
Egyhangúlag támogatta a Fõvárosi Közgyûlés
a római-parti gát megépítését, mely még eb-
ben az önkormányzati ciklusban elkészülhet.

Õsszel, a Civil és Nemzetiségi Napon
adják át a tavaly alapított díjat. A jelölé-
seket július 29-ig várják.

Jelentõs változások történtek a Vasas SC Nõi
Röplabda-szakosztályánál. Új néven, új veze-
tõséggel kezdi a csapat a bajnoki idényt.28

Röplabda fellegvár lehet Óbudán

XVII. évfolyam 12. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. június 22.

4
Épülhet a gát a Római-parton

7
Az Év Civil Szervezete Díj

A z FKF Zrt. június 9-
tõl a fõváros összes

kerületében fokozatosan
együtt gyûjti a mûanyag-
és fémhulladékot. Az in-
tézkedéssel azt szeretnék
elérni, hogy a visszavált-

ható alumínium dobozok
megszerzése érdekében
ne borítsák fel a tartályo-
kat, és ezáltal nagyobb
tisztaság és rend uralkod-
jon Budapesten. 

KÖZLEMÉNY A 11. OLDALON

A 11. Óbudai Nyár rendezvénysorozata az Óbudai Danubia Zenekar ingyenes koncertjével kezdõdött június 17-én a Fõ téren. Mûsoron Kocsák Ti-
bor: Hófehérke és a 7 törpe, Gershwin: Kék rapszódia címû mûve szerepelt. A fõváros legszínvonalasabb és legátfogóbb kulturális eseményén,
mely június 17-tõl augusztus 27-ig tart, a zenekarral még két alkalommal találkozhat a közönség

Danubia koncerttel kezdõdött az Óbudai Nyár

I dén is lesz Múzeu-
mok Éjszakája június

24-én. A programhoz

hat óbudai múzeum és
egy galéria csatlakozott.
Ezek közösen hirdetik
programjaikat, s még
egy leporellót is kiadnak
ez alkalomból, hogy
mindenki pontosan tájé-
kozódhasson arról, mi-
kor hova érdemes ellá-
togatnia az éjszaka fo-
lyamán. A hét helyszí-
nen 27 különbözõ prog-
ram és 17 kiállítás várja

az érdeklõdõket. Érde-
mes lesz kimozdulni ott-
honról. 

RÉSZLETES PROGRAM

A 24. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
július 13-án, szerdán
jelenik meg! Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.Programajánló a 17-20. oldalon 

Gyûjtsék együtt a fém-
és mûanyaghulladékot!

KINYITOTTAK A NYÁ-
RI TÁBOROK. Befeje-
zõdött a tanév az általá-
nos és középiskolákban.
Tábori összeállításunk-
ban a szabadidõ hasz-
nos eltöltéséhez adunk
tippeket. TÁBORI KÖRKÉP

A 14-15. OLDALON

Múzeumok Éjszakája Óbudán is
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obuda_2011_12.qxd  2011.06.20.  13:19  Page 1



2011/12. szám2
Fórum

Lapzártakor érkezett: Rég-
óta húzódik már a
Mocsárosdûlõnek neve-
zett 150 hektáros terület
rendezése. Abban minden-
ki egyetért, hogy valamit
tenni kell, integrálni szük-
séges a kerület életébe.
Ám, a hasznosításáról
megoszlanak a vélemé-
nyek. A nézõpontok egyez-
tetésére hívta össze az
érintetteket Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere arra a fórum-
ra, melyet június 16-án
rendeztek a polgármesteri
hivatal tanácskozótermé-
ben.

A területnek több
gazdája van: a fõ-

város, a III. kerület, sõt
még a Pilisi Parkerdõ
Zrt. is. Ráadásul a Mo-
csároshoz kötõdõ civil
szervezetek egyetértése
nélkül szintén nem szü-
lethet mindenki számára
elfogadható megoldás. 

Védendõ növények,
állatok

Szécsi Zsolt, a kerület
fõépítésze arról tájékoz-
tatta a fórumon szép
számmal megjelenteket,
hogy a terület rekreációja
mindenképpen szüksé-
ges. Ugyanakkor termé-
szeti értékei miatt - szá-
mos védett növény és ál-
lat él ugyanis itt viszony-
lag zavartalan körülmé-
nyek között - védetté nyil-
vánítását kezdeményezte
a kerületi önkormányzat.
A Mocsáros méretei és
adottságai viszont lehetõ-
vé teszik, hogy többféle
tevékenység legyen itt.
Különbözõ tervek szület-
tek a hasznosítására. Ezek
mindegyikében szerepel
úgynevezett kisvárosi la-
kóterület kialakítása - böl-
csõdével, óvodával, isko-
lával, esetleg fõiskolával,
egyetemmel -, ipari öve-
zet és természetesen ter-
mészetvédelmi rész is. A
tervek tulajdonképpen
csak abban térnek el egy-
mástól, hogy melyik öve-
zetnek mekkora részt

szánnak a tulajdonosok -
a többi rovására. 

Rendezésre váró
tulajdonviszonyok

Pongrácz Katalin, A
Fõvárosi Önkormányzat
Városfejlesztési Osztá-
lyának vezetõje elmond-
ta, hogy 2007-ben kezdõ-
dött meg a tervezés, de
még mindig sok a nyitott
kérdés. Többek között
szükséges lenne rendezni
a tulajdonviszonyokat,
hogy gördülékenyebben
mehessen a munka. És
mivel jelentõs összegeket
igényel a megvalósítás,
arra is választ vár/keres a
Fõvárosi Önkormányzat,
hogy vajon milyen konst-
rukcióban nyílik erre le-
hetõség. 

Molnár Zsolt, a Fõvá-
rosi Önkormányzat fõta-
nácsosa arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a beépítés-
re javasolt terület a legvé-
dettebb része a Mocsá-
rosnak. Ezt a konfliktus-
helyzetet fel kell oldani,
mielõtt még bármilyen
munkába belefognának.
A védetté nyilvánítási fo-
lyamat egyébként a ter-
mészetvédelmi törvény
elõírásainak megfelelõen
folyik, vagyis a botanikai
és zoológiai vizsgálatok
alapján. 

Stampfné Erdélyi Kata-
lin, az Aquincum-Mo-
csáros Egyesület elnöke
közölte: 12 éve várnak
már erre a megbeszélés-
re. Az egyesület tagjai
természetesen azt szeret-

nék, ha minél nagyobb
zöldterület maradna érin-
tetlenül. A rekreációs el-
képzelésekkel összhang-
ban erdei iskolát és kü-
lönbözõ sporttevékenysé-
geket tartanak elképzel-
hetõnek a területen.

Csemez Attila, a
Guckler Károly Termé-
szetvédelmi Alapítvány
elnöke arra hívta fel az
illetékesek figyelmét,
hogy a majdani építke-
zéseknél vegyék figye-
lembe a kilátást, s a ma
még zavartalan látványt
a hegyek irányába min-
denképpen õrizzék meg. 

Ellenõriz a 
közterület-felügyelet

Pintér Tibor, a Gyerme-
keink Egészséges Felnõtt-
koráért Alapítvány elnöke
szerint a területen jelenleg
fellelhetõ állattenyésztést
- marha, birka - be lehetne
kapcsolni a gyermekek

oktatásába. A
terület tisz-
tántartása ér-
dekében ja-
vasolta me-
zõõri szolgá-
lat megszer-
vezését a fej-
lesztési mun-
kák megkez-
déséig is.

Berényi At-
tila, a kerületi
közterület-
felügyelet ve-
zetõje ez
utóbbi meg-

jegyzéssel kapcsolatban
elmondta, hogy munka-
társai folyamatosan járják
a környéket, s ennek kö-
szönhetõen az utóbbi
években sikerült vissza-
szorítani az illegális sze-
métlerakást, sitt lerakást,
felszámolták az ott mû-
ködtetett gépkocsi bontót.
A „Te szedd” mozgalom
aktivistáival együtt pedig
az apróbb szemetet is ösz-
szeszedték a területen. 

Oktatási célokra
is megfelel

Ehhez csatlakozva Var-
ga József, az Elveszett
Állatok Alapítvány elnö-
ke elmondta, hogy való-
ban egyre szebb a terület
a folyamatos takarítás
nyomán. Mivel Budapest
tüdejéhez is hozzátarto-
zik a Mocsáros, a beépí-
téssel óvatosan kell bánni
- fogalmazott. Javasolta,
hogy oktatási célokra

hasznosítsák, alakítsanak
ki rendezvény centrumot,
tanösvényt, amelyen a
természeti értékekkel is-
merkedhetnek meg kicsik
és nagyok egyaránt. 

Partis Katalin, az
Aranypatkó Lovas Egye-
sület képviseletében fel-
ajánlotta, hogy mivel a te-
rápiás lovagoltatásban ki-
váló lehetõségek rejlenek,
szívesen vállalnának ilyen
feladatot. Ez is emelné a
Mocsáros értékét. 

Nagy maradjon
a zöldterület!
Az infrastruktúra fej-

lesztésével kapcsolatban
elhangzott, hogy bár a 10-
es és a 11-es út összeköté-
se folyamatosan napiren-
den szerepel, de a kisajátí-
tások miatt akár még éve-
kig is húzódhat a megva-
lósítás. Viszont a vasúti
személyszállítás fejleszté-
sének köszönhetõen 2014
végére negyedóránként
közlekedhetnek a vonatok
Piliscsaba és Budapest
között, Esztergom irányá-
ba pedig félóránként. 

Bús Balázs mindehhez
hozzáfûzte: nehezíti a rek-
reációt, hogy bárhol leás-
nak, római kori romokba
ütköznek. Ezért a munká-
latokba a régészeket is be
kell majd vonni. Kijelen-
tette, hogy a kerületi ön-
kormányzat is azt a tervet
támogatja, amelyben a
zöldterület nagysága a leg-
nagyobb. Domi Zsuzsa

Védetté nyilváníttatná a területet az önkormányzat

Tervek Mocsárosdûlõ fejlesztésére

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

obuda_2011_12.qxd  2011.06.20.  13:19  Page 2



2011/12. szám Önkormányzat
3

A Herkules Tehetséggon-
dozó Iskola jogutód nélkül
megszûnt, a diákok mégis
együtt, régi tanáraikkal
kezdhetik szeptembertõl
az új tanévet. 

Diákok, szülõk és ta-
nárok jelentek meg

a Fõ téren, az önkormány-
zat épülete elõtt június
15-én, és a transzparensre
írt szó kiáltásával köszön-
ték meg a városvezetés
segítségét, melynek kö-
szönhetõen a jövõ tanév-
ben is együtt maradhat-
nak az új helyen az osztá-
lyok és a tanárok. 

A gyerekek azt köszön-
ték meg Bús Balázs pol-
gármesternek, hogy meg-
szûnt alapítványi iskolá-
jukból az önkormányzat
egyben vette át az osztá-

lyokat, a pedagógiai
módszer és a tanárok
megtartásával. 

Semmelweis-nap 
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, a Szent
Margit Rendelõintézet
és a kerületi Védõnõi
Szolgálat a hagyomá-
nyos Semmelweis-napi
ünnepséget június 23-án
17 órától tartja az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban.

Kovács Zoltán: - A megnyitó-
ra tiszteletjegyet kaptam, amit
örömmel fogadtam, hiszen így
élõben lát-
hatom, hall-
gathatom az
egyre nép-
s z e r û b b é
váló Óbudai
D a n u b i a
Z e n e k a r
m û s o r á t .
Angyalföldön lakom, de a gaz-
dag programot látva kihaszná-
lom a lehetõséget és családom-
mal többször visszatérek még
Óbudára. Lányom kedvéért el-
sõsorban a gyerekmûsorokat
nézzük meg, egy másik alka-
lommal pedig az Óbudai Tár-
saskör valamelyik koncertjére
megyünk el.

Stramb László: - Állandó
munkával telnek napjaim, így
csak júliusi szabadságom alatt
jutok egy kis
levegõhöz.
Színházba,
moziba rit-
kán járok, az
Ó b u d a i
Nyár prog-
ramja hozza
el számomra
a kultúrát és a kikapcsolódást.
Családommal koncerteken ve-
szünk részt, fõleg az operett elõ-
adásokat látogatjuk. Nagy zene-
rajongó lévén a népszerû dalla-
mokat még sokáig dúdolgatom
magamban. Barátaimmal is van
közös programunk, az Óbudai
Búcsún mindig eltöltünk egy
görbe estét.  

Serli Sándor: - Nekem az
edzõsködés tölti ki az életemet,
mellette nem igen jut sem
idõm, sem
e n e r g i á m
másra.  Nyá-
ron viszont
igyekszem
bepótolni a
lemaradást,
amire kitûnõ
lehetõséget
kínál az Óbudai Nyár rendez-
vénysorozata. Szinte habzso-
lom az élményeket, sokszor a
bõség zavarával küzdök, ha vá-
lasztanom kell a sokszínû
program közül. Egy hónapon át
„mindenevõ” vagyok, járom a
különbözõ helyszíneket és
hosszú idõre feltöltõdöm kultu-
rális élményekkel. 

Tatár Ágota: - A Kobuci Kert-
ben dolgozom, így személyes ta-
pasztalatból mondhatom, az
Óbudai Nyár
sok száz csa-
ládot mozdít
ki otthoná-
ból. Szabad-
idõmben én
is csatlako-
zom társaim-
hoz, kedvenc
helyünk a Zichy-kastély udvara,
ahol élvezzük a változatos sza-
badtéri programot és a fûre heve-
redve átadjuk magunkat a Krúdy
idõket felelevenítõ hangulatnak.
A környezet szép, a pompás
„díszletek” növelik a mûvészi és
az esztétikai hatást. Jó ide járni,
ezért szeretjük az Óbudai Nyarat.

KÉP ÉS SZÖVEG: LOVAS ALBERT

Az utca hangja: Miért szereti az Óbudai Nyár programjait?

Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlé-
si képviselõ (4. számú
egyéni választókerület)
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadó-
óráját. További informá-
cióért hívja a polgár-
mesteri titkárságot a
437-8696-os telefon-
számon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési
és önkormányzati kép-
viselõ júliusban és au-
gusztusban nem tart
fogadóórát. A követke-
zõ fogadóóra szeptem-
ber 1-jén lesz. A foga-
dóórára a Fidesz iroda
telefonszámán (367-
8791) lehet bejelent-
kezni.

Testületi ülés
A képviselõ-testület soron
következõ rendes ülését
június 30-án 10 órai kez-
dettel tartja a Városháza
tanácskozótermében.

Véleménynyilvánító villámcsõdület a Fõ téren 

Lapunk elõzõ számában
tudósítást közöltünk az
ötödik alkalommal rende-
zett kerületi pedagógus-
napról, melyet az Óbudai
Társaskörben tartottak jú-
nius 3-án. 

A kiemelkedõ mun-
kát végzõ pedagó-

gusok és oktatást segítõ
dolgozók kitüntetésben
részesültek, és ekkor ad-
ták át a jubileumi arany,
gyémánt, vas és rubin
diplomákat is. A szer-

kesztõségünkhöz küldött
névsorból négy név saj-
nálatos módon kimaradt.

Az elõzõ számban fel-
soroltakon kívül, 50 év-
vel ezelõtt kapott okle-
velet, ezért arany diplo-
mát adományoztak ré-
szére: Sztyéhlikné Fekés-
házy Erzsébet.

70 évvel ezelõtt kapta
oklevelét, ezért rubin
diplomában részesült:
Horváth Ferencné, Nagy
Istvánné dr., Pusztai
Árpádné.

Jubileumi diplomák
pedagógusnapon
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Beruházás – Közlekedés

Hírösszefoglaló: A Fõváro-
si Közgyûlés június 8-ai
rendkívüli ülésén egyhan-
gúlag támogatta a római-
parti gát megépítését. A
védmû várhatóan még eb-
ben az önkormányzati cik-
lusban elkészül. Hogy a
tervek közül melyik válto-
zatot fogadják el, arról
egy késõbbi tanácskozá-
son dönt a testület. 

T arlós István fõpol-
gármester arra tett

javaslatot, hogy az elõ-
terjesztésben szereplõ
négy változat, valamint
a vitában felmerült to-
vábbi elképzelések fi-
gyelembevétele után

terjesszenek a közgyû-
lés elé megfelelõ tervet.

Somfai Ágnes (LMP) a
vitában kifejtette, pártja
csak olyan változatot tá-
mogat, mely szerint a
partközeli nyaralók kerí-
tésének vonalában építe-
nék meg a védmûvet, a
természeti értékek teljes
megõrzése mellett. Mint
mondta, a Római-part a
fõváros egyik utolsó,
még érintetlen, termé-
szetes, partszakasza. Ki-
jelentette: a hullámtér
védelme nem kötelezõ
feladata a fõvárosnak,
ezért a mobilgátak finan-
szírozásába be kellene
szállniuk az érintett in-

gatlantulajdonosoknak
és a vállalkozóknak is.

Tarlós István a terve-
zett beruházással kap-
csolatban elmondta, az
valójában árvízvédelmi
mû, nem pedig gát. Cá-
folta azokat az állításo-
kat, melyek szerint a
vízparti térségben sza-
bálytalanul építkeztek
volna. Korábban éppen
a fõváros tette lehetõvé
a nyaralók építését ezen
a területen. Emlékezte-
tett arra is, hogy a terü-
leten már az 1910-es,
1920-as és az 1930-as
években is épültek lakó-
épületek, akkor is telje-
sen szabályosan.

Épülhet a gát a Római-parton

A tervek szerint július 2-a
és 31-e között felújítják a
Margit hídi HÉV-állomást. 

Elsõsorban a lépcsõket
és a lejutás lehetõsé-

gét alakítják át. Amunkála-
tok idején a szentendrei
HÉV mindkét irányban
megállás nélkül halad át az
állomáson. A körúti villa-
mosoktól levezetõ lép-
csõkre is kiterjed a felújí-
tás, ezért ebben az idõszak-
ban a 4-es, 6-os megállóit

mindkét irányban a
Frankel Leó utcai gyalog-
átkelõhelyhez helyezik át. 

A kiesõ HÉV-megállót
H jelzésû busz pótolja a
Nyugati tér-Margit híd-
Szépvölgyi út útvonalon.
A két végállomás között,
a Margit híd budai hídfõ-
jénél két helyen, vala-
mint a Jászai Mari tér kö-
zelében áll majd meg.
Idõszakosan más buszjá-
ratok megállói is arrébb
kerülhetnek. Kertész 

Akadálymentesítéssel,
parkoló-helyreállítással
egészül ki a III. kerületben
folyó kátyúzás, járdajaví-
tás.

K átyúznak az elkö-
vetkezõ napokban

az Óbor, a Mezõ és a
Szindbád utcában, az
Ürömi úton és a Heltai
Jenõ téren, valamint a
Zsófia, a Rozália, a Tán-
csics Mihály, a Család
és a Toldi utca bizonyos
részein is. A Csónakház
utcában a murvás parko-
lót állítják helyre, a Füst
Milán utcai orvosi ren-
delõ mellett a parkoló
burkolatát javítják. Az

Ady Endre, a Ráby Má-
tyás, a Füst Milán, a
Bálint György, a Laborc
és a Szilke utcában, va-
lamint a Heltai Jenõ té-
ren a járdákat javítják,
és dolgoznak a Füst Mi-
lán utca-Sarkadi utca
csomópontjában is. A
Bercsényi utca-Szabad-
ság utca csomópontját
akadálymentesítik, a
Mátyáshegyi úton pedig
forgalomcsillapító kü-
szöböket építenek át. A
kerékpárút burkolatát
hozzák rendbe az önkor-
mányzat megrendelésé-
re a Reményi Ede utca-
Leányfalu utca találko-
zásánál.

Kátyúzás, járdajavítás kerületszerte

Cserélik a térburkolatot a Flórián Üzletközpont mellett

Mint arról korábban
többször hírt adtunk

(legutóbb a május 25-én
megjelent 10. lapszámunk
9. oldalán, „Az önkor-
mányzat segít a lakóközös-
ségeknek” felcímmel; „Mit
érdemes tudni a panel-fel-
újítási támogatásról?” fõ-
címmel megjelent cikk-
ben), továbbra is szemé-
lyes konzultáción tájékoz-
tatja az önkormányzat a
panelpályázatokon nyertes

lakóközösségek képviselõ-
it arról, hogy mit érdemes
tudni a panel-felújítási tá-
mogatásokról, milyen fel-
tételek mellett utalja az ál-
lam az elnyert összeget tel-
jes egészében, illetve az
önkormányzat hogyan tud-
ja támogatni a társasháza-
kat és lakásszövetkezete-
ket az önrész biztosításá-
ban - hívja fel az érintettek
figyelmét Puskás Péter al-
polgármester. 

Panel-felújítás önkormányzati
támogatással, konzultációval

Felújítják a Margit hídi HÉV-állomást

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Számos kérdésben hozott
döntést Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata, mely
a kerületben élõ gyermeke-
ket és szüleiket közelrõl
érinti. Ezek hátterérõl
Menczer Erzsébet (Fidesz-
KDNP) országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõt, a
kerületi oktatási és sport
bizottság (OSB) elnökét kér-
deztük.

- Az elmúlt idõszak
egyik legkiemelkedõbb
eseménye az oktatás terü-
letén a Pedagógiai Érde-
mekért elismerések, illet-
ve az oktatási és sport bi-
zottság elismerõ okleve-
lének átadása volt. A pe-
dagógusnapi ünnepséget
az önkormányzat az Óbu-
dai Társaskörben rendez-
te június 3-án, ahol az
óvodások és a diákok rö-
vid, ámde kiemelkedõen
színvonalas mûsort adtak. 

Másik fontos téma volt
az elmúlt idõszakban, az
általános iskolákban az
elsõs osztályok indítása.

Idén is csakúgy, mint ta-
valy, s ez biztató tény, kö-
zel 80-nal több
elsõs kezdi meg
a 2011-2012-es
tanévet, mint
korábban. Ez azt
is eredményezi,
hogy néhány in-
tézményünkben
módosítani kel-
lett az alapító
okiratot, a megemelke-
dett létszám miatt. A kép-
viselõ-testület többek
közt engedélyezte az Elsõ
Óbudai Általános Iskolá-
nak három elsõ osztály
indítását, a német nemze-
tiségi oktatás iránt mutat-
kozó nagyarányú igényre
való tekintettel. 

Még a júniusi ülésen
döntünk az intézményve-
zetõi pályázatokról, ezt
megelõzõen június 22-én,
bizottsági ülésen meg-
hallgatjuk a pályázókat és
kialakítjuk álláspontun-
kat, majd javaslatot te-
szünk az új intézményve-
zetõk személyére. 

Az elmúlt idõszakban
számos törvényi kötele-

zettség miatt
kellett az okta-
tási és sport bi-
zottság ülésén
az alapító ok-
iratok módosí-
tásával foglal-
koznunk. Gon-
dolok itt többek
között arra,

hogy egy korábbi testü-
leti döntés megszüntette
az intézmények önálló
gazdálkodási jogkörét,
és részben önállóan gaz-
dálkodóvá alakította át
azokat. Ez érintette az
egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratokat
is, melyeket módosítani
kellett. 

Óbuda Napján adta át
az önkormányzat a
Hidegkuti Nándor em-
lékplakettet és az Év
Sportolója-díjakat. A ki-
tüntetettek személyére
szintén az OSB tett ja-
vaslatot. Több kerületi
sportegyesülettel is kö-

tött a képviselõ-testület
együttmûködési megál-
lapodást, melyrõl szintén
tárgyalt az OSB, és vé-
gül, de nem utolsósorban
terítéken volt a bizottság
ülésén az önkormányzat
sportkoncepciója is. 

A Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. vezetõjé-

tõl pedig tájékoztatást
kaptunk a nyári táboroz-
tatással kapcsolatos elõ-
készületekrõl, emellett az
erre vonatkozó pályázat
elbírálásánál is aktív sze-
repet vállaltak a bizottság
tagjai - tette hozzá
Menczer Erzsébet.

Sz. Cs. 

Hirdetmény számlálóbiztosi feladatok ellátására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala a 2011. évi népszámlálás végrehajtásához
számlálóbiztosi feladatok ellátására keres olyan 18 éven
felüli személyeket, akik a kerületben helyismerettel ren-
delkeznek, és szívesen vállalnának ilyen irányú tevékeny-
séget.
Számlálóbiztosi feladatok ellátására jelentkezni lehet a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033
Bp., Harrer Pál utca 2.), a békásmegyeri okmányiro-
dában (1039 Bp., Medgyessy F. utca 4.) és a polgár-
mesteri hivatal szervezési osztályán (1033 Bp., Fõ tér 3.
I. em. 28.Tel.: 437-8591, 437-8584, 437-8911).
A számlálóbiztosi feladatleírás és a jelentkezési lap le-
tölthetõ a www.obuda.hu honlapról. A kitöltött és aláírt
jelentkezési lapot a fenti címeken lehet személyesen le-
adni, illetve postai úton a 1033 Budapest, Fõ tér 3. pol-
gármesteri hivatal szervezési osztály címére feladni.
Részletes információ a www.obuda.hu, és a www.nep-
szamlalas.hu oldalakon olvasható.

Kiss Anita jegyzõ

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata májusi testvérvá-
rosi találkozójának alkalmá-
ból rajzpályázatot hirdetett -
Óbuda Napjával összekötve -
a kerület általános iskolás
tanulóinak.

Amûvekben a hét test-
vérváros: Amstel-

veen, Billigheim, Udine,
Kassa-Óváros, Csíkszere-
da, Varsó-Bemowo és Stir-
ling kulturális sokszínûsé-
gét, hasonlóságát kellett
bemutatni a pályázóknak.

A beküldött alkotások
közül a zsûri döntése alap-
ján Abonyi Zsolt, a Pais
Dezsõ Általános Iskola 7.
b osztályos tanulója lett az
elsõ, „Képzelt városi séta”
címû képével. Második-
ként Martina Réka vég-
zett, a Pais Dezsõ Általá-
nos Iskolából, a dobogó
harmadik helyére Rácz
Krisztián állhatott, a Bárczi
Géza Általános Iskolából. 

Különdíjat érdemelt a
II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola 5. évfolyamá-
nak közös alkotása, me-
lyen Csíkszereda neveze-
tességeit mutatják be.

Az ünnepélyes díjátadót
a pályázatot támogató Alfa
Art Hotel Galériájában jú-
nius 2-án tartották. A hotel
igazgatója, Pokriva Márta
és Borbély Rita, az önkor-
mányzat kulturális és tu-
risztikai referense adta át

az okleveleket és a díjakat.
Adobogós helyezettek és a
különdíjasok az oktatási és
kulturális fõosztály jóvol-
tából két személyre szóló
mozijegyet kaptak, a nyer-
test pedig többedmagával
uzsonna meghívás várja az
Alfa Art Hotel éttermében.

A pályázati mûvekbõl
rendezett kiállítás július
2-ig tekinthetõ meg a
szállodában (Királyok út-
ja 205.).

Kulturális sokszínûség, hasonlóság

Kiosztották a „Testvér Városok” rajzpályázat díjait

Abonyi Zsolt Martina Réka

Rácz Krisztián

A jövõ tanévben több az elsõs diák Óbudán
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Beruházás – Közlekedés

A hónap közepétõl hasz-
nálhatják a gyalogosok és
a kerékpárosok biciklijü-
ket tolva a Margit híd déli
járdáját. Megnyitásával
egy idõben az északi jár-
dán megkezdõdtek a szi-
getelési munkálatok, így
azt munkaterületté nyilvá-
nították.

A Margitszigetre az
új, jelzõlámpás

gyalogátkelõhelyen le-
het bejutni. Ritka meg-
oldás az ilyen, híd köze-
pén elhelyezett lámpás
átkelõ, ám a régi aluljá-
ró nem volt akadály-
mentesített, így nem
maradt más megoldás. A

lámpákat június 14-én
délután kapcsolták be,
ez nem okozott semmi-
lyen torlódást.

Egyelõre még nem
közölték, hogy a villa-

mosok mikortól állnak
meg a szigetnél, de
nemrég felszerelték már
a biztonsági korlátokat a
megállók forgalom felõ-
li oldalára.

Átadták a Margit híd déli járdáját
A metrókocsik biztonsági
okok miatti kivonása - a
fõváros szerint - magával
vonhatja egyes metróvo-
nalakon az üzemeltetés
korlátozását is. 

A m e g l e h e t õ s e n
öreg, szovjet gyárt-

mányú kocsipark legkri-
tikusabb eleme az alváz,
amely öntöttvas, és ha
törések, repedések je-
lennek meg rajta, nem
lehet javítani - mondták
a mûszaki szakemberek.
Azt hozzátették, hiába
volt több szerelvény
esetében is élettartam
meghosszabbító felújí-
tás, az alvázakat nem
cserélték ki. Az már lé-
nyegében egy új metró-
kocsi építése lett volna.
Rövid idõ alatt még
használt jármûveket sem
lehet beszerezni, ráadá-
sul nagy tételben, amire
most Budapesten szük-
ség lenne, különösen ne-
hézkes. Nem beszélve
arról, ez nem olyan,
hogy megvesszük, és
másnap már szállítja is
az utasokat.

A lehetséges elképze-
lések között szerepel, ha
még több kocsiról derül-
ne ki, hogy üzemeltetése
kockázatos, akkor a for-
galomban valamilyen
szintû, és hosszabb ideig
tartó korlátozást kellene
bevezetni, más megol-
dás híján. A bajt növeli,
hogy a nyári iskolai szü-
net ellenére sem áll ren-
delkezésre elegendõ
számú busz a pótlásra.
Ez azzal magyarázható,
hogy az amúgy is szû-

kös jármûállományból
erre az idõszakra teszik
félre a nagyobb felújí-
tásra szántakat, a jármû-
gazdálkodás nem kalku-
lálhatott ezzel a váratla-
nul felbukkanó metró-
problémával. 

Óbudát ugyan nem
érinti metróvonal, de a
lakosság és az ide igyek-
võk népes tábora igény-
beveszi valamelyik sza-
kaszát. A közlekedési
szakemberek több verzi-
ót is el tudnak képzelni,
attól függõen, hogy
mennyi szerelvényt kell
félreállítani. Ami tabu-
nak látszik, az a 2-es vo-
nal Déli pályaudvar-
Deák tér közti szakasza.
Ezt nehezen lehetne pót-
lásokkal helyettesíteni,
még akkor is, ha lenné-
nek hadra fogható bu-
szok. Villamosból vi-
szont most van elég tar-
talék, mert újabb hanno-
veri szerelvények érkez-
tek, amelyek jórészt már
forgalomba is álltak. Eb-
bõl kifolyólag a 3-as vo-
nal Lehel tér-Újpest-
központ közötti részét
lehetne leginkább villa-
mosokkal kiváltani.
Nyílván ez a megoldás
érintené legkényelmet-
lenebbül a III. kerületie-
ket.

A 2-es metró Deák
tér-Örs vezér tere közti
részét trolikkal részben
tudnák pótolni, abból is
áll rendelkezésre tarta-
lék jármû, igaz ez eset-
ben egyes külterületi
buszjáratok az útvonala-
it módosítani kellene. 

Kertész István 

Ideiglenesen korlátoznák
a metróközlekedést?

2015-tõl járhat a 4-es metró

Nagy valószínûséggel 2015 elsõ negyedévétõl lehet majd utazni a 4-es metróval. A
metró alagútja nagyjából elkészült Kelenföld és a Bosnyák tér között, az állomások
pedig több mint 50 százalékos készültségi állapotban vannak, folynak a munkák
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Ismét itt a nyári szünet. Ez
a gyerekeknek ugyan jó hír,
a szülõk számára azonban
számos gondot jelent: biz-
tonságos elhelyezésükön
túl megfelelõ táplálkozá-
sukról is gondoskodniuk
kell. Az önkormányzat - az
elõzõ évekhez hasonlóan -
most sem hagyja magára a
rászoruló családokat.

- Bár nem kötelezõ fel-
adat, de a III. kerületi ön-
kormányzat él az állam
által felkínált lehetõség-
gel és továbbra is lehetõ-
séget ad a rendszeres
gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ,
elsõsorban 7-18 éves

gyerekeknek az ingyenes
ebédelésre - mondta dr.
Gallóné Nagy Judit, a
szociális szolgáltató fõ-
osztály vezetõje. 

- Eddig az állam 100
százalékban fizette az
ezzel járó költségeket,
de idén már csak a felét
állja, a másik
felét az önkor-
mányzat teszi
hozzá. Ez azt
jelenti, hogy az
államtól kapott
3 millió forint-
hoz az önkor-
mányzat még
ugyanennyit ad
azért, hogy minden
olyan gyerek meleg

ebédhez jusson, aki
máshol nem kap. 

- Mekkora az érdeklõ-
dés a lehetõség iránt?

- A kerületben mintegy
1800, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ gyer-
mek juthat az ingyenes

ebéd e formájá-
hoz, ha máshol
nem jogosult rá,
tehát nem jár
például nyári tá-
borba, illetve
óvodába. Saj-
nos, egyre na-
gyobb problé-
ma a gyermek-

éhezés. Számításaink
szerint a nyáron mintegy

8 ezer adag ételt fogunk
kiosztani. Június 20-a és
augusztus 31-e között
minden hétköznap kétfo-
gásos ebédet vihetnek
haza az igénylõk, mely
leves és fõétel vagy fõ-
étel és sütemény. Az ebé-
det a Duna Food Hunga-
ry Vendéglátóipari és Ke-
reskedelmi Kft. szállítja.

- Milyen formában tör-
ténik az étkeztetés?

- Az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ két te-
lephelyén: a Váradi utca
9-11.-ben és a Kelta ut-
ca 5. szám alatt vehetik
át az ismert csomagolás-
ban az elõre elkészített

fogásokat minden nap
11-tõl 15 óráig, ahol az
intézmény munkatársai
várják a gyerekeket, il-
letve szüleiket. 

- Hol és meddig adhat-
ják le igénylésüket a szü-
lõk?

- A hivatal levélben ér-
tesített minden jogosul-
tat, akik igényeiket a fõ-
osztályon és a Gyermek-
védelmi Központban is
leadhatják. Már gyûjtjük
az augusztusi igényeket,
de a júliusiakat is elfo-
gadjuk még. A lényeg az,
hogy ne maradjon éhesen
egyetlen gyermek sem a
nyári szünidõben.

Domi Zsuzsa

Idén nyáron is ingyenes ebéd a rászoruló gyerekeknek

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete az Év Civil Szervezete Díj elnevezéssel 2010-ben
helyi kitüntetést alapított, melyet 2011-ben is átadnak.

Ki kaphatja a díjat?
Az az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata terüle-
tén bejegyzett civil szervezet, mely a kerület polgá-
rai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló
színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe
vevõk általános elégedettsége mellett legalább 3 éve
folyamatosan végzi.

Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkezõ lakos, vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét,
székhelyének címét, a szervezet jegyzésére jogosult
személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lak-
címét, illetve székhelyének címét
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzju-
talommal jár. A díjazott szervezetrõl a képviselõ-tes-
tület dönt a kulturális, civil és kisebbségi bizottság
javaslatának figyelembevételével.
Az Év Civil Szervezete Díjat ez év õszén - a Civil és
Nemzetiségi Napon adják át. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2011. július 29-
ig várjuk a következõ címre: Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának civil referense, 1033 Budapest,
Fõ tér 3.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további
információt Locskainé Radnai Írisz nyújt a 437-8921-
es telefonszámon, vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Felhívás az Év Civil 
Szervezete Díj adományozására

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény kedvezményes üdülési lehetõséget
hirdet a III. kerületi nyugdíjasoknak Balatonszabadi-Sóstón, két turnusban, au-
gusztus 15-tõl 21-ig és augusztus 22-tõl 28-ig.
Az egyhetes nyaralás ára 36 ezer forint, mely tartalmazza az utazás költségét
- busszal oda-vissza -, a szállást 2-3 ágyas szobákban 6 éjszakára, a napi há-
romszori étkezést, egy egész napos kirándulást Siófokra élményfürdõzéssel,
valamint színes programot a hét minden napján.
A nyaralásra várjuk a III. kerületi, állandó lakcímmel rendelkezõ nyugdíjasokat.
Túljelentkezés esetén azok részesülnek elõnyben, akik elõször vesznek részt,
vagy már régebben vettek részt sóstói üdülésen.
Jelentkezni július 15-ig lehet a lakóhelyhez legközelebb esõ Idõsek Klubjaiban.
Klubok: Harang Idõsek Klubja (1037 Bp., Harang utca 1. Tel.: 367-4853). * Harrer
Idõsek Klubja (1033 Bp., Harrer Pál utca 4. Tel.: 250-3230). * Hatvany Idõsek Klub-
ja (1039 Bp., Hatvany Lajos utca 1.Tel.: 454-0710). * Kiskorona Idõsek Klubja (1036
Bp., Kiskorona utca 3. Tel.: 250-1552). * Meggyfa Idõsek Klubja (1035 Bp., Meggy-
fa utca 33. Tel.: 244-8259). * Õszike Idõsek Klubja (1038 Bp., Õszike utca 8. Tel.:
243-2434). * Szérûskert Idõsek Klubja (1038 Bp., Szérûskert utca 39. Tel.: 367-
4366). * Víziorgona Idõsek Klubja (1038 Bp., Víziorgona utca 12. Tel.: 454-7063).

Müller Istvánné, intézményvezetõ

Sóstói nyaralás nyugdíjasoknak

CSALÁDI NAP A PAISBAN. Negyedik alkalommal rendeztek családi napot június 10-én a Pais
Dezsõ Általános Iskolában a Tehetségekért Közhasznú Alapítvány javára. A programban töb-
bek közt egészségügyi szûrõvizsgálat, bábelõadás, mentõ-, kutya- és lovas-bemutató, csil-
lám-tetoválás, kozmetikai és smink tanácsadás, arcfestés, kézmûves foglalkozás szerepelt.
A programból származó bevételt udvari játékok vásárlására fordítja az alapítvány 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_12.qxd  2011.06.20.  13:19  Page 7



2011/12. szám8
Egészségügy

- Ez a dokumentum
mire terjed ki, mit kell
kiszûrni?

- Az anamnézis felvéte-
le során fény derül az
esetleges örökletes beteg-
ségekre, az ezekre való
hajlamra. Gyanús lehet,
ha egy gyereknek nagyon
sok csonttörése volt már,
ki kell vizsgálnunk,
nincs-e esetleg kalcium
anyagcsere zavara. Javas-
latot tehetünk valamilyen
életmódbeli vagy táplál-
kozási változtatásra.

- Az EKG elvégzése
mikor szükséges?

- EKG-t minden egyes
vizsgálat alkalmával ké-
szítünk, figyeljük, nincs-
e valamilyen ingerkép-
zési vagy vezetési hiba,
ritmuszavar vagy a szív-
izom oxigénhiányára
utaló jel. Ez az egyik
legfontosabb vizsgálat,
hogy kivédhessük a hir-
telen szívhalált. 

- A gyermekkorú spor-
tolók esetében milyen

egyéb teendõi vannak a
sportorvosnak?

- Figyelemmel kísér-
jük a növekedés ütemét,
azt hogy a testsúly, test-
magasság megfelel-e az
adott életkornak. Persze
vannak a társaiknál
gyorsabban, illetve las-
sabban fejlõdõ gyerme-
kek, errõl tájékoztatjuk a
szülõket, edzõket. Na-
gyon fontos a sportágvá-
lasztás a kicsiknél. Mie-
lõtt még túl sok idõt és
energiát fektetne valami-
be, el kell magyarázni,
hogy miért nem szeren-
csés például gerincferdü-
léssel teniszezni. Azt is
sokan nagyon nehezen
tudják elfogadni, hogy
bizonyos dioptriájú rö-
vidlátás felett már nem
engedélyezhetõ küzdõ-
sport, illetve labdajáték. 

- Mi a teendõ akkor,
ha betegséget fedezett
fel az orvos?

- A kisebb betegsége-
ket, például meghûlés,

izomhúzódás, magunk
kezeljük, míg a komo-
lyabb szervi elváltozá-
sokkal specialistákhoz
utaljuk a sportolót. A
krónikus betegségeket,
például magas vérnyo-
más, cukorbetegség,
vizsgálatainkkal kiszûr-
jük, szakorvossal beállít-
tatjuk a terápiát, majd a
gondozást a háziorvos

fogja végezni. Sok fiatal-
nál ki sem derülne példá-
ul a hipertónia, ha nem
sportolna. Mivel panaszt
viszonylag ritkán okoz,
nem fordul orvoshoz,
mire kiderül a probléma,
esetleg már súlyos szö-
võdmények alakulnak
ki. A felvilágosító munka
is fontos feladatunk, el-
magyarázni, hogy miért
kell akkor is kezelni, ha
panaszt nem okoz. Ezt
nehezen szokták elfo-
gadni, és ilyenkor jó esz-
köz kezünkben a ver-
senyzési engedély meg-
vonása, hogy megelõz-
zünk egy esetleges agy-
vérzést, szívinfarktust.

- Hogyan tudja kont-
rollálni a versenyzõk
edzettségi állapotát,
megóvását a túledzett-
ségtõl? 

- A sportorvosi rende-
lõben elég korlátozottak
erre a lehetõségek, iga-
zából ehhez terhelés-di-
agnosztikát kellene vé-
geznünk. Léteznek azon-
ban túlterhelésre utaló
jelek, amit például a pul-
zusszámból és a vizelet-
vizsgálatból is láthatunk.
A sportoló alapos kikér-
dezése ezen a téren is so-
kat segíthet.

- Hogyan történik a
vizsgálatra való jelent-
kezés?

- A Vörösvári úti
szakrendelõben elõjegy-
zést lehet kérni a beteg-
irányítóknál. Körülbelül
3-4 hetes átfutási idõ
van, ennyivel elõbb cél-
szerû bejelentkezni a
versenyengedélyek le-
járta elõtt. Délelõtt és
délután is vannak rende-
lések, tehát nem muszáj
az iskolából, munka-
helyrõl hiányozni. 

- Milyen klubok keres-
ték fel eddig a III. kerü-
letbõl?

- A teljesség igénye
nélkül próbálom felso-
rolni: az ÓKSI kézilab-
dázói, a TUE labdarú-
gói, a Kaszások kosara-
sai, a Gázmûvek focistái
és még sokan mások.
Szerencsére ez egy
sportos kerület.

Vörös Éva

Sportorvosi szakrendelés a Vörösvári úton 
Minden versenyzõ számára elõírás, hogy érvényes sport-
orvosi engedéllyel rendelkezzen. 18 év felett évente, 18
év alatt félévente kötelezõ a vizsgálaton való megjele-
nés. Természetesen más és más vizsgálatokat végeznek
a rendelõben egy kézilabdázó, vagy egy úszó esetében.
Amit viszont mindegyiküknek ki kell tölteniük, az az
anamnézis kérdõív. - A versenyek elõtt mire kell figyel-
nie a sportorvosnak? - errõl kérdeztük dr. Sipos Andrea
sportszakorvost, aki maga is sportol, sokszoros korosz-
tályos triatlonbajnok, és nemzetközi sífutó versenyeken
is debütált már. 

Ritka betegséggel élõ gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítás „Ritka szépségek gyûjte-
ménye” címmel a Platán Könyvtárban. (Megtekinthetõ június 30-ig, az Arató Emil tér
1. szám alatt, bejárat a Kadosa utca felõl)

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi
Szervezete június végén az alábbi idõpontok-
ban és helyszíneken szervez véradást.
Június 22-én 15-tõl 18 óráig: a Szentlélek téren, a
véradó kamionban (a BKV végállomásnál). * Júni-
us 30-án 12-tõl 16 óráig: az Óbudai Gondozási
Központban (Kiskorona utca 3.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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) 212-5979.
Fogászati ügyeleti ellátás:
Stomatológiai Intézet Budapest, Szentkirályi utca
40. Telefon: 317-6600.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Nyári rendelés Békásmegyeren
A Csobánka téri járóbeteg-szakrendelõben július
1-jétõl szeptember 4-ig a sebészeten és a röntge-
nen a következõk szerint rendelnek: hétfõn, szer-
dán, pénteken 8-tól 14 óráig; kedden és csütörtö-
kön 14-tõl 20 óráig.

Otthoni ápolás
Rákbetegek otthoni ápolása: fájdalomcsillapítás,
lelki támogatás.Magyar Hospice Alapítvány: 250-5513;
www.hospicehaz.hu; (adószám: 19663258-1-41).

Mûsorral egybekö-
tött ünnepséget

rendezett június 3-án az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban a Magyar Vö-
röskereszt Észak-budai
Szervezete abból az alka-
lomból, hogy a Vöröske-

reszt 130 éves. Köszön-
tõt mondott Kardos Ist-
ván, a Magyar Vöröske-
reszt igazgatója. Fellép-
tek a Roll Dance Buda-
pest Kerekesszék Kombi
Táncegyüttes tagjai, a
Fodros utcai Általános

Iskola 4. osztályos tanu-
lói, a Than Károly közép-
iskolai diákjai. A progra-
mok között játékos vetél-
kedõk, kreatív foglalko-
zások szerepeltek. Volt
ingyenes vércukorszint-
és vérnyomásmérés is. 

A korai felismerés
eszköze a mam-

mográfiás szûrõvizsgá-
lat. A III. kerületben la-
kó 45-65 éves nõk, akik
utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két
év, névre szóló meghí-

vót kapnak, amin szere-
pel, hogy mikor várják
õket a Szent János Kór-
házba (XII. Diós árok 1.,
tel.: 458-4509) vizsgá-
latra. 

Vegyen részt Ön is a
mammográfiás szûrõ-

vizsgálaton! A vizsgálat
térítésmentes. A lehetõ-
ség adott! Éljenek vele! 

(Információ: Budapest
Fõváros Kormányhiva-
tala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve.
Tel.: 465-3823.) 

A kezelést minden esetben szakorvosi kivizsgálás elõzi meg. Helyszín: a
Vörösvári úti szakrendelõben dr. Varsányi László sebész fõorvos, a Csobánka
téri rendelõben dr. Újváry Adrienne reumatológus végzi, mindketten saját ren-
delési idejükben. A szakrendelésre jelentkezés háziorvosi, illetve más szakor-
vosi beutalóval lehetséges.
A kezelések helyszíne: a Csobánka téri szakrendelõ.
A kezelések ideje: minden nap 7.30-tól 13.30 óráig.
Kivizsgálás utáni kezelésre jelentkezés naponta 7.30-tól 13.30 óráig, a követ-
kezõ telefonszámon: 454-7509.
Kerületen kívüli betegeket is várnak.

130 éves a Magyar Vöröskereszt

Gyógyítható az idejében felismert melldaganat

Mammográfiás szûrés

Lymphoedema rendelés a Csobánka téri rendelõintézetben

A csoport anonym, az ön-
segítés elvei alapján mû-

ködik, két munkatárs vezeté-
sével. A foglalkozásokra rend-

szeresen meghívnak érintetteket,
akik már megszabadultak a szen-
vedélyeiktõl és tisztán élnek,
hozzátartozókat, akik elmondják,
nekik hogyan sikerült „túlélni-
ük”, illetve szakembereket, akik
aktuális kérdésekben nyújtanak
segítséget. Cím: Kék Pont Bé-
kásmegyeri Drogambulancia,
1039 Budapest, Lukács György
utca 3. Tel.: 454-0876. Idõpont:
minden kedden 18 órától, de nem
elvárás a pontos érkezés.

Kék Pont Drogambulancia
Azoknak szervez hozzátartozói
csoportot a Kék Pont Békásme-
gyeri Drogambulancia, akik úgy
érzik nem képesek egyedül meg-
birkózni gyermekük, párjuk, test-
vérük, barátjuk szenvedélybeteg-
ségével, illetve hatékony segít-
séget szeretnének nyújtani. 

A gyermekkori felsõlégúti megbetegedésekrõl hangzottak el elõadások az
Óbudai Orvosklubban, a Gondozási Központ Kiskorona utcai nagytermében 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

A végzõs általános- és kö-
zépiskolások számos ne-

héz és örömteli pillanat emlé-
kével búcsúztak alma materük-
tõl a városrészben is. Képün-

kön a Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola 8/a. osztályos di-
ákjai járták körül tantermeiket,
és az iskolát, megannyi öröm
és drukk helyszínét.

Elballagtak a „vén” diákok 

Évzáró családi napot tartott az Óbudai Népzenei Iskola június 3-án a
Kobuci Kertben, a Zichy-kastély udvarán. Az Óbudai Népzenei Iskola nö-
vendékein kívül a Medgyessy Ferenc Általános Iskolából a Kincsõ
Néptáncegyüttes fiatal táncosai is felléptek. A programot táncház zárta 

Az Oktatási Közalapítvány
pályázatot írt ki idén február
elején a Nemzeti Tehetség-
programban az óvodákban
mûködõ tehetséggondozó
mûhelyek támogatására,
melynek a finanszírozása a
Nemzeti Tehetségalapból tör-
ténik. A programhoz csatla-
kozva pályázatot nyújtottunk
be, és sikerült nyernünk 300
ezer forintot.

Mint az óvoda nevelé-
si programja („Óvo-

dai nevelés a mûvészetek
eszközeivel”) is mutatja, a
mûvészetek felé fordu-
lunk, ezért „Mesteri ke-
zecskék” néven kézmûves
tehetségmûhelyt hoztunk
létre a Napraforgó Mûvé-
szeti Óvodában a gyerme-
kek nagy örömére. A mû-

helymunka 20 órában tör-
tént, heti egy alkalommal.

A mûhelybe tanköteles
korú, jó kézügyességû
gyermekek közül válogat-
tunk. Munkatervünkben
olyan technikákat rögzí-
tettünk, melyekkel általá-
ban a csoportban nem,
vagy csak ritkán találkoz-
nak az óvodások. Ilyen
például az intarziakészí-
tés, melyben segítséget
nyújtott egy intarziakészí-
tõ mester, valamint ven-
dégünk volt selyemfestõ
és a linóleummetszethez
is segítséget kaptunk
egy vállalkozó szellemû
anyukától. Technikáink
között volt még nemeze-
lés, gyöngyfûzés, kasíro-
zás, gipszöntés, csuhézás,
tojáshéj mozaik készítés,

bútorfestés, decoupage
technika. 

A tanév végén úgyne-
vezett kimeneti mérést
végzünk, ahol dokumen-
táljuk a gyermekek fejlõ-
dését, figyelemmel kísér-
jük a foglalkozások so-
rán, hogy   mely képessé-
geik fejlõdtek kiemelke-
dõen és melyek azok,
amelyek stagnáltak, illet-
ve további fejlesztést igé-
nyelnek.

Aprogram célja volt a te-
hetséges gyermekek sze-
mélyiségének komplex fej-
lesztése, a képességek, kre-
ativitás, motiváció, szociá-
lis képességek fejlesztése.

A mûhelyt vezetõ
óvodapedagógusok: 

Dr. Kovács Istvánné,
Széll Csilla

Mesteri kezecskék 
a Napraforgó ÓvodábanA nemzeti erõforrás mi-

niszter kiadta a 2011/
2012-es tanév rendjérõl
szóló rendeletét. 

Atanítási napok szá-
ma az általános is-

kolákban 183, a nappali
oktatás munkarendje sze-
rint mûködõ középisko-
lában és szakiskolában
pedig 182 nap. Az elsõ
tanítási nap 2011. szep-
tember 1-je (csütörtök),
az utolsó 2012. június
15-e (péntek). A középis-
kolákban és a szakisko-
lákban a végzõs évfo-
lyam diákjai számára
május 3-a az utolsó taní-
tási nap, kivétel a Bel-
ügyminisztérium fenntar-
tásában lévõ szakközép-

iskolákban, náluk május
25-e, illetve a Honvédel-
mi Minisztérium fenntar-
tásában lévõ szakközép-
iskolákban, ahol június
1-je az utolsó tanítási
nap. A szakiskolákban il-
letve a szakközépiskolák
másfél, két és fél éves
képzésében tanulók janu-
ár 13-ig járnak iskolába.

A szorgalmi idõ elsõ
féléve 2012. január 13-ig
tart, az iskoláknak január
20-ig kell értesíteniük a
tanulókat, a szülõket az
elsõ félév eredményérõl.

Az õszi szünet novem-
ber 2-tõl november 5-ig,
a téli december 22-tõl
2012. január 2-ig, a ta-
vaszi szünet április 5-tõl
9-ig tart.

Szeptember 1-jén 
indul az új tanév

A TÁMOP 3.4.3 „Tehetség-
gondozás Békásmegyeren”
címû pályázat keretében
májusban ismét tehetség-
napot tartott az iskola. 

V endég az egykori ta-
nítvány, dr. Nesz-

mélyi Emil ügyvéd, sport-
jogász, kosárlabdaedzõ,
menedzser volt, aki pro-
jektor segítségével ismer-
tette életpályáját a Bárczi
Géza Általános Iskolától
napjainkig. Beszélt a Bár-
cziban eltöltött évekrõl,
azokról a tanítókról, taná-

rokról, akik nagy hatással
voltak rá. Az elõadás, a
kötetlen beszélgetés vé-
gén a következõket taná-
csolta a gyerekeknek:
„Ha komolyan sportolsz
és tanulsz, akkor biztosan
viszed valamire az élet-
ben.” * „Beszélj legalább
egy idegen nyelvet leg-
alább középfokú szinten!”
* „Foglalkozz olyan dol-
gokkal, amelyek mások
számára is hasznosak!” *
„Tanulj folyamatosan va-
lami újat, nincs haszonta-
lan tudás.”

Tehetségnap a Bárcziban

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR
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Az élelmiszerláncról
és hatósági felügye-

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

A hatékony védekezés
alapja a gyomnövények

felismerése, különös te-
kintettel a parlagfûre. 

A mellékelt ábra a par-
lagfû életciklusát mutatja
be. Irtásának legmegfele-
lõbb módja tavaszi megje-
lenéskor a gyomlálás, il-
letve tömeges elõfordulás
esetén, a virágbimbó
megjelenése elõtt végzett
kaszálás, majd a vegetáci-
ós idõszak második har-
madában a vegyszeres vé-
dekezés. További szapo-
rodását a feltört, elhanya-
golt területek füvesítésé-
vel lehet meggátolni.

A növényvédelmi tör-
vény szerint a parlagfû
elleni védekezést júni-
us 30-ig végre kell haj-
tani. Ez az idõpont a
szankciómentes önkén-
tes jogkövetés lehetõsé-
gének határnapja. 

A jogszabályi rendel-
kezés alapján a jegyzõ

június 30-át követõen
köteles hatósági eljárást
kezdeni azokkal a föld-
használókkal szemben,
akik elmulasztották a
parlagfû elleni védeke-
zési kötelezettségüket
teljesíteni. 

Szükség esetén a par-
lagfûmentesítés érdeké-
ben közérdekû védeke-
zést kell elrendelni az
ingatlantulajdonos költ-
ségére.

A fõváros köztisztasá-
gáról szóló 48/1994
(VIII. 1.) Fõvárosi Köz-
gyûlési rendelet 3. §
szerint az ingatlan tulaj-
donosa (kezelõje, hasz-
nálója) köteles gondos-
kodni az ingatlan, az in-
gatlan elõtti járda, to-
vábbá a járda és a ko-
csiút közötti terület gon-
dozásáról, gyommente-
sítésérõl.

Anövényvédelmi bírság
mértékét a 194/2008. (VII.
31) Kormányrendelet sza-
bályozza. Akiszabható bír-
ság összege külterületen és
belterületen a gyomos in-
gatlan nagyságától függõ-
en, 15.000 forinttól 5 mil-
lió forintig terjedhet.

A III. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Építési

Hatósági Osztályának
kéri minden földhaszná-
ló együttmûködõ segít-
ségét, hogy - hatósági
felszólítás nélkül is - te-
gyen meg mindent
ápolt, egészséges kör-
nyezetünk érdekében.

Markóné 
Tutervai Éva
osztályvezetõ

Védekezzünk az allergén gyomok ellen!

A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. június 9-
tõl fokozatosan Budapest összes kerületében
együtt gyûjti a mûanyag- és fémhulladékot. A
szelektív hulladékgyûjtõ szigeteken továbbra
is megmarad az öt hulladékgyûjtõ tartály, csu-
pán annyi lesz a változás, hogy a sárga mû-
anyag- és a szürke fémkonténerbe egyaránt
be lehet dobni a mûanyag- és a fémhulladé-
kot. A kétféle hulladékot az ürítést követõen
különválogatják és újrahasznosítják. Az FKF
Zrt. ezzel az intézkedéssel azt szeretné elérni,
hogy ne borítsák fel a tartályokat a visszavált-
ható alumínium dobozok megszerzése érdeké-
ben, és ezáltal nagyobb tisztaság és rend ural-
kodjon a fõvárosban.

A z Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
2011 januárjától kísérleti jelleggel

bevezette a fém- és a mûanyaghulladék
együtt gyûjtését Budapest két kerületében,
a X. és XXI. kerületben. A kísérlet sikeres-
nek bizonyult. Ennek alapján az FKF Zrt.
úgy döntött, hogy kiterjeszti intézkedését
az egész fõvárosra, abból célból, hogy a la-
kosok nyugalmát és a környezet védelmét
is szolgálja.

Az új begyûjtési rendszer azért vált
szükségessé, mert az utóbbi idõben egyre
több lakossági panasz érkezett az FKF
Zrt.-hez arról, miszerint sokan felborítják a
fémhulladék-gyûjtõ tartályokat a vissza-
váltható alumínium dobozok megszerzése
érdekében. Ennek a problémának az orvos-
lására született az a megoldás, hogy júni-

ustól a fém és a mûanyaghulladék-gyûjtõ
tartályokban együtt gyûjtik a fém- és mû-
anyaghulladékot. A mûanyagot az FKF
Zrt. hulladékszállító jármûvei ugyanis na-
ponta vitték el, ezért nagymértékben csök-
ken az idõ, és ezáltal az esély arra, hogy
felborítsák a konténereket. A fémet koráb-
ban kéthetente vitték el, ami jobban lehetõ-
vé tette, hogy többször feldöntsék a tartá-
lyokat.

Az intézkedés további elõnye, hogy a
mûanyag- és a fémhulladék együttgyûjté-
sére két konténer áll rendelkezésre, ezáltal
jelentõsen csökken a túltelített tartályok
száma.

A szelektív hulladékgyûjtõ szigeteken to-
vábbra is öt konténer üzemel majd. A sárga
mûanyag-, valamint a szürke fémgyûjtõ-tar-
tály továbbra is megmarad. Költséghaté-
konyság szempontjából ugyanis fontos té-
nyezõ, hogy nem kell bevonni a tartályokat
és erre külön pénzt költeni. A változásról a
tartályokra kihelyezett figyelemfelhívó táb-
lák tájékoztatják a budapesti lakosokat, és
jelzik, hogy pontosan hova lehet bedobni a
fém- és mûanyaghulladékot.

Az egybegyûjtött fém- és mûanyaghulla-
dékot az FKF Zrt. kukásautója a partneré-
nek telephelyére szállítja, ahol azt az itt
dolgozók különválogatják. A szalagra he-
lyezett fém- és mûanyaghulladékból kivá-
logatják a fémet, amit külön helyen gyûjte-
nek. A cél az, hogy a szelektált hulladék
másodnyersanyagként visszakerüljön az
ipari termelésbe.

A X. és a XXI. kerületben bevezetett in-
tézkedés sikere nyomán az FKF Zrt. Buda-
pest összes kerületére kiterjeszti a fém-és a
mûanyaghulladék együttgyûjtését. 

A társaság számít a lakosság véleményé-
re, benyomásaira és tapasztalataira, ezért a
következõ elérhetõségeken várják az ész-
revételeket: www.fkf.hu; kék szám: 06-
40-353-353.

Gyûjtsék együtt a fém- és mûanyaghulladékot!

Alumínium dobozokért borogatják a tartályokat

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

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

A rovatot összeállította:
Szeberényi Csilla

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 rendõrség eddigi adatai
alapján mintegy 12-13 eset-
ben követelt pénzt az a - régi
szóhasználattal - útonálló
banda, melynek tagjai verés-
sel fenyegették áldozatai-
kat.

Az egyik sértett elmon-
dása szerint május 4-

én 22.15 óra körül a Fehér-
egyházi úton gyalogolt a
Vörösvári út felõl a Kuni-
gunda útja irányába. AGó-
bé utca keresztezõdéséhez
érve egy 5 tagú csoport áll-
ta útját a sarkon. Megszólí-
tották, hogy adjon nekik
100 forintot. A sértett azt
válaszolta, hogy nincs pén-
ze, és továbbment. Ekkor a
csoportból ketten kiváltak
és utánamentek, boxert
húztak a kezükre, és egyi-
kük közölte vele, ha nem
ad nekik pénzt, megverik.

Afenyegetés hatására átad-
ta a nála lévõ 5 ezer forin-
tot. A támadók ezt követõ-
en távoztak a Vörösvári út
irányába, a sértett pedig ér-
tesítette a rendõrséget.

Ugyanez a társaság má-
jus 5-én 15 óra körül, a Fe-
héregyházi úton elállta az
útját egy fiatalkorú kollé-
gistának, és szintén verés-
sel fenyegették meg,
amennyiben nem adja oda
a pénzét. A sértett a fenye-
getés hatására átadott 18
ezer forint készpénzt. 

Nem sokkal a történtek
után, sikeres akció során a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság munkatársai elfog-
tak egy felnõtt és három fi-
atalkorú férfit, akiket elõ-
zetes letartóztatásba he-
lyeztek. Ötödik társuk
gyermekkorú, ezért nem
büntethetõ.

Lekapcsolták 
a tucatszor rabló bandát Kifosztás bûntette miatt

folytat eljárást a III. kerü-
leti Rendõrkapitányság is-
meretlen elkövetõ ellen.

Atettes április 24-én
22 óra körül egy

Szérûskert utcai lakásban
a sértettet leitatta, majd a
lakásból készpénzt, iga-
zolványokat, különféle
ékszereket, valamint mû-
szaki cikkeket tulajdoní-
tott el. Az ellopott bank-
kártyával késõbb megkí-
sérelt pénzt felvenni.

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai
kérik, aki a képen látható
nõt felismeri, jelenlegi tar-

tózkodási helyérõl vagy a
bûncselekményrõl érdem-
leges információval ren-
delkezik, hívja a 430-

4700/134-es
telefonszá-
mot, illetve
névtelensége
megõrzése
mellett te-
gyen bejelen-
tést az ingye-
nes 06-80-
555-111-es
„Telefonta-
nú” zöldszá-
mán (hétfõtõl
csütörtökig
8-tól 16, pén-
teken 8-tól

13 óráig), a 107-es vagy a
112-es központi segélyhí-
vó telefonszámok valame-
lyikén! 

Leitatta, majd meglopta áldozatát

Az ismeretlen elköve-
tõ március 28-án

19.30 perc körül ült be a
sértett háta mögé egy Bé-
csi úti étterembe, majd el-
terelve a figyelmét, eltu-
lajdonította a vendég kar-
fán elhelyezett táskáját. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai
kérik, aki a grafikán lát-
ható férfit felismeri, je-
lenlegi tartózkodási he-
lyérõl vagy a bûncselek-
ményrõl érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/184-es

telefonszámot, illetve
névtelensége megõrzése
mellett tegyen bejelentést
az ingyenes 06-80-555-
111-es „Telefontanú”
zöldszámán (hétfõtõl csü-
törtökig 7.30-tól 16 óráig,
pénteken 7.30-tól 13.30
óráig), a 107-es vagy a
112-es központi segélyhí-
vó telefonszámok vala-
melyikén!

Új helyen a kerületi közterület-felügyelet
Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet el-
költözött a Ladik utca 2-6. szám alól. Az ügyfélfoga-
dás új címe: 1033 Budapest, Szõlõkert utca 6.

Táskát emelt el az étterembõl

Rendõr reggel
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Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa

A víz érték és egyre érté-
kesebb lesz, ahogy fogy-
nak a készletek belõle.
Éppen ezért nem célszerû
pazarolni sem globális
méretekben, sem pedig a
háztartásokban. 

A f o l y a m a t o s a n
emelkedõ víz- és

csatornadíjak miatt a
pénztárcánknak is spó-
rolhatunk, ha nem fo-
lyatjuk feleslegesen a
vizet. Ráadásul a klíma-
változás miatt - mely
már elkezdõdött és gõz-
erõvel halad - a víz fog-
ja meghatározni bizo-
nyos országok, köztük
hazánk jövõjét is. A Fa-
luház Energia Tanács-
adó Iroda az alábbiak-
ban néhány egyszerû öt-
lettel szolgál arra nézve,
hogyan ésszerûsíthetjük
háztartásunk vízfelhasz-
nálását anélkül, hogy azt
életminõségünk meg-
sínylené.

Egyre elterjedtebbek
az úgynevezett egykaros
termosztatikus csaptele-
pek, melyekre különbö-
zõ végzõdéseket szerel-
hetünk a minél kisebb
vízfelhasználás érdeké-
ben. Az egyik ilyen „ap-
róság” a vízfék. Ha a csa-
pot félig nyitjuk meg,
akkor is elegendõ vizet
bocsát ki ahhoz, hogy
tisztára mossuk a kezün-
ket. Egy másik ilyen
szerkezet a perlátor,
vagy mini zuhany, vagy
sugárrendezõ, mely ke-
vés vízbõl is sokat csinál
- tehát gyakorlatilag a bõ
víz látszatát kelti, amikor
megnyitjuk a csapot.
Mindezt úgy éri el, hogy

levegõvel keveri a vizet.
Természetesen ezzel is
tökéletesen tisztára mos-
hatjuk a kezünket. Az
önzáró, illetve az idõzí-
tett nyomógombos csap-
telepek szintén takarékos
megoldások a családok
számára. Ezek adott
mennyiségû víz átenge-
désére szolgálnak. A víz
hõmérséklete és meny-

nyisége nem befolyásol-
ható. 

De nemcsak a kézmo-
sáskor használunk ha-
gyományosan sok vizet,
hanem a WC öblítésekor
is. Szerencsére ma már a
mellékhelyiségben is
spórolhatunk a vízzel,
ha víztakarékos WC-tar-
tályokra cseréljük a ré-
gieket. Ezekkel a felére
csökkenthetõ a vízfel-
használásunk.

Ám, anélkül is csök-
kenthetjük vízfogyasztá-
sunkat, hogy bármit ki-
cserélnénk a fürdõszobá-
ban vagy a WC-ben. Ele-
gendõ, ha fürdés helyett
zuhanyozunk, hiszen ez-
zel harmadannyi vizet
használunk fel. Továbbá
változtassuk meg bizo-
nyos szokásainkat is: ne
folyó vízben mosogas-

sunk, borotválkozzunk,
mossunk fogat. Ha a mo-
sógépünkön nincs „fél-
program”, akkor ne mos-
sunk fél adag ruhát, in-
kább várjuk meg, amíg
megtelik a gép, hiszen ak-
kor fele annyi vízzel dup-
la annyi ruhát tisztítha-
tunk meg. Családi házak-
nál az esõvizet is remekül
fel lehet használni: ol-
csóbb ezzel locsolni, mint
vezetékes vízzel. 

Praktikák környezetünk védelméért
Ha életmódjához további praktikákat szeretne kap-
ni a környezet védelme érdekében, látogasson el a
www.lakcimke.hu weboldalra, vagy keresse a
szakembereket kedden 9-tõl 18 óráig, csütörtökön
14-tõl 18 óráig a Faluház Energia Tanácsadó Irodá-
ban a Szõlõ utca 78. szám alatt, illetve a 244-8248-
as telefonszámon.

Takarékosan a vízzel!

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.

Spórolj a hûtéssel!
Az épületek, helyiségek hûtése háromszor annyi
energiát igényel, mint fûtésük. Pedig forró nyári na-
pokon - különösen a panellakásokban - elengedhe-
tetlen a klímaberendezés alkalmazása. S bár ez
valóban sokat segít a forróság elviselésében, de
igen komoly villanyszámlával kell számolnia annak,
aki csak erre alapozza a lakás kellemes hõmérsék-
letét. Ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy
amennyire csak lehet, árnyékoljuk az ajtókat, abla-
kokat. Megfelel erre a célra a sötétítõ függöny, de
még jobb a redõny, vagy a napellenzõ. Ha ugyanis
csökkentjük a betûzõ nap erejét, ritkábban és rövi-
debb idõre kell bekapcsolni a klímát. Tehát az ár-
nyékolással jelentõsen csökkenthetjük a klima-
tizálás költségeit.

Kinyit az Esztergom feletti
Vaskapu turistaház

A népszerû turistaház hosszú zárva tartás után új-
ból kinyit, a Pilisi Parkerdõ Zrt. egy helyi vállalkozó-
val kötött szerzõdést az épület üzemeltetésérõl és
felújításáról. Elõször a konyha és a büfé újul meg,
feltehetõen már az õszi túraszezonra, majd máso-
dik ütemben jövõ tavaszra az emeleten lévõ szál-
láshelyek. Hétvégén és ünnepnapokon azonban
már lehet enni- és innivalóhoz jutni a házban. K. I.

Állatsimogató 
Kitekintõ: A Városligetben, a Fõvárosi Nagycirkusz
és a Vidámpark körhinta-épülete közötti területen (a
volt kis Vidámpark helyén) hétköznap is nyitva az
állatsimogató. A kecskék, bárányok, pónilovak hét-
köznap 13-tól 18.30 óráig, hétvégén 10-tõl 18.30
óráig díjmentesen láthatók. Óbudáról legkönnyeb-
ben az 1-es villamossal, a Kacsóh Pongrác úti meg-
állóig utazva lehet eljutni a Fõvárosi Állat- és Nö-
vénykert póniparkjába. K. I.

Közvilágítási hibák 
bejelentése

A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mû-
vek Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy ki-
zárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszá-
mon és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folya-
matosan ellenõrzik az utcák világítását, a kandelá-
berek épségét, de a hibák gyorsabb kijavítása érde-
kében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Nyári programok – Táborok

K ülönbözõ érdekes
technikákkal Vasare-

ly ihlette alkotásokat készí-
tenek a gyerekek, melye-
ket azután meghökkentõ
terekben helyeznek el: tér-

ben, vízben, levegõben. A
gyerekek az öt nap során
trükköket tanulnak olyan
ábrázolásmódokhoz, me-
lyekkel megtéveszthetik a
nézõket, valamint új, vér-

pezsdítõ játékokat ismer-
nek meg. Ha gyermeke kí-
sérletezõ kedvû és szeret
alkotni, itt a helye! 

Hétfõtõl péntekig, 9-tõl
16 óráig a gyerekek kelle-
mes és nyugodt környe-
zetben bõvíthetik mûvé-
szeti ismereteiket. A mû-
helyben különbözõ anya-
gokkal, technikákkal, illet-

ve más mûvészeti ágakkal
(zene, dráma) ismerked-
hetnek meg. A múzeum
kertjében játszhatnak, itt
vízzel is alkotnak majd. A
különbözõ korosztályú és
érdeklõdésû táborozók
számára differenciált, sza-
badon választható felada-

tokat kínálnak. Agyerekek
alkotásaiból július 29-én
délután bemutatót tartanak
a szülõk, barátok számára. 

(Regisztráció és továb-
bi információ: múzeum-
pedagógia@szepmu-
veszeti.hu, vagy 469-
7180.)

Szín-játék napról napra
a Vasarely Múzeumban 

A Magyar Mûvelõdési Inté-
zet és Képzõmûvészeti

Lektorátus - együttmûködve a
Fényképezés Alapítvánnyal és
a Magyar Fotómûvészek Világ-
szövetségével - 16-24 év kö-
zötti, nappali tagozatos diákok
részére fotóstábort rendez au-
gusztus 8-tól 14-ig Tolna me-
gye közepén, a Donát patak
mentén található Kalaznón. 

Akinek van fényképezõgépe
és érdeklõdik a tudatos képal-
kotás iránt, kérje a tábor általá-

nos tájékoztatóját, programját
és jelentkezési lapját a gyoril@
mmikl.hu címrõl, vagy keressen
rá és töltse le a www.mafosz.hu
weblap index oldaláról. 

A tábor közös célja felké-
szülni az õsszel rendezendõ
Országos Diák Fotókiállításra. 

A határon túli magyar diákok
részére 10 férõhely térítésmen-
tes - ezekre pályázni lehet -
melynek részletei igényelhetõk
a diakfoto2011@gmail.com
címrõl is. 

A Magyar Fotómûvé-
szeti Alkotócsopor-

tok Országos Szövetsége
július 2-tõl 9-ig Vesz-
prém megyében rendezi
a Fotómûvészeti Nyári
Egyetemet. Elõadások,
fotótúrák, fotókiállítá-
sok, tapasztalatcserék, új
szakmai kapcsolatok
várják mindazokat - fo-
tós elõképzettségre való
tekintet nélkül - akik ér-

deklõdnek a fotómûvé-
szet iránt, és szívesen al-
kotnának közhasznú cé-
lokra új mûveket. 

(A 2011-es Fotómûvé-
szeti Nyári Egyetem álta-
lános tájékoztatója, rész-
letes programja és jelent-
kezési lapja megtekinthe-
tõ a www.mafosz.hu hon-
lap index oldalán, illetve
igényelhetõ a gyoril@
mmikl.hu címrõl.) 

Fotóstábor diákoknak

„Életre kelt” rajzok
A Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart egész nyá-
ron Óbudán. Várják a 6-17 éveseket rajzfilmes mûhe-
lyükbe, ahol a gyerekeknek részük lehet abban a va-
rázslatban, hogy rajzaik „életre kelnek”. Program: saját
rajzfilm készítése, melyet CD-lemezen 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)

Fotómûvészeti Nyári Egyetem

A Zebra Mûhely egyhetes nyári tábort szervez a Vasarely
Múzeumban július 25-e és 29-e között. A 7-12 éves korosz-
tály testközelbõl megismerheti Vasarely mûveit, és kalan-
dos módon feltérképezheti a színek izgalmas világát. 
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A Barátság Szabadidõ
Parkban a nyári napközis
tábor idén nyáron is meg-
nyitja kapuit nyolc hétre,
június 27-tõl augusztus
19-ig, a gyerekek nagy
örömére. 

A tábori programot
sok sportesemény

színesíti: strandröplab-
da, strandkézilabda, fo-
ci, úszás, vívás, kosár-
labda, judo, aerobic, így
a több száz diákot foga-
dó gyermektábor izgal-
masabbnak ígérkezik,
mint valaha. A szabad-
idõ parkban elsõsorban
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata által
fenntartott iskolák tanu-
lói vesznek részt, de ter-
mészetesen nagyon ked-
vezõ díj ellenében min-

den táborozni vágyó
gyereket várnak.

A sóstói nyári tábor-
ba szintén nyolc hétig,
június 20-tól augusztus
14-ig várják a busszal
érkezõ iskolás csoporto-
kat, melynek tagjai szin-
tén számtalan sportprog-
ramon vehetnek részt
szakemberek irányításá-
val. A turnusok közül
mindenki megtalálhatja
a számára leginkább
megfelelõt. Lesz sport-
tábor, „Barátunk a ter-
mészet” tábor, néptánc
és zenei tábor. Mind-
emellett a Balaton-parti
strand is kiváló lehetõ-
ségeket kínál a gyere-
keknek. A vakációzókat
védõnõ és tábororvos
látja el, ha egészségi ál-
lapotuk úgy kívánja.

Sport, zene, tánc az önkormányzati táborokban

Immáron ötödik éve szervezi
a Csillaghegyi Mozgás és
Szabadidõ Sportegyesület
nyári sport és kézmûves tá-
borát a Keve-Kiseredei Álta-
lános Iskolában.

Atáboroztatás célja a
szabadidõsport nép-

szerûsítése, a kézügyesség
fejlesztése, a gyerekek kö-
rében az öt legnépszerûbb
sportág ûzése, a kézmûves
és a kreatív foglalkozások
biztosítása. Az öt sportág: a
labdarúgás, tenisz, asztali-
tenisz, úszás, kerékpáro-
zás, ezeket oktatják a diá-
koknak. A sportos foglal-
koztatásokat szakképzett
edzõk és testnevelõtanárok
irányítják. A biciklizésnél
érdemes megemlíteni a
KRESZ-oktatást, a kerék-

párral való közlekedés sza-
bályainak, biztonsági fel-
tételeinek megismertetése,
megtanítása a cél. Lesz
még biciklis kalandpálya,
ami 12 állomásból áll, és
olyan gyerekek is kipró-
bálhatják, akik csak most
kezdtek el kerékpározni. 

Népszerû program a
kerékpártúra. Heti két-
szer félnapos kirándulásra
mennek a lurkók. Abalese-
tek megelõzése érdekében
a túrák elõtt minden kerék-
párt átvizsgálnak mûszaki-
lag, kötelezõ viselet a
fejvédõsisak és a láthatósá-
gi-mellény. 

A sportolás fáradalmait
kézmûves és kreatív fog-
lalkozásokon pihenhetik ki
a vakációzók. Kerámiázás,
festés, papírmasé, 3D-s ké-

pek készítése, quiz játékok,
fejlesztõ feladatlapok, kö-
zösségi játékok - csak né-
hány program a választék-
ból. 

A természettudatos gon-
dolkodásra való nevelés, a
természet megóvása is tö-
rekvése az egyesületnek. A
fiatalok megismerhetik a
Kiserdõ természetes kör-
nyezetében élõ vad- és nö-
vényvilágot. 

Kiegészítõ programok a
számháború, a néptánc és
disco, szalonnasütés. 

(Érdeklõdni Kelen Ba-
lázsnál lehet a 06-70-314-
0021-es telefonszámon,
vagy a www.csillaghegys-
port.hu honlapon tájéko-
zódhatnak. A tábor címe:
Királyok útja 178/c.)

Olajos Norman

Mozgás és kézmûvesség a Kiserdõben
Folytatódik a már hagyo-
mányossá vált szünidei
eseménysorozat az Óbudai
Kulturális Központban
(ÓKK). 

I ngyenes programok-
kal várják a gyereke-

ket minden szerdán 10-
tõl 12 óráig, a San Marco
utca 81. szám alatt. 

Programok: június
22-én 10 órakor Vízipók
csodapók - a SZÖSZ

Színház elõadása. Utána
üvegfestés. * Június 29-
én korongozás, kerámia
kiégetés. * Július 6-án
korongozás, kerámia ki-
égetés. * Július 13-án
dekopázsolás. * Július
20-án bábkészítés kü-
lönbözõ technikákkal. *
Július 27-én 10 órakor
Süni és a gyümölcsös-
kosár - a Meseerdõ báb-
színház elõadása. Utána
tûzzománc technika.

PÓKEMBEREK JÁTÉKOS SPORTTÁBOR: június 27-
tõl július 1-jéig; július 4-tõl 8-ig; július 11-tõl 15-ig; július
18-tól 22-ig a Hajógyári-szigeten (Szentendrei út 95.).
Több mint 30 sportág, társasjátékok, mozgás a szabad-
ban, napi háromszori étkezéssel, strandolással, fagy-
izással Óbudán. (Érdeklõdni Ébend Gábornál a 06-20-
946-0321-es telefonszámon, e-mailen a gabor.ebend@
freemail.hu címen, vagy a honlapon, www.pokem-
berek.hu lehet. Ára: 15.000-20.000 Ft/fõ/turnus 7-20 év.)

Ha szerda, akkor ÓKK!
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Nyári tárlat
Óbudai festõk munkái-
ból nyílt kiállítás „Nyári
tárlat” címmel  június
15-én az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intéz-
mény Kiskorona utcai
Idõsek Klubjában (Kis-
korona utca 3.). A ké-
pek augusztus 10-ig lát-
hatók, hétköznapokon
10-tõl 16 óráig.

Kamaraest
Komáromy Éva (ének)
és Rácz Aladár (zongo-
ra) ingyenes koncertje
június 27-én 19 órakor
kezdõdik a Megbékélés
Házában. A hangverse-
nyen hallhatók lesznek
többek közt Bach,
Haydn, Schubert, Cho-
pin és Kodály mûvek.
(Cím: Királyok útja 239.;
w w w. m e g b e k e l e s -
templom.hu)

Tóth fotói
Tóth Miklós fotográfus
fényképeibõl nyílt kiállí-
tás az Ökollégium Art
Galériában. A fotókat
június 28-ig nézhetik
meg. (Nyitva tartás: hét-
köznap 10-tõl 19 óráig
a Vécsey János Kollégi-
umban, a Szél utca 11-
13. szám alatt.) 

Metszetek 
az interneten

Benyó Ildikó grafikus-
mûvész színes linóle-
um-metszetei az „Élet
töredékei” címû soro-
zatból, és színes famet-
szetei, „A Reménység
képei” címû sorozatból
láthatók az interneten:
www.keptar.oszk.hu 

Nyári nyitva tartás
a Platánban

Június 20-tól augusztus
28-ig rövidített nyitva
tartás a Platán Könyv-
tárban: hétfõn 14-tõl 18;
kedden 14-tõl 19 óráig;
szerdán zárva; csütör-
tökön 14-tõl 19; pénte-
ken 14-tõl 18 óráig;
szombaton zárva. Júli-
us 18-tól július 31-ig
zárva lesz a könyvtár.
Nyitás: augusztus 1-jén
(hétfõn).

A Budapest Galéria Kiállító-
házában a korábbi, XX. szá-
zadi francia-magyar alkotók-
nak szentelt kiállítások foly-
tatásaként ezúttal egyszerre
három Párizsban letelepe-
dett magyar származású mû-
vész, Csató György festõ,
Kilár István szobrász és
Neuhaus Ervin grafikus mun-
káiból kínálnak válogatást. 

Hármuk közül ketten,
Kilár István és

Neuhaus Ervin ma is aktív
mûvészek, Csató György
azonban mind festõként,
mind pedig barátként ha-
talmas ûrt hagyva maga
után, már közel harminc
éve, 1983-ban eltávozott.
A három mûvész, Csató
György életében meg
nem valósult álma, egy
nagyszabású közös kiállí-
tás valósul meg ezzel az
eseménnyel, ráadásul ép-
pen Budapesten, ahol
Csatónak az 1946-os és

1947-es budapesti kiállítá-
saitól eltekintve sohasem
volt bemutatkozási lehe-
tõsége, Kilár Istvánnak és
Neuhaus Ervinnek pedig

eddig mindössze néhány
közelmúltban rendezett
csoportos tárlaton szerep-
lõ munkáit láthatta a bu-
dapesti közönség.

A kiállítás Kilár István-
nak az ez év tavaszán a
szegedi REÖK Palotában
rendezett gyûjteményes
kiállításán szereplõ több
mint ötven szobrából és
grafikáiból válogatott
munkáját, Csató György-
nek párizsi és budapesti
magángyûjteményekbõl, a

Maklary Fine Art galériá-
ból és a Nemzeti Galériá-
ból kölcsönzött képeit,
Neuhaus Ervinnek szintén
párizsi és magyar magán-
gyûjteményekbõl, a buda-
pesti Abigail Galériától és
a mûvész tulajdonából
származó monotípiáit saját
zenéje kíséretében tárja az
érdeklõdõk elé. 

(Nyitva: július 3-ig, hét-
fõ kivételével naponta 10-
tõl 18 óráig. Cím: Lajos
utca 158.)

Mûvek Párizsból

Június elején adták át rendeltetésének a Haré Krisna In-
diai Oktatási és Kulturális Központban a Bhaktivedanta
Hittudományi Fõiskola új épületét. 

I tt kapott helyet a Puskás Ildikó Indológiai Gyûjte-
mény, mely a 2009-ben elhunyt történész, filoló-

gus, valláskutató hagyatéka. Puskás Ildikó (1942-
2009) az ELTE professzora volt és számos európai,
amerikai és indiai egyetemen is oktatott. Halála elõtt
egy Krisna monográfia megírására készült, melyhez
óriási mennyiségû szakirodalmat gyûjtött össze. Az
anyagot végül Simon Róbert keletkutató rendszerezte,
így kerülhetett a fõiskola könyvtárában méltó helyére.
Mivel az anyag egyedi lehetõséget kínál Magyaror-
szágon a kutatóknak, ezért a központ vezetõi hozzá-
férhetõvé teszik számukra a gyûjteményt. 

Még látható a Stein kiállítás
Június végéig megtekinthetõ még a Bhaktivedanta Hit-
tudományi Fõiskolán a „Stein Aurél hagyatékának aktu-
alitása” címû kiállítás. 

Stein Aurél (1862-1943) Ázsia világhírû kutatója
volt, aki egyik utolsó régészeti feltárását Észak-In-

diában, a Ghaggar-folyó mentén végezte. A terep külön-
legessége és nehézsége egyben, hogy az India és Pakisz-
tán közötti határvita miatt ma már szinte lehetetlen ott te-
repmunkát végezni. Stein Aurél azonosítani szerette vol-
na a Rig-védában említett Szaraszvati-folyót, amelyet õ
a Ghaggar-folyóval azonosított. A mitikusnak tartott fo-
lyó létének bizonyítása magát a Rig-védát is igazolná, il-
letve keletkezésének idejét újradatálná. Az expedíciót
követõ évben bekövetkezett halála miatt a kutatás ered-
ményeit csak részben sikerült publikálni és feldolgozni.
Ezt a munkát végzi most Jeney Rita, a fõiskola oktató-
kutatója, akinek a kiállítás köszönhetõ. 

(Az érdeklõdõk hétfõtõl szombatig 10-tõl 17 óráig
ismerkedhetnek meg az anyaggal. Cím: Lehel utca
15-17.) D. Zs.

Indológiai gyûjtemény

Nagy kémények jelzik
a téglaégetés helyét,

miközben a vidék akkori-
ban szinte alig volt beépít-
ve. Akinek jó a szeme, az
láthatja a csillék Bécsi utat
átívelõ hídját is, ma már
sokan erre sem emlékez-
hetnek. A háttérben az
Arany-hegy, míg a látha-
tárt a Nagy- és a Kis-
Kevély zárja le. A tégla-

gyárak történetének leg-
tragikusabb eseménye az
1944-es deportálások ide-
jébõl való. Sok honfitár-
sunkat vitték el innen a né-
metországi megsemmisítõ
táborokba, de közülük
jónéhányan a hírhedt Bé-
csi úti menet alatt haltak
meg, vagy a kísérõ keret-
legények lõtték le õket.

K. I. 

Óbudai téglagyárak

Fotó a Fortepán gyûjteménybõl

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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� TV-szerelõ (Nagy István), TV (projetoros,
LCD is), HIFI-PC-Laptop, háztartási gép ja-
vítás. Kiszállás ingyenes. Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401.
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával, 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor

� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� 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 kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 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

� 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
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung). Tel.: 06 (20)471-8871
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás gipszkartonozás. Kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-96-70

� 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
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-

ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést, kõmûves, asztalos munkátvál-
lal kisiparos garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Takarítást vállalok referenciával. Tel.:
06(20)569-1817
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Mindenféle üvegesmunkát vállalok. Biz-
tosításra is! Tel.: 06(30)296-9623
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése, 21 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660. Díjmentes
kiszállás télen is
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redõny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel. www.simonklima.hu Tel.: 06(20)552-
5894
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Kerti munkák végzésére ajánlkozik lein-
formálható nyugdíjas férfi. Tel.: 06-(20)384-
7397
� Modern és stílbútorok kárpitozását, fel-
újítását, valamint átalakítását vállalom, rövid
határidõvel. Tel.: 06(70)410-5346
� Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácsok, kapuk kerítések, lakatosmun-
kák. Tel.: 06(30)299-1211 www.racskeszites.hu
� Teljes körû takarítás, festés után is! Ablak-
ajtó-szõnyeg. Tel.: 06(20)320-5285
� Háztetõ, esõcsatorna javítás, csere! Tetõ-
felújítás, minden típus. Tel.: 06(30)398-8210
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-

léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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
� 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.
� Gyógymasszõr maszírozást és egészség-
tornát vállal. Tel.: 06(20)569-1817
� 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
� Gyógypedikûr! Bõrkeményedés, tyúk-
szem, benõtt köröm, köröm kezelése. Szent-
endrei út 8., a fodrászat a Raktár u.-i busz-
megállónál. Elõzetes bejelentkezés szüksé-
ges: 06(30)307-5818
� 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
� Leszoktatom a dohányzásról 30 perc
alatt, biorezonancia segítségével. Házhoz is
megyek. tel.: 06(20)426-6063

� 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
� Angoltanítás, Békásmegyeren beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, 20 éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Matematika pótvizsgára, érettségire való
felkészítés, fiatal, diákcentrikus magántanárral.
www.mennifogamatek.hu Tel.: 06(20)910-
7517

� Angoltudás gyorsan, hatékony, beszéd-
centrikus módszerrel! 2x36 óra alatt stabil
alapok, magabiztos beszédtudás. Kiscsopor-
tos (4-6 fõs) tanfolyamok. www.playingeng-
lish.com Tel.: 322-1537
� Matematika, fizika korrepetálás minden
szinten. Tel.: 06(70) 708-5355
� Eurocom Studio nyelviskola (Bp., III.
Amfiteátrum u. 3.) nyelvvizsga elõkészítõ
tanfolyamot indít augusztusban. Részletek a
honlapon: eurocomnyelvstudio.hu Érdeklõd-
ni: 06(70)205-4682
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, korrepetálást, felkészítést vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Felkészítés érettségire és pótvizsgára
nyáron is. Tel.: 367-0256
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus.
Tel:06(30)900-0963
� Legyen a vendégem Hévízen 2 szobás lak-
részemben. www.cilavilla.blogspot.com Tel.:
06-30-99-60-183
� I. kerület Várnegyedben 54 m2-es, világos
öröklakás lakottan, haszonélvezeti joggal el-
adó. Tel.: 06(30)811-1796 
� Kolosy térnél teremgarázs, zárható tároló-
nak is kialakítható, eladó-kiadó. Tel.:
06(20)914-4883
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Szõlõ utcai 48 nm-es, szigetelt, fûtésmé-
rõs, felújított, világos konyhás, panellakás el-
adó. Tel.: 06(30)213-6088
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sürgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Rómain tulajdonostól igényes lakás el-
adó. Képek: www.amfilakas.hu. Iár: 11,9
MFt. Tel.: 06(30)361-0293
� Eladó Szõlõ utcai szigetelt, napkollekto-
ros, fûtésmérõs házban egy 2 szobás 48 nm-
es lakás. Ára: 9,7 mill. Tel.: 06(20)450-1977
� Eladó a Kolosy térnél, a Szépvölgyi úton
egy 62 nm-es, 2 szoba-hallos öröklakás, lif-
tes, téglaházban. Tel.: 06(30)352-9880
� Eladó 36 nm-es, egy szoba összkomfort.
Õszike u. 2. I. em. erkélyes, pincés, mérõs la-
kás. Tel.: 06(20)524-7877

� 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. Nem ár-
terület. Irár: 49,9 MFt. Tel.: 06(30)932-2637

� Kiadom Ürömön 1+3 félszobás, új háza-
mat, 130.000 Ft/hó és Ó-Békáson 1 szobás
lakrészemet 40.000 Ft/hó. Tel.: 06(30)996-
0183
� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728

� 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

� Angolórák a Rómain. Diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Nyelvvizsgákra, szak-
mai nyelvvizsgákra felkészítés is. Tel.:
06(30)461-0855

Oktatás

�Dr. Csiky Antal pszichológus, alternatív
gyógyító (csikyantal.hu) a nyári hónapok-
ban is minden nap rendel. Idõpont-egyez-
tetés: 06(20)950-6133

�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

� 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 képviselete, üzemelte-
tése. 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

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

� „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

�� www.komplettologia.com

Szolgáltatás
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� Garázs kiadó Óbudán a San Marco utcá-
ban (a Selmeci utcához közel). Tel.:
06(70)708-5355

� Orbán Balázs utcában, egyedi fûtésû, két-
szobás lakás kiadó, kerthasználattal (csendes,
zöld környezetben). Tel.: 06(20)343-3929
� Hévízi úton 32 nm-es, I.em.-i, tégla, kon-
vektoros lakás, jó közlekedéssel, alacsony re-
zsivel kiadó. Tel.: 06(70)212-0906
� Huszti út végén parkolóhely teremgarázs-
ban, automata kapuval, olcsón kiadó. Tel.:
06(70)212-0906
� Óbudán az Árpád hídtól 300 m-re 340
nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. Tel.:
06(20)339-4392

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Arany-ezüst felvásárlás a napi legmaga-
sabb áron. 4500-tól 9200 Ft-ig készpénzben.
Tel.: 06(20)415-1536
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
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
� 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 egyez-
tetve. 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 leinfor-

málható bébiszittereket, idõsgondozókat, ház-

vezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,

06(20)528-4852, 06(20)530-0049, www.mici-

macko.net

� Internettel rendelkezõket keresünk!

170.000 Ft/hó. Mellékállásban is! Délelõtt:

06(20)451-5002. Délután: 06(70)512-2001

� Pilisszentlászló Község pályázatot hirdet

jegyzõi állásra. Határidõ: június 30. További

információ: www.kozigallas.hu, dr. Illés

György polgármester, 06 30 964 2732

� III. ker. Pók u-i lakótelepen, iskola mel-

lett trafik bérleti joga Bt.-vel és árukészlettel

átadó. Érd.: 06(30)681-6359

� III. Reviczky ezr. u. 12-ben összkomfor-

tos, 37 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.:

06(20)953-1296

� Óbudán Kerék utcában 6. emeleti, 13

nm+mellékhelyiség, bútorozott szép iroda ki-

adó vagy eladó. Tel.: 06(30)597-3602

� Gyulán másfél szobás üdülõszövetkezeti

jog átadó augusztus 9-tõl 22-ig. Érdeklõdni

lehet a 06(20)547-3851-as telefonszámon

� Értelmiségi pár nyugdíjas hölggyel vagy

úrral életjáradéki szerzõdést kötne. Tel.:

06(70)947-6435

� Fõzött fagyi békásmegyeri piacon, OTP-

vel szemben. Régi ízek, mérsékelt árak

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-

veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-

vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.

Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

Üdülés

Üzlet

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Kiadó lakás! Zugló, kertvárosi részén
(Laky Adolf u.), jó közlekedési feltéte-
lekkel, egyedi fûtésû, két szobás, telje-
sen berendezett, felújított, IV emeletes
ház I. szintjén, erkélyes, D-i fekvésû la-
kás hosszútávra kiadó. Ingyenes, zárt ud-
vari kocsi beállóval. Szabó Zoltán: 06 30
494 06 38

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 

Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET

VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM 

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157 

Mobil: 06 (20) 926-3422 

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

E-mail: tex_ep@rubicom.hu

www.alakastextil.fw.hu

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 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (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.

Közérdekû 
tanácsadás

A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja köz-
érdekû tanácsadási szolgáltatását.
Ön társasház vagy lakásszövetkezet la-
kóközösségében tulajdonosként illetve
bérlõként él és érdeksérelem érte? Vitá-
ja támadt a közös képviselõvel, vagy a
lakóközösséggel, netán az önkormány-
zattal? Kérdései vannak a fûtéskorsze-
rûsítés, az utólagos homlokzati szigete-
lés tényszerû tapasztalatairól?
Kérdései vannak, melyekre nem kap
választ? Nem ismeri jogait, lehetõsége-
it, segítséget szeretne? Ingyenes ta-
nácsadást biztosítunk, ahol gyakorló
társasházi és lakásszövetkezeti tiszt-
ségviselõk válaszolnak kérdéseire.
Idõpont és helyszín: Békásmegyer,
június 27-én 17-tõl 19 óráig,
Csobánka tér 5., közösségi ház.
(Elõzetes bejelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE
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Szabó László Tibor:

A megállóban

E zt a nõt már láttam valahol. Talán
éppen itt, az újságos bódé kör-

nyékén. De biztos, hogy nem a lakóte-
lepen lakik, mert akkor gyakrabban
találkoznék vele. Most idenézett. Le-
het, hogy õ is ismer engem, csak nem
akar kezdeményezõen fellépni. Ilye-
nek a nõk! Hát igen, öltözködhetne
egy kicsit merészebben is. Persze ben-
ne van már a korban, de mégis van va-
lami különös, valami érdekesen vonzó
a tartásában. Látott õ már szebb napo-
kat is. Biztosan elküldték korenged-
ményes nyugdíjba. Most megint rám
nézett. No, ez a busz is elment, én meg
csak bámulom a nõt, valami furcsa ér-
zés visszafog, és nem engedi, hogy itt
hagyjam. Nem úgy néz ki, mint aki
boldog házasságban él, kétnaponta lá-
togatja az unokáit. Igen, az a megke-
seredett vonás az orra és az ajka kö-
zött. Öregbíti egy kicsit az arcát, de
ugyanakkor titokzatossá is teszi.
Mindannyian tele vagyunk titkokkal -
van olyan ember, akin ez azonnal lát-
szik, és olyan, akin meg nem. Meg
kellene szólítanom valami ürüggyel:

- Tisztelt Hölgyem! Ugye, ma is
borzasztóan meleg van!

Rám nézne lesújtó tekintettel, és
nem válaszolna. Ezt nevezik tiszta le-
égésnek.

Mást kell mondanom:
- Kérem, nem tudja, milyen gyakran

jár a busz?

Ez már jobb, de erre sem fog reagál-
ni. Túl átlátszó a trükk. Õ lehetne az,
akivel újra tudnám kezdeni az életem.
Magam mögött hagynék mindent,
amit már úgyis elrontottam. Megint
Mahler Ötödik szimfóniája jár az
eszemben, a harmadik vagy negyedik
tétel, az a lassú. Igen, megvan! Az
adagietto. Nagyon lassan - áll a lemez
borítóján. A zeneszerzõ instrukciója.
Miért települt rá az agyamra ez az
õszies hangulat ebben a rekkenõ hõ-
ségben? Egyszerûen el kellene lop-
nom ezt a nõt és elrohanni vele a he-
gyekbe! Fel a magas hegyekbe, ott
mindig õszies hangulat van, és a hegy-
csúcsokon sohasem olvad el a hó! Ez
egy emancipált nõ. Ezt nem holmi kis-
polgári erkölcsök igazgatják! Lehet,
hogy õ is éppen valami ilyesmire gon-
dol. Már megint rám nézett, és tett is
néhány tétova lépést felém. Elzárkóz-
nánk egy kis hegyi penzióba, átélnénk
még egyszer azt, amit szerelmi õrjön-
gésnek hívnak! Most - akármi is tör-
ténjen - odalépek hozzá és megszólí-
tom. A szemébe mondom halkan, de
ellentmondást nem tûrõ hangon, hogy
szálljon fel velem a buszra. Kövessen!
Megint idenézett. Tudja, sõt minden
idegszálával érzi, hogy közeledni aka-
rok felé.

Már ott állok elõtte, szólásra nyitom
a számat, de megelõz:

- Magának olyan kedves, jóságos
arca van. Adjon legalább száz forintot,
kenyérre kell!

Az „Itthon Óbudán” - az
Óbudai Múzeum és Könyvtár
oktatási és közmûvelõdési
programjai címû pályázat
eddigi mérlegét Népessy
Noémi szakmai igazgató is-
mertette a június 14-ei saj-
tótájékoztatón.  

Aprojekten belül mú-
zeumpedagógiai

foglalkozásokat tartottak
és családi napokat ren-
deznek. Ezeket a progra-
mokat a múzeum pályá-
zati támogatásból finan-
szírozza. 

A múzeumpedagógiai
foglalkozásokon két is-
kola tanulói vehettek
részt. A tematikus órákat
10 alkalommal tartották,
múzeumi napra 4 alka-
lommal látogattak el a
diákok. Az Óbudai Mú-
zeum az Óbudai Harrer

Pál Általános Iskolával
és az Óbudai Gimnázi-
ummal kötött együttmû-
ködési megállapodást.
2010 októberétõl 2011
júniusáig 80 növendék
vett részt a foglalkozáso-
kon, melyeken a gyere-
kek különféle pedagógi-
ai módszerek alkalmazá-
sával ismerték meg a
múzeum állandó kiállítá-
sának anyagát, ezen ke-
resztül Óbuda történetét. 

Családi napok rendezé-
sét is vállalta a pályázat-
ban az Óbudai Múzeum.
Ezek sorában az elsõ
program a 2010-es Mú-
zeumok Éjszakája volt,
záró eseménye pedig a
július 23-ai családi nap
lesz. Eddig a tervezett 6-

ból 5-öt rendeztek meg.
Ezeken 2400 látogató ke-
reste fel a múzeumot, és
vett részt a kastélykerti
programokon. 

A pályázat megvalósí-
tásának ideje ez év au-

gusztus 31-én zárul,
2016. augusztus 31-ig
tart. A fenntartási idõ-
szak alatt még több in-

gyenes múzeumpedagó-
giai foglalkozást és csa-
ládi napot rendeznek.

Olajos Norman 

Benyó Judit:

Eszpresszó Óbudán
Közelben halk zene szólt,
pezsgõt ittunk,
Miklós szomorú arcára néztem,
a költészetrõl beszélt,
Penci elmélyülten cigarettázott,
Rajzolta Óbudát.

Jaj, ez a város,
százezerkínlódású,
millióreményû föld,
indáival rám tekerõzik,
belémcsókolja fázósságát, riadtságát,
vágyódását,
gondolatban nagyon messze jártam,
egészen távol voltam akkor már
Óbudától,
ettõl a presszótól,
csak az a belsõ remegés maradt meg
gyomromban,
amit a pezsgõ okozott,
és a világkörüli út ábrándja,
mintha belém akart volna kapaszkodni
Éva húgom,
tekintete fáradtan elmélázott
az óbudai háztetõk fölé, 
kalapos férfi verte combjain 
a ritmust,
dúdolgatva táncolni kezdett,
a presszó tele volt élni akarással, 
a zene vad, átütõ ritmusával,
c’est la vie,
ezt kopogják agyamban a molekulák,
ezt a taktust verik
az elektromos gitárok.
Eresszetek el!
Hagyjátok táncolni újra,
hagyjatok lobogó sörényemmel
száguldani, elrohanni.
Egyszer majd ide örökre visszatérek. 

(1991)
A költemény a „Vágta a mezõn” címû 

verseskötetben jelent meg 1997-ben.

Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók, költõk mûveibõl

Múzeumpedagógia és családi
napok az Óbudai Múzeumban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Vendéglátás

A hogy mondják: jó
mûhelynek nem

kell cégér. Mai szóhasz-
nálattal: reklám. Az elis-
merés azonban soha nem
jön rosszul egy üzlet szá-
mára sem, hiszen nem
könnyû a mai körülmé-
nyek közt vállalkozást
vezetni. A kitartás, a tö-
retlen lelkesedés és a
szakma iránti elhivatott-
ság azonban most mesé-
be illõ népszerûséget ho-
zott. Azelõtt sem volt ki-
csi a törzsvendégek tá-
bora, a díj elnyerését kö-
vetõ hetekben viszont
már kígyózó sorokat lát-
hatott, aki erre járt. Isme-
rõsöktõl hallottam, leg-
alább minden második-
harmadik ember gratu-
lált, és hozzátették: büsz-
kék arra, hogy az év leg-
jobb fagyija a III. kerü-
letben kapható. 

Nem kis érdeklõdés-
sel közelítek hát a

Csobánka térhez közeli,
terméskõvel díszített,
kis teraszos cukrászdá-
hoz. Az üzlet belülrõl
olyan, mint egy üvegte-
tejû ékszerdoboz. A
fagylaltok pazar kínála-
ta a baloldali hûtõpult-
ban, a sütemények, tor-
ták étvágygerjesztõ lát-
ványa szemben a bejá-
rattal. A falon oklevelek,
a mesterlevél mellett:
2004-ben volt az elsõ
versenyük, és mindjárt
két aranyérmet nyertek,
eperfagyijuk a szakma
és a közönség zsûri kü-
löndíját is, majd 2005-
ben grapefruit fagyijuk-
kal ismételten aranyér-
met szereztek. És idén,
mint az az üvegpolcon
is látható: a 2011-es az
Év legjobb fagyija, Ván-
dorkupa, melyet minden
évben kizárólag csak az
országban egy valaki-
nek az alkotásáért jár. A

minõsítésért összesen öt
különbözõ kupát kap-
tak, más és más szövet-
ségektõl, szakmai szer-
vezetektõl, amelyek
mellett komoly különdí-
jakat „zsebeltek be”.
Bevallom, nem vagyok
nagy fagyi rajongó. De
ha eljöttem, legalább a
körtéset megkóstolom.
Vajon „levesz a lábam-
ról”?

Sík Richárd cukrász-
mester és felesége, Tün-
de hellyel és kérés nél-
kül a díjnyertes fagyival
kínálnak, a diós-mézes

körtével. „Csak egy kis
kóstoló…” Látványra,
ízre és illatra: csillagos
ötös. Nem túl édes, hû-
sítõ és kellemes. „Na jó,
még egy kis kanálkával
a mojitoból, a sárká-
nyosból, a homoktövis-
esbõl, és a bodzásból,
de csak a kedvükért”.
Mennyei harmónia, a
bodza bodza ízû, az
eper pedig eper. Mond-
hatnánk: nem nagy do-
log ez. Pedig az. Erede-
ti! Minden természetes
alapanyagokból. A fõ-
zött fagyik, parfé- és
formatorták, sütik is
helyben készülnek. 

A mester, kérdésünkre
válaszolva elmondja: 15
éve nyitották meg bé-
kásmegyeri cukrászdá-
jukat. Elõtte a fõváros
több pontján is „megfor-
dultak”, az elmúlt más-
fél évtized azonban
meghatározó volt. Ri-
chárd és Tünde is tõs-
gyökeres óbudai, így jó

ideje már minden idekö-
ti õket. A cukrászda az
életük, és ami most tör-
tént, az életük munkájá-
nak elismerése. Ezért
dolgoztak nagyon ke-
ményen, és igen rögös
volt az út, amit végigjár-
tak. Régóta szerettek
volna egy újabb arany-
érmet szerezni, de hogy
az ország legjobb fagyi-
ja elismerést õk viszik
haza, arról talán nem is
álmodtak. Richárd szá-
mára a mostani megmé-
rettetésnél az volt a fon-
tos, hogy hazai ízeket
használjon. A körte, a
méz és a dió, mind hazai
klasszikus finomságok,
az üzletben már két éve
árulják, nem kis siker-
rel. Ezekbõl az alap-
anyagokból jól lehet
építkezni. A hagyomá-
nyosat szereti ötvözni
egy kis újítással. Hát be-
jött! Nem is elõször. En-
gem meggyõztek.

Szeberényi Csilla

III. kerületi az Év Fagyija!

Jégbezárt csodák a békási Sík cukrászdában
A Sík Richárd által készített diós-mézes körte lett a sza-
badon választható kézmûves kategória abszolút elsõ he-
lyezettje 78 közül, a XIV. Év Fagylaltja országos verse-
nyen, ahol egyben a Gasztro Média zsûri és a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség „Legszebben díszített
fagylalt” különdíját is elnyerte június 6-án. A cukrász-
mesterrel és feleségével, Tündével a nyári finomság lelõ-
helyén, a békásmegyeri Sík Cukrászdában beszélgettünk.

„Isten veletek, ti boldog
Vendelinek - avagy az
óbudai vendéglátás arany-
kora” címmel látható kiál-
lítás az Óbudai Múzeum-

ban. Ehhez egyedülálló
módon „ÓbudaGasztro -
Egy falat múzeum” cím-
mel gasztroblogot is in-
dított az intézmény:

www.obudagasztro.blogs
pot.com. Nyitva tartás: ok-
tóber 31-ig, részletek a
www.obudaimuzeum.hu
honlapon. 

A vendéglátás aranykora

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tanévzáró
Rejtvényünkben Csukás István versébõl idé-
zünk. Beküldendõ a vízszintes 3. és a függõleges
29. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Nyak része! 3. Abeküldendõ sor el-
sõ része (zárt betûk: R. A. R. A.). 13. Vigyáztat-e? 14.
Nagy írónk volt, Ferenc. 15. Szabad angolul. 16. Féldrá-
gakõ. 18. … szeggel, Shakespeare írta. 20. Igaz angol.
21. Verselésfajta. 23. Bejáratban van! 24. Az ozmium
vegyjele. 25. .., remény, szeretet. 26. Ilyen számla is van,
fordítva. 28. TeleSport. 29. Véka egynemû betûi. 30. At-
létikai fogalom. 32. Vitorlázó is teszi. 34. Earl fonetiku-
san. 35. Pakol. 37. … Stewart, brit énekes. 38. Idegen
Dániel. 41. Pejoratív munkás. 44. Hamis. 45. Amerikai
háborús film (rövidítés). 47. Rámol. 48. Fabula egyne-
mû betûi. 50. Sav teszi. 52. Vezess vissza! 64. Idegen
nõi név. 55. Hozzájut. 57. Ismeretterjesztõ tv-csatorna.
59. Kis adag étel. 60. Angol földmérték. 62. Félvezetõ.
FÜGGÕLEGES: 1. Nyomtató része. 2. A Kárpát-
medencében éltek. 3. Brazil autómárka. 4. Enniva-
lója. 5. Tommy … Jones, amerikai színész. 6. Fél-
vezetõ réteg. 7. Görög betû. 8. Két sugár. 9. Csil-
lagkép. 10. Fluor és vas vegyjele. 11. Belül férges!
12. Földre hullajtja. 17. Romániai folyó. 19. Fél-
drágakövek. 22. Nitrogén és kén vegyjele. 25. Gö-
rögország. 27. Kedvelt énekes-költõnk. 29. A beküldendõ sor
második része (zárt betûk: I. E. K. L.). 30. Fekete-tengeri fél-
sziget. 31. Pim, …, Pumelka. 33. Római 495. 36. Tarcsánk. 39. F-
fel az egyik kõmûvesmunkát végzem. 40. … brigád, pope-
gyüttesünk volt. 42. Brit szeretés. 43. L-lel a végén elzavar. 46. A
hélium vegyjele. 48. A régebbi Ikarusz buszunkra mondtuk. 49.
Lorenzo …, amerikai filmszínész. 51. RENÜ. 53. Visszaírsz! 54.
Fordított vagány börtön. 56. Rádium és nitrogén vegyjele. 58. Kád
betûi keverve. 61. Cella eleje.                              Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon július 6-ig várjuk. 
A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorso-
lunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A június 8-án
megjelent, „Irány Szentendre” címû rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Örömhírvétel templom; Rab Ráby háza; Boromissza em-
lékszoba”.
Nyertesek: Suskó Zsuzsa, Kaszásdûlõ utca 11.; Dorogi Lászlóné,
Lajos utca 117.; Olsefszky Béla, Zsirai Miklós utca 12.
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A 2011-2012-es bajnoki
idény kezdete elõtt jelen-
tõs változások történtek a
Folyondár utcai röplabda-
bázison. A jövõben új né-
ven szerepel a csapat,
mely az új összeállítású ve-
zetõség által kitûzött me-
rész célokkal kezdi el a
felkészülést. A tervekrõl
Fördõs Lászlóval beszél-
gettünk.

- Elõször is gratulá-
lunk kitüntetéséhez. A
Vasas SC tisztújító köz-
gyûlésén megválasztot-
ták az egész egyesület
örökös tiszteletbeli elnö-
kének, emellett a röplab-
da-szakosztályban, mint
tiszteletbeli elnök to-
vábbra is hasznosíthatja
gazdag tapasztalatait.

- Köszönöm a gratulá-
ciót. Örülök, hogy a klub-
nál méltányolták több év-
tizedes munkámat, mely-
lyel nem csak a nõi röp-
labda-szakosztályt, ha-
nem a nagy Vasas csalá-
dot is segítettem.

- A hírek szerint jelen-
tõs változások várhatók
a szakosztályban.

Az elsõ, és talán a leg-
jelentõsebb változást
már tényként könyvel-
hetjük el. Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere elvállalta
a szakosztály elnöki tisz-
tét. Ezt a kerületi röplab-
daélet szempontjából
óriási eredménynek tar-
tom.

- Miért esett Bús Ba-
lázsra a választás? 

- A harminc éve Óbu-
dán mûködõ szakosztály
vezetéséhez, melyben
zömmel kerületi fiatalok
sportolnak, olyan sze-
mélyt kerestünk, aki sze-
reti és érti a sportot, aki-
nek vezetõi stílusa, em-
beri magatartása megfe-
lel a XXI. század kihívá-
sainak, emellett kapcso-
latai révén támogatókat
tud a szakosztály mellé
állítani. Ezeknek a felté-
teleknek Bús Balázs ma-
ximálisan megfelelt, de

tartottunk attól, hogy ta-
lán kissé „rámenõsnek”
tartja felkérésünket. Sze-
rencsére kedvezõ választ
kaptunk, így a Vasas
közgyûlés már megsza-
vazhatta, hogy Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere a Vasas SC el-

nökségi tagja és a röp-
labda szakosztály elnöke
legyen.

- Úgy tudjuk, a jövõ-
ben új néven szerepelnek
a csapatok és új összeté-
telû vezetõség irányítja a
munkát.

- A következõ bajnok-
ságban már Vasas-
Óbuda-Hofeka a hivata-
los név. A vezetõség
összetétele is változott.
Bús Balázs az elnök,
Hoffman Iván az alelnök,
én tiszteletbeli elnökként
szerepelek. Az aktív játé-
kot abbahagyó közönség-
kedvenc, Vatai Gabriella
szakosztály igazgató-
ként, fõállásban intézi a
röplabda ügyeket. A to-
vábbi tagok: Markovits
László, dr. Csepregi Zsu-
zsanna, Novák László és
dr. Durst János. 

Rajtuk kívül, Óbudá-
hoz köthetõ vállalkozó-
kat szeretnénk még
megnyerni elnökségi
tagnak, mint például
Gombos Gábor. Vele
már beszéltem, és szíve-
sen vállalná. 

- Hogyan értékeli a
csapatok elmúlt idény-
ben elért eredményeit?

- Azt hiszem egyértel-
mûen bebizonyítottuk,
hogy az ország legered-
ményesebben szereplõ
szakosztálya a miénk.

Az elsõ csapat az NB I-
ben  második, a Magyar
Kupában (MK) harma-
dik lett, az utánpótlás
részleg minden korosz-
tályban dobogós helyen
végzett. Külön ki kell
emelni a serdülõket,
akik az országos baj-
nokság mellett a kupá-
ban (OSK) is aranyér-
met nyertek.

- Milyen célok megva-
lósítását tervezik az új
idényben?

- Ha hátterünk stabi-
lizálódik, esélyünk le-
het a duplázásra, va-
gyis az Extraliga és az
MK megnyerésére. Ez
igazi bravúr lenne, ez
tenné egyértelmûvé ha-
zai fölényünket. Egy-
elõre az álom kategóri-
ába tartozik az a törek-
vésünk, hogy elérjük
azt a szintet, amit an-
nak idején elõdünk, a
NIM képviselt. Vagyis
nemzetközi szinten is
kimagasló eredménye-
ket érjünk el. Ez nagy-
ban emelné a csapat
hírnevét, pozitívan be-
folyásolná a sportág
hazai népszerûségét, és
egyúttal szponzoraink-
nak is bizonyíthatnánk,
érdemesek vagyunk tá-
mogatásukra.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Célkeresztben a nemzetközi szereplés

Erõs röplabda fellegvár épülhet Óbudán

Optimistán látja a szakosztály jövõjét Fördõs László

Apályát kezdõk és
gyakorlott golfozók

egyaránt használhatják.
Az utánpótlás nevelésére
is gondoltak a tulajdono-
sok: oktatók vezetésével

bárki elsajátíthatja a gol-
fozás alapjait és maga-
sabb szintjeit. Egyéni és
csoportos formában is
képezhetik magukat az
érdeklõdõk. 

Jelenleg itthon mint-
egy 2500-an ûzik ezt a
sportot. A szervezõk a
hazai golfélet felpezs-
dülésére számítanak,
mondván: 2016-tól is-
mét olimpiai sportág
lesz, ezért egyre töb-
ben érdeklõdnek majd
iránta.

D. Zs.

A régi téglagyár helyén, a Perényi úton golfpálya épült. A
16 hektáros létesítményt Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere és Bánki Erik, az országgyûlés sport
és turizmus bizottságának elnöke avatta fel június 2-án. 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Golfklub a hegyen
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Az országos bajnokságot a Kaszá-
sok nyerték a 12 évesek versenyé-
ben. 

A z ifjú kosaras fiúk Pálfi
Jenõ edzõ irányításával

110 csapat közül bizonyultak a
legjobbnak. Különlegesnek szá-
mít a teljesítményük abban a
tekintetben is, hogy mindezt
veretlenül érték el. Az utolsó

mérkõzést Sopronban játszot-
ták május 29-én.

Az eredményhez Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere is gratulált a polgár-
mesteri hivatalban rendezett
ünnepségen. Mint mondta, az
önkormányzat idén még na-
gyobb hangsúllyal támogatja a
sportot az egyesületeken ke-
resztül. (d. zs.)

Veretlenül gyõztek a Kaszás fiúk

Az 1999-ben alakult Óbu-
dai Futókör rövid szünetet
követõen Óbudai Futókör,
Szabadidõ- és Verseny-
sport Egyesület néven új-
jászervezõdött. 

Anévváltozás nem
véletlen, az új el-

nökség célul tûzte ki,
hogy a több éves múltra
visszatekintõ futószak-
osztály mellett más
sportágak képviselõit is
megszólítsa. Ennek ered-
ményeként, elsõként idén
tavasszal megalakult a
teniszszakosztály, az
egyesület férfi teniszcsa-
pata májustól a BTSZ III.
osztályú csapatbajnok-
ságban szerepel.

Az egyesület társbérlet-
ben használja Csillaghe-
gyen a Márton utca 25.
szám alatti Külker sport-
telepet. Itt 400 méteres sa-
lakos futópályával, vala-
mint három, ugyancsak
salakos, télen-nyáron üze-
melõ teniszpályával vár-
ják a mozgás, az egészsé-
ges életmód híveit.

Futás a Pilisben 
A bauMax Magyaror-

szág Kereskedelmi Zrt.
támogatásának is köszön-
hetõen július 24-én ismét
megrendezik a hagyomá-
nyos pilisi futóversenyt,
V. Pilisi bauMax - 8 Buc-
ka Futás elnevezéssel. A
terepfutás kedvelõi a ko-
rábbi versenyekkel ellen-
tétben 3 táv közül (42, 23,
illetve 10 kilométer) vá-
laszthatnak, így a szerve-
zõk reményei szerint az
elmúlt években a meg-
szokottnál több résztve-
võt köszönthetnek a ver-
senyen. Nemcsak ver-
senyzõk jelentkezését
várják, hanem olyan
sportszeretõ személyekét
is, akik az esemény nap-
ján a rendezésben szere-
pet tudnak vállalni.

(A részletes verseny-
kiírás megtekinthetõ a
www.obudaifutokorse.h
u honlapon. Az egye-
sülettel és a verseny-
nyel kapcsolatban fel-
világosítást adnak az

obudai.futokor@gmail.
com e-mail címen, illetve
a 06-30-407-9344-es te-
lefonszámon. Ugyanezen
elérhetõségekre várják
június 30-ig az elõneve-
zéseket, illetve a rendez-
vény lebonyolításában
közremûködõk jelentke-
zését.)

KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA. 15. alkalommal rendezte a Békásmegyeri Vándor
Kerékpáros Klub május 29-én a BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúrát három távon (30,
63 és 104 kilométeren), a Pilisben és a Dunakanyarban. A szabadidõnapon ügyességi
játékokban is versenyezhetett a több száz érdeklõdõ

Teniszszakosztállyal bõvült az Óbudai Futókör Hajnalcsillagok sikere
Az I. Balatonföldvári Mazsorett Versenyen a Csillag-
hegyi Általános Iskola Hajnalcsillagai arany minõsí-
tést értek el. Hét csapatot utasítottak maguk mögé
a korcsoportban a Somogyiné Gál Hajnalka által
megkoreografált pom-pom, illetve botos kategóriá-
ban. A lányok már korábban is bizonyították ráter-
mettségüket, hiszen az I. Solti Országos Ifjúsági
Mazsorett Fesztiválról is arany minõsítéssel térhet-
tek haza.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_12.qxd  2011.06.20.  13:19  Page 29



2011/12. szám30
Hírforgó – Információk

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 kaszásdûlõi irodájá-

ban (Kaszásdûlõ utca 7.) a nyári idõszakban az ingye-

nes jogi tanácsadás szünetel. Megértésüket köszönjük!

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából a dr.

Tósoky Balázs ügyvéd által a Csillaghegyi Közösségi

Házban (Mátyás király útja 13-15.) tartott ingyenes jogse-

gély júliusban és augusztusban szünetel. * Dr. Gáthy

Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján 16-

tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban tart ingye-

nes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõd-

ni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ

utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)

• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbí-

zásából, dr. Prazsák Zoltán ügyvéd és dr. Nagy Szilárd

Márk ügyvéd június 30-tól minden csütörtökön 18-tól 19

óráig jogi tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában

(Mókus utca 1-3). Bejelentkezés minden kedden 9-tõl 17

óráig a 368-9464-es telefonszámon.

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefo-

non feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsola-

tos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsan-

nának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Ta-

nácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12

óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér

5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Másodszor adtak át okleveleket 2008-as indulása óta a SISZA Kommunikációs Intézet
Politikus- és Közéleti Szakemberképzõ Iskola óbudai intézetében június 4-én. A két-
éves képzésen gyakorlati, kommunikációs, közéleti ismereteket szerezhetnek a poli-
tika és a közélet iránt érdeklõdõ, vagy ezen a területen dolgozó diplomások. Az orszá-
gosan egyedülálló iskola több mint 80 elõadója a politika és a média ismert személyi-
ségei. Az eseményen Bús Balázs polgármester adta át a végzett hallgatóknak (képün-
kön) az okleveleket

Az iskola diákjai egész év-
ben várják azt a nevezetes
eseményt, mikor iskolájuk
az egész napos játék, szó-
rakozás és kikapcsolódás
színterévé válik. A diákön-
kormányzat szervezésé-
ben ez ismét remekül si-
került, méltóképpen ünne-
pelték az iskola fennállá-
sának 45. évfordulóját.

R eggeltõl délig a Ma-
gyar Autóklub „Fé-

kezd magad!” és a Víz-
mûvek „Egy csepp víz”
címû programján játéko-
san tanulhattak a gyere-
kek, közben minden
„gyermek-álomparadi-

csomává” vált az iskolá-
ban és az udvaron. Hatal-
mas csúszdák, ugrálóvár,
forgó hordó, kisvonat, el-
varázsolt kastély, számí-
tógépes játék, arcfestés
és megannyi meglepetés
várta a kicsiket és nagyo-
kat.

Az artistaiskolások
színvonalas mûsorától
kora este, majd az afri-
kai táncosok vad ritmu-
sától volt hangos az ud-
var. Meghívott vendég-
ként Judy lépett szín-
padra. Lassan besötéte-
dett és ekkor az Árpád
Gimnázium diákjainak
világítóbuzogány gya-

korlatát csodálhatták
meg a résztvevõk, majd
a szomszédos sportpá-
lyára átsétálva a nap
fénypontjaként zenés tû-
zijátékban gyönyörköd-
hettek.

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.

Fergeteges gyermeknap 
a Csillaghegyi Általános Iskolában

Az Óbudai Kamarakórus 25
éves fennállását ünnepli
idén. 

Erdõs Ákos karnagy
vezetésével számos

sikert arattak már bel- és
külföldön. Nemzetközi
kórusversenyeken és fesz-
tiválokon eddig több mint
30 díjat nyertek. Reperto-
árjuk a korai reneszánsztól
a kortárs zenéig terjed.
Egy évvel ezelõtt a kórus
társegyütteseként létrejött
a 20 tagú Óbudai Kamara-
együttes, mely korábbi és

jelenlegi kórustagokból
áll. A friss csapat április-
ban, a 13. Budapesti Nem-
zetközi Kórusversenyen -
mely az egyik legrango-
sabb európai zenei verseny
- a kamarakórusok kategó-
riájában elsõ helyezést
nyert. 

A kamarakórus és a ka-
maraegyüttes idén több ju-
bileumi koncertet ad. A
legközelebbi szeptember
17-én lesz az Szakrális
Mûvészetek Hete kereté-
ben az óbudai evangélikus
templomban. 

AKrúdy Gyula Irodal-
mi Kör elnöke, Ki-

rály Lajos író, költõ, mû-
fordító Hemingway halá-
lának 50. évfordulója al-
kalmából a Nobel-díjas író
verseit fordította le. Ezek-
bõl olvasott fel verseket jú-
nius 9-én a Kéhli vendéglõ
Krúdy Szalonjában össze-
gyûlt közönségnek. 

A Hemingwayre való
emlékezés után Lengyel
Géza Krúdy- és Állami-

díjas költõ 70. születés-
napja alkalmából verses
összeállítással kedveske-
dett a megjelenteknek.
Közremûködött Vaskó
Andrea (ének) és a 85.
születésnapját ünneplõ
Tálas Ernõ Krúdy-díjas,
a Stockholmi Svéd Kirá-
lyi Opera tenorja. 

Lengyel Gézát és Tá-
las Ernõt Király Lajos
köszöntötte, ajándékoz-
ta meg.

Jubiláló kórus nemzetközi sikere

Jeles születésnaposok
FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát a napokban ke-
reste meg billigheimi testvérvárosa azzal az ajánlattal,
hogy egyik vállalkozójuk, Andreas Johmann a péküze-
mében bõvítést tervez, és a testvérvárosi kapcsolat erõsí-
tése okán szívesen alkalmazna csapatában egy óbudai
péket és egy péktanoncot.
Apékség több filiáléval rendelkezõ pékségüzem Biligheim-
ben és környékén, weboldala: www.baeckerei-johmann.de
Apékség tulajdonosa két új munkatársat alkalmazna a kerü-
letbõl: egy péktanulót és egy végzett pékmestert, aki család-
jával együtt szívesen költözne Billigheimbe.
Afelvételt 2-4 hétig terjedõ gyakorlati idõ elõzné meg, hogy
a választott jelöltek megismerkedjenek a munkakörülmé-
nyekkel.
Tudnivalók: Egy péktanuló képzési ideje három évig tart, a
képzés pékmesteri végzettséggel zárul. Aképzés sikeres be-
fejezése esetén, kölcsönös megegyezést követõen, a pékség
tovább alkalmazná a tanulót, mint vég-
zett péket. Apékség természetesen segít
a lakáskeresésben!
Andreas Johmann tulajdonos a fényké-
pes önéletrajzokat a következõ e-mail
címre várja: andreas.johmann@t-
online.de Szintén ezen az e-mail címen

lehet bõvebb felvilágosítást kérni. (Billigheimrõl bõvebb in-
formációt olvashat: www.billigheim.de)
Az önkormányzat az állásajánlatot csak közzétette, az alkal-
mazás feltételeibe, a kiválasztás menetébe nincs jogosultsá-
ga beleszólni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Péket, péktanoncot alkalmaznának Billigheimben

Dajka-állások
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (Ágoston utca 2/A.) pá-
lyázatot hirdet 1 fõ 8 órás és 1 fõ 4 órás dajkai állás-
ra. Alkalmazási feltételek: minimum szakmunkás vég-
zettség; büntetlen elõélet; egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban augusztus 1-jétõl tölthetõ
be. A pályázatok benyújtásának határideje: június 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: július 1. A pá-
lyázatok benyújtásának módja: postai úton, a fenti
címre. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizonyítvány máso-
lata; elérhetõség megjelölésével.
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