyi-

tón, 2010-ben pedig már 22
együttes mérte össze az erejét, az
idei torna tehát részvételi rekor-
dot ígér. A fõváros most már
„jegyzett” sporteseményének fõ-
védnöke Tarlós István fõpolgár-
mester, védnöke és házigazdája
pedig Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere.

Az önkormányzati sportese-
mény forgatókönyve az elõzõ
két esztendõ jól bevált menet-
rendjét követi, és változatlan a
résztvevõk tetszését elnyerõ
színhely, azaz a III. kerületi TUE
Sportközpont is, jól karbantartott
mûfüves pályáival. 

A versenykiírás idén is arra hív-
ja fel a csapatszervezõk figyelmét,
hogy ezen a tornán csak azok lép-
hetnek a pályára, akik közalkal-
mazottak vagy köztisztviselõk. A
szereplés szigorú feltétele még az,
hogy a sportszerûség jegyében

Óbudára csak olyan amatõr foci-
barátok készülõdhetnek, akik
2011-ben betöltik a 25. életévüket. 

Két éve a XII. kerületieknek kö-
szönhetõen „budai” siker született,
tavaly viszont a „pesti oldal” visz-
szavágott, melyrõl a XVII. kerület
csapata gondoskodott. Nehéz
megjósolni, hogy 2011-ben a fõ-
város melyik részébe kerül a gyõz-
tesnek kijáró serleg, de úgy tudni,
hogy a címvédõk nagyon készül-
nek a Budapesti Kerületek III. Fo-
ci Tornájára.

Az elõzõ két esztendõhöz ha-
sonlóan a 2011-es sporteseményt
is belépõjegy nélkül, tehát ingye-
nesen tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk, köztük a résztvevõ csapato-
kat a III. kerületbe elkísérõ szurko-
lók és családtagjaik. (Bõvebb in-
formáció: www.promosport.hu)

Fõvárosi kerületek focitornája

BUSSZAL DZSÚDÓ EDZÉSRE.
Az Óbudai Judo Club szervezé-
sében busszal szállítják a sportol-
ni vágyó óvodásokat és általános
iskolásokat az edzés helyszínére.
Jelentkezni a 06-30-209-8182-es
telefonszámon lehet. (A Sasaki
Óbuda Dojo Szabadidõ Sport-
centrum címe: Farkastorki út 21.) 

S ziklai Zsolt, az Óbudai
Egyetem Neumann János

Informatikai Karának munka-
társa (a kép jobb oldalán), az
Ejtõernyõs Szabadrepülésben
elért 2010-es eredményéért el-
nyerte a Magyar Repülõ Szö-
vetség Év Sportolója 2010 ki-
tüntetést. Korábban 2009-ben
és 2010-ben Nemzeti Bajnoki
címet is nyert az ejtõernyõzés
ezen ágában. 

A szabadrepülés az ejtõer-
nyõzés egyik fajtája (freefly),
ahol nem a szokványos hason

zuhanás az alapja a versenynek,
hanem minden más testhelyzet-
ben megvalósuló munka: ülve
(sitfly), állva (headup), fejen
(headdown) zuhanás.

Sziklai Zsolt „civilként” ejtõ-
ernyõzik. Elõször 1994-ben ug-
rott, azóta közel 1500-szor. A
80 éves Opitz Nándor Repülõ
Klub Ejtõernyõs Szakosztályá-
nak vezetõje, ejtõernyõs oktató,
kétszeres Nemzeti Bajnok. Az
ejtõernyõzés hivatalosan az
Óbudai Egyetemen is elérhetõ
már a testnevelés keretében. 

Ejtõernyõs Nemzeti Bajnok
intézeti mérnök
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Új vezetõ a pv élén
Visszamenõleges ha-
tállyal, április 1-jével Kivá-
gó Tamást nevezték ki a
Fõvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság élére. A dan-
dártábornokot Bakondi
György, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság vezetõje iktatta be
hivatalába május 11-én.

„Braunhaxler” hírek
• Tanulmányutat szervez
május 28-án Dobogókõ-
Esztergom-Visegrád-
Dunabogdányba a „Braun-
haxler” Egyesület. (Részle-
tek és jelentkezés: Neu-
brandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.) 
• A „Braunhaxler” Egyesü-
let várja az érdeklõdõket a
május 31-én induló, „Is-
merkedés a számítógép-
pel és az internettel; Idõ-
sebbek is elkezdhetik” cí-
mû tanfolyamára. (Jelent-
kezés Neubrandt Olginál
a 06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.)

Közvilágítási hibák
bejelentése

A közvilágítási hibákat
jelenleg az Elektromos
Mûvek Nyrt. Tele-
Centrumában a 238-
3838-as, vagy kizárólag
munkaidõben a 289-
4070-es telefonszámon
és a bdk@bdk.hu ema-
il címen lehet jelezni. A
Budapesti Dísz- és Köz-
világítási Kft. szerelõi fo-
lyamatosan ellenõrzik az
utcák világítását, a kan-
deláberek épségét, de a
hibák gyorsabb kijavítá-
sa érdekében a lakos-
ság bejelentése nélkü-
lözhetetlen.

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési
képviselõ fogadóóráját
minden páros hét pénte-
kén 16 órától tartja a Ka-
bar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában, illetve kü-
lön idõpont egyeztetésére
is mód van: z.karpat.daniel
@jobbik.hu.

FOGADÓÓRÁK. A III. kerületi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap
elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges)
8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak testületi irodájában. (Cím: Fõ tér 2.)

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének

megbízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ Lász-

ló ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb

június 1-jén) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart

a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszás-

dûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.

Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legkö-

zelebb június 7-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közös-

ségi Házban (Mátyás király útja 13-15.), dr. Gáthy Zsuzsan-

na ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legköze-

lebb június 15-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közös-

ségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt.

(Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es

választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy

a 453-2900-as telefonszámon lehet.)

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon

feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdé-

seiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és be-

jelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás szemé-

lyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri

Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Az óbudai Jobbik meg-
hívja Önt idei Tria-

non megemlékezésére,
melyet június 4-én (szom-
baton) 14 órától tart a
Csobánka téren. Beszédet
mond Z. Kárpát Dániel or-
szággyûlési képviselõ, a
Karpatia havilap fõszer-
kesztõje és Szegedi Csanád
EP-képviselõ, a Jobbik or-
szágos alelnöke. (Bõvebb
információ: www.obuda.
jobbik.hu; Iroda: 1039 Ka-
bar utca 11. Nyitva: hétfõn
és szerdán 15-tõl 18 óráig.
+ 3 6 3 0 / 3 7 7 - 1 8 5 7 ;
obuda@jobbik.hu)

Fenti címmel nyílt kiállí-
tás Andrzej Przewoznik
emlékére a Terror Háza
Múzeumban május 4-én. A
Harc és Mártíromság Em-
lékét Õrzõ Tanács egykori
titkára a szmolenszki
légikatasztrófában vesz-
tette életét. 

A tárlatot - melynek
címe egy Tadeusz

Borowski versbõl vett
idézet: „Ott hevernek, s
mintha élnének” - Navra-

csics Tibor közigazgatási
és igazságügyi miniszter
(képünkön), Krzysztof
Kwiatkowski lengyel
igazságügyi miniszter ne-
vében Igor Dzialuk igaz-
ságügyi helyettes állam-
titkár nyitotta meg. Az
eseményen jelen volt
Andrzej Kunert, a Harc és
Mártíromság Emlékét
Õrzõ Tanács jelenlegi tit-
kára és Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere is. 

Emlékkiállítás a Terror Háza Múzeumban

„Ott hevernek, s mintha élnének”

Trianon
Az Aquincum Baráti Kör és
az Aquincumi Múzeum má-
jus 21-én és 22-én immár
22. alkalommal rendezte a
római kor egyik legkedvel-
tebb ünnepét, a Floraliát. 

F lóra a virágoknak és
a virágzásnak, illet-

ve a tavasznak, a ter-
mésnek és a termékeny-
ségnek patrónája volt. A
program alkalmából fia-
tal virágkötõk díszítet-
ték fel a múzeumot és a
romépületet. A látogatók
az ókori életmóddal,
kézmûves remekekkel

ismerkedhettek meg, be-
tekinthettek az antik Ró-
ma életébe. Kipróbál-
hatták a hódító légiók
fegyvereit, készíthettek
ékszert, sarut, kerámia
edényeket, érmet, sõt
szõhettek is. A szóra-
koztatásról színházi elõ-
adás, pantomim, gladiá-

torok gondoskodtak, de
volt római ruhabemuta-
tó, légiók felvonulása,
mesterségek bemutató-
ja. A gyerekek ügyessé-
gi játékokon vehettek
részt. A római ételek és
a római kocsma szintén
sokakat vonzott.

(d. zs.)

Tavaszünnep Aquincumban
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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: Borbás Gábor vezérigazgató

Hirdessen az Óbuda Újságban!

66 700 példány - minden postaládában! 

impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525
Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák.
Színfelár: +25%
Hátsó borító: +25%
Negatív: +20%
Elhelyezési felár: +20%
Tervezési díj: +10%
Apróhirdetés árak:
10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom.
Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom.
(Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szó-
ig) szavanként 200 Ft + áfa.

Tavaly márciusban nyitotta meg ka-
puját a Laktanya utca 1/B szám
alatt a kerékpárkölcsönzõ önkor-
mányzati támogatással. Mint arról
már beszámoltunk, idén kedvezmé-
nyes feltételekkel ismét lehetõség
van környezetbarát közlekedésre, a
szabadidõ egészséges eltöltésére. 

Abérleti díj nem változott,
kerületi lakosoknak hét-

köznap 200 forint/nap, hétvégén
200 forint/óra. A kerületen kívü-
li érdeklõdõk hétköznap és hét-
végén egyaránt 200 forint/óra
áron juthatnak biciklihez.

A géppark 30 férfivázas
trekking kerékpár és 20 nõi ke-
rékpár (ezekre vonatkozik a
200 forint/nap). Ezen túlmenõ-
en 12 férfivázas MTB, 3 nõi
vázas MTB, 8 gyerekkerékpár,
2 országúti- és 1 tandemkerék-
pár is kölcsönözhetõ, ám ezek
a biciklik elsõsorban nem a
mindennapi munkába járás cél-
jára szolgálnak, ezért ezek köl-
csönzési díja minden esetben
200 forint/óra, ami még így is
igen kedvezményes.

A 200 forint/napos kerékpár
akár hétfõtõl-péntekig az ügyfél-
nél maradhat, így otthonából tud
kerékpárral járni a munkahelyére,
és onnan haza. A kerékpárpark
másik része is bérelhetõ akár több
napra. A kaució összege 10.000
forint/kerékpár. A kaució mellé
szükséges személyi igazolvány
felmutatása és valamilyen ok-
mány letétbe helyezése. Figye-
lem, személyi igazolvány és útle-
vél nem adható letétbe!

Mivel a kerékpárkölcsönzõ
nagyrészt a munkahelyre bicik-
lizés érdekében jött létre, ezért
- amennyiben több napra sze-
retne valaki bérbe venni egy
biciklit -, a fentieken túl szük-
séges még munkáltatói igazo-
lás is. Ezzel igazolja a bérlõ,
hogy valójában jogosult igény-
be venni a kerületieknek ön-
kormányzat által támogatott
kedvezményes árat.

(A Laktanya utca 1/B alatt
található kölcsönzõ hétfõtõl
péntekig 7-tõl 19 óráig, szom-
baton és vasárnap 9-tõl 19-
óráig tart nyitva.)

Kölcsönözhetõ biciklik 
változatlan árakon

Pályázatot hirdet az 50 legsporto-
sabb budapesti általános és kö-
zépiskolának a fõváros és az egyik
legismertebb sportszergyártó.

A cél a tanulók sportolásá-
nak segítése, az aktív in-

tézményen belüli sportélet elis-
merése és továbbfejlesztésének
ösztönzése.

A nyertes sulik összesen 20
millió forint értékû sportfelsze-
relést - melegítõt, pólót, sport-
nadrágot, táskát, mezt, labdát -
kaphatnak, a cég az elsõ tíz he-
lyezett iskola két-két testnevelõ
tanárát is „felöltözteti”.

A pályázati adatlapot a fõváros
hivatalos weboldaláról, a Buda-
pest Portálról (www.budapest.hu)
tölthetik le az iskolák. A pályáza-
tokat május 30-a és június 15-e
között kell beadni.

Sportos iskolák kerestetnek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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