
Óbudára érkezett az a kiállítás, mely a
pszichiátria területén történõ emberi jogi
visszaéléseket mutatja be.

A III. kerületi Polgárõr Egyesület ügyeletese-
it új helyen, a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatt
kereshetik fel szerdánként 15-tõl 19 óráig. 

Az önkormányzat anyagi támogatásával
egyre több diák szerez ECDL START bizo-
nyítványt a négy modulvizsga letétele után. 15

Egyre több diák tesz ECDL-vizsgát 

XVII. évfolyam 15. szám              Megjelenik kéthetente            2011. augusztus 10.

8
Tényfeltáró kiállítás a pszichiátriáról

10
Új helyen a polgárõr ügyelet

A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. elkezdte augusztus 1-jén az idei esztendõ egyik legjelentõsebb
csõhálózati rekonstrukciós munkáját a Bécsi úton. Az október végéig tartó felújítás során
több mint 1600 méternyi vezetéket cserélnek ki a szakemberek. BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Csaknem egy héttel a ter-
vezett határidõ elõtt átad-
ták a forgalomnak a felújí-
tott burkolatú Kolostor ut-
cát. 

A z iskolai nyári szü-
net elején elkezdett

munkálatok eredménye-
ként a kerület egyik ve-
szélyes útszakasza ka-
pott biztonságosabb ko-
póréteget egy új, ol-
csóbb technológiával. 

RÉSZLETEK A 7. OLDALON

Gyurta Dániel, Óbuda Spor-
tolója-díjas úszó megvéd-
te két évvel ezelõtt Rómá-
ban szerzett vb-címét 200
méteres mellúszásban a
sanghaji vizes világbaj-
nokságon.

S zéles Sándor tanít-
ványa július 29-én

parádés versenyben
gyõzött 2:08.41 perces
kiváló idõvel a szám
kétszeres olimpiai és vb-
aranyérmese, Kitadzsi-
ma Koszuke elõtt úgy,

hogy a végig vezetõ ja-
pánt a hajrában érte be
és elõzte meg. 

A magyar úszók egy
arany- és három bronzér-
met szereztek a világver-
senyen. A férfi vízilabda-
válogatott 12:11-re el-
vesztette a bronzmeccset
Horvátországgal szem-
ben, így a negyedik he-
lyen végeztek pólósaink. 

Magyarország csapata
az éremtáblázat 11. he-
lyén zárta a sanghaji vi-
lágbajnokságot.

Gyurta megvédte
világbajnoki címét

Vízvezetékcsere a Bécsi úton 

Új technológiával készült

Határidõ elõtt átadták a felújított Kolostor utcát

Megszûnik a vagyonhasznosítási osztály
Mint arról elõzõ lapszámunkban hírt adtunk, a képvi-
selõ-testület döntése alapján az önkormányzatnál át-
alakítják a vagyongazdálkodási és vagyonkezelési te-
vékenységet. Ennek következményeként augusztus
31-ével megszûnik a polgármesteri hivatal vagyon-
hasznosítási osztálya. ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY A 2. OLDALON

Képriport a 4., programajánló a 16-17., 32. oldalon 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Interjú – Önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata vagyongazdálkodási
és vagyonkezelési tevékenysé-
gének szervezeti átalakításáról
döntött a közelmúltban. Ennek
értelmében a Celer Épületfenn-
tartó és Szolgáltató Kft. átala-
kulásával augusztus 1-jén meg-
alakult az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt., amelybe szeptember 1-jén
beolvad a polgármesteri hivatal
vagyonhasznosítási osztálya is. 

- Milyen egyéb változások
várhatók az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. mûködésétõl? -
kérdeztük Eperjesi Zoltánt,
az új szervezet ve-
zérigazgatóját.

- A Celer Kft. fõ
tevékenysége az in-
gatlankezelés volt,
mintegy 3500 ön-
kormányzati tulaj-
donú lakás, 450 üz-
lethelyiség, illetve
telek kezelését, bér-
beadását, felújítását és kar-
bantartását végezte. Szep-
tember 1-jével ez a tevé-
kenység kibõvül az értékesí-
tésre szánt ingatlanok pá-
lyáztatásával, valamint az
adásvétel lebonyolításával.

De hozzánk kerülnek a bé-
kásmegyeri és a Kolosy téri
piac üzemeltetésével össze-
függõ feladatok is. 

- Az új szervezet élére az ön
személyében új vezetõ is ke-
rül. Hol volt eddig és milyen
tervekkel érkezett a zrt.-hez?

- Június 1-je óta dolgozom
az önkormányzatnál a Celer
Kft. ügyvezetõ igazgatója-
ként. Közgazdász vagyok, a
versenyszférából jöttem: ko-
rábban gazdasági igazgató
voltam energetikai, szállít-
mányozási cégeknél. Nagy
kihívás számomra, hogy kor-

szerû céget építsek
az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt.-bõl,
ahogy ezt várja tõ-
lem az önkormány-
zat. Nyilván nem
lesz egyszerû a gaz-
dasági válság köze-
pette a kerület szoci-
ális elképzeléseit öt-

vözni a piacorientált vállalat-
irányítással, de mindent el-
követek, hogy sikerüljön, és
a kerület lakosságának is mi-
nél több elõnye származzon
a tevékenységünkbõl. 

Domi Zsuzsa

Óbuda-Békásmegyer vezetõjével, Bús Balázs-
zsal beszélgettünk a kerület elõtt álló felada-
tokról, lehetõségekrõl és arról, hogy milyen
körülmények szükségesek ahhoz, hogy a hiva-
tal mûködése valóban a III. kerületben élõk ja-
vát szolgálja.

- Az elmúlt közel egy évben a kívülállók
szemszögébõl nézve nem történt jelentõs
fordulat a városvezetés 2010-et megelõzõ
fõbb elképzeléseit illetõen. A város- és kö-
zösségépítés a korábban megszabott irány-
ban halad. A részletek ismerõjeként nyil-
ván ön ezt árnyaltabban látja. 

- Természetesen, a választások után a mû-
ködõképesség és hatékonyság növelése ér-
dekében változtatásokat kellett végrehajta-
ni. A megújuló Fõvárosi Önkormányzat
több jó szakembert vitt el, akiknek a pótlá-
sa már önmagában változást eredményezett. 

A gazdasági válság most már több éve
érezteti hatását. Ennek megfelelõen az ön-
kormányzat gazdálkodását is folyamatosan
alakítjuk, hogy intézményeink mûködõké-
pességét biztosíthassuk. Az elmúlt ciklus-

ban megerõsítettük az adócsoportot, mely-
nek következtében bevételeink is jelentõs
mértékben növekedtek, fõleg a kintlévõsé-
gek csökkentése tekintetében. Az ingatlan-
értékesítés során látható, hogy az idáig
mûködtetett vagyonkezelés nem megfele-
lõ, a tulajdonosi döntéshozatal finoman fo-
galmazva problémás, felesleges párhuza-
mosságok találhatóak. Ennek megfelelõen
átalakítottuk a kerületi vagyonkezelést, a
Celer Kft.-t, annak érdekében, hogy gyor-
sabb, és valóban a közösség érdekét szol-
gáló tulajdonosi döntések szülessenek. 

- Híradásokból tudjuk, hogy Budapest és
azon belül a III. kerület irányításának is
keretet szabó szabályok jelentõsen megvál-
toznak a jövõben. Mire számíthat a lakos-
ság ennek kapcsán? 

- Meg kellett vizsgálni, hogy a jövõben
mi legyen azokkal a feladatokkal, melyek
nem kimondottan kerületi hatáskörûek.
Fõvárosi például az egészségügyi szakren-
delõ mûködtetése, a közterület-felügyelet,
a gimnáziumok és a speciális iskola fenn-
tartása. A közterület-felügyelet beváltotta a

hozzá fûzött reményeket, jól mûködik. Ha
visszaadnánk, romlana a közbiztonság. A
szakrendelõ hatékonysága is csökkenne,
ráadásul egyelõre az sem világos, hogy ki-
nek lehetne visszaadni: az államnak, vagy
a fõvárosnak. A gimnáziumok esetében pe-
dig az látszik, hogy a fõváros is racionali-
zálja saját intézményeit. Hozzáteszem, a
három gimnáziumunk az ország legjobbjai
között van. Mindezek miatt tehát a szak-
rendelõt, a közterület-felügyeletet és a
gimnáziumokat sem adjuk vissza, vállalva
a plusz terheket. Megtartjuk õket, apróbb
ésszerûsítések mellett. 

A jövõben iskoláinkba csak kerületi
gyermekeket veszünk fel, fokozatosan
megszüntetjük a közoktatási megállapodá-
sokat. Ezzel egy idõben azonban új óvoda
építését határoztuk el, felkérve Makovecz
Imrét a tervek elkészítésére. Megépülése
után ez lesz az elsõ olyan közintézmény a
fõvárosban, melyet az ismert építõmûvész
tervezett. Az idei költségvetés összeállítá-
sakor újragondoltuk a sporttámogatások

Beszélgetés Bús Balázs polgármesterrel

Együttmûködve változtatni és fejleszteni

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Közlemény
Megszûnik a vagyonhasznosítási osztály

Az önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékeny-
ségének szervezeti átalakítása miatt a polgármesteri hivatal va-
gyonhasznosítási osztálya 2011. augusztus 31-ével megszûnik.
Az osztályon végzett feladatokat 2011. szeptember 1-jétõl az aláb-
biakban részletezettek szerint látják el.
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.-hez kerül:
• a lakások, helyiségek, telkek, intézményi ingatlanok értékesítési

elõkészítése, bonyolítása;
• a kül- és belterületi telekingatlanok, valamint a nyugdíjasházi laká-

sok bérbeadása;
• az önkormányzati lakáscserékhez kapcsolódó teljes ügyintézés;
• bérleti jog pénzbeli térítés ellenében történõ megszüntetése iránti

kérelmek kezelése;
• a tartási szerzõdésekkel kapcsolatos ügyintézés;
• az önkormányzattól részletre vásárolt ingatlanok esetében vételárhát-

ralék fennállásáig a tulajdonjog átruházáshoz, újabb megterheléshez
való hozzájárulás megadására irányuló kérelmek elbírálása;

• a társasházi alapító okirat módosítások, azok ellenõrzése;
• a békásmegyeri és a Kolosy téri piac üzemeltetésével kapcsolatos

feladatok ellátása.
A polgármesteri hivatal fõépítészi és várostervezési irodájához
kerül:
• a tulajdonosi hozzájárulások megadására irányuló kérelmek keze-

lése;
• a közterületeket érintõ szabályozásokkal, telekalakításokkal kap-

csolatos ügyintézés;
• a társasház felújítási, életveszély elhárítási és a zöldfelület gondo-

zási pályázatok bonyolítása.
A vagyonkataszteri csoport a polgármesteri hivatal pénzügyi és
gazdálkodási fõosztály irányítása alatt mûködik tovább.
A kérelmek kezelésében a polgármesteri hivatal érintett szervezeti
egységei, valamint az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. munkatársai tovább-
ra is állnak szíves rendelkezésükre a megszokott félfogadási idõben.

Bús Balázs
polgármester

Korszerû cég lesz 
az új vagyonkezelõ
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rendszerét, figyelemmel arra, hogy orszá-
gos szinten felmerült a napi testnevelési
órák igénye. A célt rövid távon úgy látom
elérhetõnek, ha minden kerületi fiatalnak
megadjuk az esélyt arra, hogy egyesület-
ben sportolhasson. Ezért kötöttünk sport-
szervezetekkel megállapodásokat, ezért tá-
mogatjuk õket a korábbinál nagyobb ösz-
szegekkel. 

A fiatalok mellett az idõsekre is figyel-
met fordítunk, számukra a jelenlegi egy
meglévõ kültéri fitneszpark mellett újabb
hármat létesítünk, és a következõ években
is évente hárommal bõvítjük ezek körét.
Lehetõséget kívánunk nyújtani azoknak is
a testmozgásra, akiknek se lehetõségük, se
kedvük nincs a fitnesztermek közönségé-
vel együtt mozogni. 

- Sokakat az is érdekel, hogy helyi lakos-
ként, a mindennapok szintjén milyen új-
donságokkal szembesülhetnek évek múl-
tán.

- A jelenlegi gazdasági körülmények kö-
zött elemi érdekünk, hogy minél több pá-
lyázaton sikeresen szerepeljünk. Öröm
számomra, hogy az újlaki Promenád-pro-
jektünk elnyerte a támogatást, az elõírás
szerint másfél év áll rendelkezésünkre a
megvalósításra. Bízom benne, hogy még
ebben a ciklusban a békásmegyeri piac át-
építése is megkezdõdhet. A panelrehabi-
litációra fordítható állami források meg-
szerzésében sincs szégyellni valónk, az or-
szágosan elkölthetõ durván 13 milliárd fo-
rintból körülbelül 2,6 milliárd kerül a III.
kerületi társasházakhoz. 

A parkolás tekintetében egyre áldatla-
nabb állapotokkal találkozhatunk, fõleg
Belsõ-Óbudán. Sajnálatos módon két
irányból is nyomás nehezedik ránk, hisz a
belvárosból, a belsõ kerületekbõl fokoza-
tosan szorítják ki az autósokat, ezt fogja
erõsíteni a várhatóan 2013-ban bevezeten-
dõ dugódíj is, valamint a városhatáron hi-
ányzó P+R parkolók miatt az agglomerá-
ció is kerületünket használja parkolónak.
Ebben a helyzetben nem tudjuk majd elke-
rülni a fizetõparkolás bevezetését. Meg-
gyõzõdésem, hogy nem lenne rá szükség,
de jelen helyzetben a kerületi lakosok par-
kolása érdekében elkerülhetetlen lesz. Po-
zitív elõrelépés ugyanakkor számunkra,
hogy a legutóbbi kormányzati döntés érde-
kében az M0 elkerülõ szakasz folytatását
elõrehozták, így az 2016-ig megvalósul-
hat, mely Óbuda terhelését jelentõsen
csökkenteni fogja. 

- Jelenleg is folyik a vita a kerületek és a
fõváros egymáshoz való viszonyáról. Pol-
gármesterként milyen irányú elmozdulást
tartana kívánatosnak?

- Több koncepció is napvilágra került a
fõváros és a kerületek jövõbeni szabályo-
zásáról. Én személy szerint azt a változatot
támogatom, mely a kerületeket és a fõvá-
rost is megtartaná, a feladatok ésszerû új-
raosztása mellett. Meggyõzõdésem, hogy a
szubszidiaritás elvét kell alkalmaznunk. 

Magyary Zoltán, a néhai tekintélyes tu-
dós egyetemi tanár szerint: „számos helyi

ügy van, amelynek valamely meghatáro-
zott módon való eldöntése a helybelieknek
fontos, és a másutt lakók, valamint a köz-
pont számára közömbös. Nincs ok arra,
hogy ez ne az õ óhajuk szerint legyen,

amely az összes körülményeket a legjob-
ban tudja számba venni” - azaz, ami helyi
szinten megoldható, azt nem szabad maga-
sabb hatáskörbe emelni. 

- Parlamenti képviselõi elfoglaltsága
Óbudáért végzett munkája elõl veszi el az
idõt, vagy egy új eszköz a kerületiek haté-
konyabb érdekérvényesítésére?

- Úgy látom, hogy az elmúlt év parla-
menti munkája során a Fidesz és a KDNP
nagyon szoros együttmûködése teremtette
meg az alapot a gyors és hatékony munka-
végzésre. Két bizottságnak vagyok a tagja,
de a munkám elsõsorban a kerülethez köt.
Sokan kérdezik, hogy lehet a kettõt együtt
csinálni, hát úgy, hogy most még többet
dolgozom, mint korábban. Ez elsõsorban a
családom számára jelent nehézséget, de
igazán szerencsésnek mondhatom magam
e tekintetben. A családom támogatása nél-
kül ez lehetetlen lenne. Természetesen szá-
momra a kerület vezetése a legfontosabb,
hisz számos tervünk van a kerület fejlesz-
tése szempontjából, melyeket szeretnék
megvalósítani. Ehhez most nagy segítség,
hogy a Ház falai között könnyebb lobbiz-
ni, de ha választani kell, akkor elsõ a kerü-
let. 

- Hogyan lehetséges egy közel 130 ezres
lélekszámú település esetében identitásépí-
tõ közösséget kovácsolni? Ennek a munká-
nak mik a fõbb színterei?

- Ehhez önmagában az önkormányzat
kevés. Ám nagyon jó együttmûködés ala-
kult ki az elmúlt idõkben a civil szerveze-
tekkel. Ezt igazolja vissza az Óbuda Napja
rendezvényen kezdeményezõ ötletekkel
megjelenõ civil szervezetek tömege is.
Számunkra fontos, hogy még a döntésho-
zatal elõtt megjelenhessen a civil akarat, és
vélemény, hisz akkor sok késõbbi problé-
mát, panaszt is el lehet kerülni. 

Meggyõzõdésem, hogy a városvezetés
elsõdleges feladata a közösségépítés. En-
nek egyik legfontosabb eszköze a kultúra.
Sikerült megõrizni és fejleszteni a III. kerü-

let kulturális szolgáltatásait, hiszen ma már
a kerület határain túl is ismertek program-
jaink. Nagyon örülök, hogy ideköltözésé-
vel a Vendéglátóipari Múzeum tovább szí-
nesíti a kínálatot. Az államtól megkaptuk a
Zichy-kastély északi részének kezelõi jo-
gát, melyet a jövõben az Óbudai Múzeum
vesz birtokba. Turisztikai szempontból fon-
tos, hogy a kerület célállomássá váljon, ez
mindannyiunk közös érdeke. Éppen ezért
készíttettünk egy olyan turisztikai appliká-
ciót, mely a modern technika segítségével
mutatja be a kerület lehetõségeit. 

- A politizálás klasszikusan közösségi
munka. Ez a pártpolitikára éppúgy igaz,
mint a kerület fejlesztésére. Elégedett a ve-
zetése alatt dolgozó csapattal?

- Az elmúlt egy évben a képviselõ-testü-
letben sikerült megõrizni azt az együttmû-
ködést, mely Óbudára mindig is jellemzõ
volt, ezért köszönet illeti a helyi képviselõ-
ket és a pártokat is. Meggyõzõdésem, hogy
a kerület fejlõdése szempontjából ez rend-
kívül fontos érték, melyre vigyáznunk kell.
Változtatni is csak akkor tudunk, ha
együttmûködés van.

Lakossági bejelentések, panaszok tel-
jes körû ügyintézésére, ötletek fogadá-
sára ügyfélkapcsolati iroda nyílt az
óbudai Városházán.
Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a
kerület vezetésének címzett bejelentések-
kel, panaszokkal, ötletekkel személyesen a
polgármesteri hivatalban, a Fõ tér 3., I.
emelet 36. számú irodában várják az ügy-
feleket félfogadási idõben, hétfõn 14-tól 18,
szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 13
óráig.
Az ügyfélkapcsolati iroda elérhetõ telefonon
a 437-8961-es, a 437-8962-es, a 437-8963-
as számon vagy faxon (437-8987), valamint
az önkormányzat honlapján e-mailen az öt-
letládán (www.obuda.hu/otletlada), illetve
a panaszládán keresztül (www.obuda.hu/
panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda 
a Városházán

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Könnyed hangulat, mindig nívós szereplõgárda, komoly
mûvészi teljesítmény, színes és széles paletta - ez jel-
lemzi a több, mint egy évtizedes múltra visszatekintõ
Óbudai Nyár kulturális rendezvénysorozatot. A Fõ téri
koncerteket ráadásul ingyenesen élvezhette számos al-
kalommal a közönség, és több helyszínen mérsékelt áron
vásárolhatnak augusztusban is belépõt a látogatók.

Pillanatfelvételek az Óbudai Nyárról

ÖT NÕ AZ ESÕBEN. Csomor Csilla, Vásári Mónika, Sztankay Orsolya, Balázs Andrea és
Ivancsics Ilona fõszereplésével állította színre Bencze Ilona Mark Dunn színdarabját,
július 10-én a Zichy udvarban

HARCSA VERONIKA QUARTET. Harcsa Veronika énekes,
dalszerzõ 2008-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fõiskola jazz tanszékén. Saját zenekarát 2005-
ben alapította. Idén jelent meg a Harcsa Veronika
Quartet negyedik, „Lámpafény” címû lemeze, melyen a
zenekar XX. századi magyar költõk verseit dolgozza fel.
Az énekesnõ elsõ magyar nyelvû albumából játszottak a
Fõ téren július 23-án 

KÉPEK A SYMBOLBAN. Mondy András festõmûvész kiállítá-
sa augusztus 21-ig tekinthetõ meg a Symbol Art Galériában
az Óbudai Nyár kulturális programsorozathoz kapcsolódó-
an. A mûvész nagyapja, Mondy Miklós görög katolikus es-
peres, író emlékének ajánlja jelen kiállítását, melyet dr.
Surányi András filmrendezõ nyitott meg augusztus 2-án.
(Aki megtekintené a kiállítást, a +36-30-394-0880-as tele-
fonszámon jelentkezzen be elõtte. Cím: Bécsi út 56.)

A Zichy udvarban július 29-én koncerttel emlékezett Cserháti Zsuzsára Auth Csilla,
Janza Kata, Koós Réka, Trokán Anna, Majsai Gábor és a Stúdió 11 zenekar

Cserháti Zsuzsa emlékkoncert

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A „Hyppolit, a lakáj” címû zenés vígjátékot láthatta három részben a közönség a Ka-
rinthy Színház mûvészeinek (Koltai Róbert, Galla Miklós, Voith Ági) elõadásában, au-
gusztus 6-án a Zichy udvarban 
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A magyar nyelvû alkalma-
zás után angolul is letölt-
hetõ iPhone-ra és iPad-ra
Óbuda mindennapi élete. 

Az itunes store-ból
hozzáférhetõ alkal-

mazás segítségével nem
csupán a Sziget térképét is-
merhetik meg a Budapest-
re érkezõ fiatalok, hanem
bebarangolhatják a III. ke-
rületet. A videók, képek és
szöveges leírások segítsé-
gével ellátogathatnak a

legfontosabb kulturális
helyszínekre, hozzájuthat-
nak a legfontosabb közin-
tézmények telefonszámai-
hoz, valamint tájékozód-
hatnak arról is, hogy hol és
fõleg, hogy mit érdemes
vásárolni Óbudán. Ebben
útvonaltervezõ is segít. Az
applikáció magyar és an-
gol nyelvû változata
androidos verzióban is el-
készült, és letölthetõ az ar-
ra alkalmas okostele-
fonokra.     Aquincum, ját-

szóterek, Szigeten túli mû-
sorinformációk és a leg-
fontosabb közhasznú tele-
fonszámok - a többi között
ezt kínálja az az alkalma-
zás, amely nem csupán
iPhone-ra, hanem androi-
dos telefonokra is letölthe-
tõ. Az alkalmazásban talál-
ható telefonszámok el-
menthetõk az okostelefon-
ra, ami adott esetben ko-
moly segítséget jelenthet
használójának. Óbuda így
valóban belépett a mobil-

eszközök virtuális világá-
ba. A június elején elké-
szült iPhone alkalmazás
benne volt a hazai app. top
50-ben, az önkormányzati
oldalak között pedig elsõ
lett. Aviszszajelzések nyo-
mán a fejlesztõk bõvített
tartalommal látták el az
applikációt a Sziget indu-
lása elõtt! Az alkalmazásba
például bekerültek a
monstre buli közelében ta-
lálható játszóterek is. Ami
azonban a legfontosabb,
hogy már több mint 600
kép segítségével ismerked-

het meg a felhasználó a III.
kerület nevezetességeivel,
épületeivel, fontosabb cso-
mópontjaival.

Az alkalmazás segít a
tájékozódásban is, hiszen
a használó  az aktuális
pozíciója megadása mel-
lett bárhova eljuthat a tér-
kép és útvonaltervezõ se-
gítségével. Így azokra a
Szigeten kívüli rendezvé-
nyekre is, amelyeket az
egyhetes buli idején tarta-
nak a kerületben. Ha va-
laki még ezek után sem
akarja a fizikai valóságá-
ban felfedezni Óbudát,
annak több mint 600 kép
segít ebben, így akár a
Nagyszínpad közelébõl is
bebarangolhatja Buda-
pest egyik legöregebb vá-
rosrészét.

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma augusztus 24-én,
szerdán jelenik meg!
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a
www.obuda.hu honla-
pon.

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 augusztusban
nem tart fogadóórát. A
következõ fogadóóra
szeptember 1-jén lesz.
A fogadóórára a Fidesz
iroda telefonszámán
(367-8791) lehet beje-
lentkezni.

Fogadóóra szünet
Nyári szünet miatt nem
tartanak fogadóórát au-
gusztusban a Fidesz-
KDNP-frakció önkor-
mányzati képviselõi.

M indebbõl fény de-
rül arra, hogy leg-

inkább melyik fekvõbe-
teg intézetet, honnan és
milyen problémákkal ke-
resik fel a betegek. Az is
láthatóvá vált, mely szak-
mai területeken nagy az
igény vagy éppenséggel
mely területek lehetõsé-
gei hiányosak. A felmérés
a nonprofit kft. szakmai
portfoliójának ki- illetve
átalakításához nyújt se-
gítséget. A társaság veze-
tése többször is nekifutott
már egyes átalakítások-
nak, több-kevesebb siker-
rel. Jelenleg is folyamat-

ban van egy hasonló kez-
deményezés hatósági el-
bírálása. A térségbõl kór-
házat igénybe vevõk la-
kóhelyi megoszlása és az
ellátást biztosító osztá-
lyok elemzése pedig azt
is mutatja, hogy mely el-
látásokra van vagy lenne
szükség a városrészben. 

Járóbeteg-
szakellátás

A statisztika szerint ta-
valy 79 ezer 378 lakos
401 ezer 75 esetben keres-
te fel a kerületbõl a rende-
lõintézetet. Ez azt jelenti,
hogy a páciensek átlago-

san 5 alkalommal jelentek
meg, és a lakosság 63,75
százaléka megfordult a
rendelõintézetben. Buda-
pest más kerületeibõl 7
ezer 839-en, 22 ezer 408
esetben fordultak ellátá-
sért a Szent Margit Ren-
delõben. Ez a III. kerület-
bõl megjelentek arányá-
nak 9,88 százaléka. A fõ-
város más részeibõl a la-
kosok 0,5 százaléka ke-
reste fel az intézményt,
leginkább a budai, vala-
mint a XIII., XIV. kerületi
lakosai. Az agglomeráció
településeirõl 9 ezer 984
járó-beteg, 37 ezer 242
esetben vette igénybe a
rendelõintézeti ellátást:
Pilisborosjenõ 42, Üröm
lakosainak 38 százaléka.
Mindemellett sokan ér-
keztek Pilisvörösvárról,
Pomázról, Budakalászról.
Budapest más kerületei-
bõl és az agglomeráció je-
lentõsebb településeirõl

összesen 17 ezer 823-an
voltak, akik 59 ezer 650
ellátási esetet igényeltek.
A kerületi ellátottakhoz
képest arányuk 22,45
százalékot jelent. A táb-
lázatok adatait összegez-
ve elmondható, hogy az
OEP által jelentõsen
csökkentve (a normál
alapdíj 30, illetve 20 szá-
zalékán) finanszírozott
helyi szakellátás volu-
mene azonos a kerületen
kívülrõl érkezõ betegek
ellátásának nagyság-
rendjével!

Kórházi ellátás
Mikor a fent említett te-

lepüléseket és a III. kerüle-
tet tekintjük át abból a
szempontból, hogy a pol-
gárok mely kórházakat és
milyen osztályokat, mely
megbetegedésekkel vettek
igénybe, azt látjuk, hogy
tavaly több mint 23 ezer la-
kos került kórházba a vá-
rosrészbõl. Leggyakrab-
ban a szülészeten, nõ-
gyógyászaton, onkológiai
osztályon, kardiológián,
belgyógyászaton, sebésze-
ten kezelték õket. A Szent
János Kórház Észak-budai
Egyesített Kórház vette fel
a szóban forgó területek-
rõl, más budai kerületek-
bõl a legtöbb beteget az el-
múlt évben, 24 ezer esettel.
A leggyakoribbak az agyi
érbetegségek, a szülészeti-
nõgyógyászati események,
az újszülöttek ellátása,
szívproblémák, illetve ve-
seelégtelenségek voltak. 

Sz. Cs. 

Felmérés a városrész egészségügyi ellátásáról

Kórházra és jobb OEP-finanszírozásra van szükség 
Mint arról korábban hírt adtunk („Visszakaphatja önálló-
ságát a Margit Kórház” címmel, lapunk 2011. július 13-
ai, 13. számának 1-3. oldalán) ismét esély van arra, hogy
a városrészben élõk helyben részesülhessenek kórházi
ellátásban, annak minden elõnyével. Az ügy kapcsán Bús
Balázs polgármester kérésére felmérést készített dr. Vár-
szegi József, a Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit
Kft. ügyvezetõ-igazgatója Óbuda és az agglomeráció ren-
delõintézeti és kórházi ellátásáról. 

Óbuda a szigetelõk zsebében!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A meglévõ, 800, 300 és
150 milliméter átmérõjû
öntöttvas vezetékeket két,
nagyobb ellátási biztonsá-
got adó, korszerûbb anyag-
ból készült 600 és 200 mil-
liméter átmérõjû passzív
bevonatos gömbgrafitos
vezetékre cserélik. A pá-
ratlan oldalon 960, illetve
661 méter hosszan. 

Arekonstrukció során
egyúttal a fogyasz-

tókat ellátó, 200 millimé-
teres vezeték cseréjét is
elvégzik, valamint 81
méter hosszan megújul a
Felhévízi utcában 1948-
ban fektetett 150 milli-
méter átmérõjû öntöttvas
vezeték is, melynek he-
lyére 160 milliméter át-
mérõjû KPE (kemény
polietilén) vezeték kerül.
A különbözõ átmérõjû
vezetékek cseréjét egy
idõben, egy munkaárok-
ban, nyíltárkos technoló-
giával végzik.

Kapcsolódó beruhá-
zásként a Dereglye utcá-
ban (a Bécsi út és Árpád
fejedelem útja között)
az 1948-ban fektetett
800 milliméter átmérõjû
öntöttvas vezeték he-
lyén 600 milliméter át-
mérõjû passzív bevona-
tos gömbgrafitos veze-
ték épül. A 190 méteres
szakaszon no-dig, azaz
kitakarás nélküli tech-
nológiát alkalmaznak a
szakemberek.

Közlekedési
változások 

A munkálatok a Bécsi
út Nagyszombat utca és
Zsigmond tér közötti
szakaszán jelentõs for-
galomkorlátozással, for-
galmirend-változással
járnak. A felújítás ideje
alatt a 17-es villamosok
helyett autóbuszok köz-
lekednek a teljes vona-
lon (Margit híd-Vörös-
vári út). A Szépvölgyi út
és Nagyszombat utca
között a munkaterület
mellett a forgalom csak
egy irányban tartható
fenn, a Nagyszombat ut-

cától a Szépvölgyi út
irányába. Az észak felé
haladókat a Szépvölgyi
út-Lajos utca-Nagys-
zombat utca útvonalra
terelik el.

Miért van szükség
a felújításra?

Az 1935-ben fektetett
800 milliméter átmérõjû
Budai II. öntöttvas fõ-
nyomó-vezetéken és az
elosztó hálózaton több
meghibásodás is történt.
Ennek oka, hogy a veze-
tékek rendkívül kor-
rozív környezetben fek-
szenek, ugyanakkor
nagy nyomás alatt van-
nak annak érdekében,
hogy a környék maga-
sabban fekvõ részein is
megfelelõ nyomású, za-
vartalan legyen a vízel-
látás. A felújítás terve-

zésekor végzett roncso-
lás-mentes vizsgálatok
eredményei alapján a
vezetékek részben köze-
pesen, részben kritikus
mértékben grafitosod-
tak, ami a gyakoribb
meghibásodás lehetõsé-
gét valószínûsíti. 

A fõnyomó-vezeték
felújításával egy idõben
az elosztóvezetékek cse-
réje is célszerû, hogy a to-
vábbi sérülések, üzemza-
varok teljes biztonsággal
kiküszöbölhetõek legye-
nek. Ezért történik az
1990-ben épült 200 milli-
méter és az 1981-ben fek-
tetett 300 milliméter át-
mérõjû azbesztcement,
valamint a Bécsi út páros
oldalán az 1913-ban épült
150 milliméteres öntött-
vas vezeték cseréje is. A
II. kerületi szakaszon pe-

dig megszûnik a kétoldali
elosztóvezeték, helyette
egy, 200 milliméteres ve-
zetéket fektetnek. 

Egy esetlegesen bekö-
vetkezõ csõtörés a javítás
idejére nagy terület vízel-
látását veszélyeztetné,
miközben jelentõs forga-
lomzavaró tényezõt jelen-
tene és az anyagi károko-
zási kockázata is nagy.

Miért éppen
most? 

A Bécsi út III. kerületi
szakaszán-a Bécsi út-
Nagyszombat utca-Lajos
utca-Szépvölgyi út által
határolt területen Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata az Óbudai Pro-
menád Fejlesztése Pro-
jekt keretében közterület-
rehabilitációt indít 2011-
ben. A BKV pedig a 17-

es villamos vágányfelújí-
tását tervezi, amit az út
teljes szélességében bur-
kolat-helyreállítás követ.
E munkákkal összehan-
goltan, azokat megelõzõ-
en indokolt a vezetékek
cseréje, hogy azt követõ-
en már sem rekonstruk-
ció, sem hibajavítás miatt
ne kelljen az új dísz- és
útburkolatot felbontani.

Kivételes 
rekonstrukció 

A munkálatok Buda-
pest egyik legforgalma-
sabb útján zajlanak,
ugyanakkor a csõrekonst-
rukció kapcsolódik a III.
kerületi önkormányzat
Óbudai Promenád Fej-
lesztése Projektjéhez,
mely során a Bécsi út-
Nagyszombat utca-Lajos
utca-Szépvölgyi út által
határolt területen díszbur-
kolatot alakítanak ki.

A Dereglye utcai mun-
kák során a kivitelezõ
egy új, Magyarországon
még nem alkalmazott
technológiával dolgozik:
a no-dig eljáráskor nem
rugalmas, a behúzást kö-
vetõen szilárduló anyagú
vezetéket, hanem fém-
csövet húznak bele a régi,
felújítandó vezetékbe. 

Zavartalan 
vízellátás

A vízszolgáltatás a fel-
újítás teljes ideje alatt za-
vartalan lesz, kivéve azt a
néhány órát, amikor a régi
és az új vezeték összekö-
tésekor le kell zárni a vi-
zet. Errõl a lakók elõzete-
sen tájékoztatást kapnak. 

Mindezeket figyelembe
véve a munkák kezdetét a
nyári szünet idejére - és
akkor is csak szigorú elõ-
írások betartásával - üte-
mezték, a Zsigmond tér és
Szépvölgyi út közötti két-
irányú forgalom fenntartá-
sa mellett. 

Akörnyék lakóit, illetve
az arra közlekedõket a Fõ-
városi Vízmûvek Zrt. in-
formációs táblákon, szó-
rólapokon és a helyi médi-
án keresztül tájékoztatja. 

Az év egyik kiemelt vízcsõ-rekonstrukciója

Megújuló vízvezetékek a Bécsi úton 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Gyors, hatékony, ráadásul
költségkímélõ új technoló-
giát választott az önkor-
mányzat városüzemelteté-
si osztálya a Kolostor ut-
cai burkolat-felújítás meg-
rendelésekor. 

A teljes pályaszerke-
zet elbontása és új-

jáépítése helyett a kivi-
telezõ speciális rács-
szerkezetet épített be az
aszfaltrétegek közé. Az
új technológia alkalma-
zásával az önkormány-
zat 15-20 millió forintot
takarított meg, mely
összeg további útfelújí-
tásokra fordítható. Az új
aszfalt kopórétegnek

köszönhetõen a kerület
egyik veszélyes, esõben,

havas, jeges útviszo-
nyok között különösen

csúszós útszakasza vált
biztonságosabbá. Nem-

csak a teljes útpályabur-
kolat újult meg a Kolos-
tor és a Kiscelli úton, de
átépítették a kiemelt
szegélyeket is.

A kerület forgalmas és
veszélyes szakaszait fo-
lyamatosan javítják. Eb-
ben az évben újult meg
a Mátyáshegyi út meg-
süllyedt része, a Perényi
úti csomópont és a
Laborc utca egy szaka-
sza is. 

A soron következõ na-
gyobb lélegzetû útfelújí-
tás a Testvérhegyi lejtõn
kezdõdik augusztusban.
Közben folyamatosan
zajlik a Római-partra ve-
zetõ kis utcák javítása.

Új technológiával készült

Határidõ elõtt átadták a felújított Kolostor utcát

Pályafelújítás miatt ideiglenesen
nem közlekedik a 19-es villamos, az
utasokat pótlóbuszok szállítják. A
munkálatok miatt a 86-os autóbu-
szok Szent Gellért téri és Döbrentei
téri megállója változott. A felújítás-
sal várhatóan szeptember közepére
készülnek el a szakemberek 

Elkezdték a Szent Gellért rak-
parton a villamospálya fel-

újítását július 28-án, a 19-es villa-
mos a vágányzár ideje alatt nem
jár, az utasokat pótlóbuszok szál-
lítják. A Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) közleményében
azt írta, a pálya állapota a
Döbrentei tér és a Szent Gellért
tér között mára kritikussá vált,
sebességkorlátozással tudnak
csak közlekedni a szerelvények.

A nyári idõszakban ezen a sza-
kaszon gyakran felpúposodtak a
sínek is, emiatt nem jártak a villa-
mosok. A felújítás elsõ ütemé-
ben, a július 28-án kezdõdött és
várhatóan szeptember 15-ig tartó
vágányzár miatt a 19-es villamos
nem közlekedik, helyette a 49-es
villamos vehetõ igénybe a Kelen-
földi pályaudvartól, ami sûrítve

jár egyes napszakokban. A 41-es
villamos a Kamaraerdõ felõl a
Batthyány tér helyett a Szabad-
ság hídon át a Deák Ferenc térre
megy. A 18-as villamosok meg-
osztva, a Széll Kálmán tér és a
Döbrentei tér, illetve a Savoya
Park és Újbuda-központ (Bocs-
kai út) között közlekednek. A vil-
lamosok helyett 18-41V jelzéssel
pótlóbusz szállítja az utasokat a
Batthyány tér és Újbuda-központ
(Bocskai út) között.

Módosult a 86-os autóbu-
szok közlekedése is: Óbuda fe-
lé a Szent Gellért téren a meg-
szokott megállójuk helyett a
villamosmegállóban állnak
meg, míg a Döbrentei téren új
leszállóhely létesült a villamos-
pótlóval közösen. 

A felújítás során kicserélik a
nagypaneles vágányokat, mo-
dern, rugalmas gumiágyazású
pályaszerkezetet építenek be, ki-
cserélik a síneket és a fel-
sõvezetékeket is felújítják.

Az autósoknak a BKK azt ja-
vasolja, hogy a várható torlódá-
sok miatt lehetõleg kerüljék el a
Szent Gellért rakpartot.

Egy hétre (július 28-tól augusztus 5-
ig) lezárták a budai alsó rakpartot a
Margit hídnál. Az intézkedés az át-
kelõ korrózióvédelmi munkái miatt
elkerülhetetlen volt. A budai alsó
rakpart megnyitása után a pestit
zárják le, szintén egy hétre augusz-
tus 6-tól 14-ig.

Aszakaszos lezárások kizáró-
lag a Margit hídi hídfõk

hosszában érintették/érintik a
rakpartokat, a hídfõk környezeté-
ben lévõ le- és felhajtók használ-
hatók maradnak.

Az európai uniós támogatással
megvalósuló Margit hídi felújí-
táshoz kapcsolódóan megkezdõ-
dött az alsó rakpartok feletti híd-
részek festése. A munkálatokhoz
elkerülhetetlen a pesti és a budai

alsó rakpartokon is a forgalom
korlátozása. A két szakaszt egy-
más után zárják le a forgalom
elõl, tehát a Duna két oldalán
egyszerre nem kell korlátozások-
ra számítani. Cél, hogy minél ke-
vesebb fennakadást okozzanak a
speciális munkák elvégzése miatt
szükségessé vált intézkedések.

A rakparton közlekedõknek a
következõ idõszakokban kell
korlátozásra számítaniuk: a pesti
alsó rakpart Margit híd alatti sza-
kaszát augusztus 6-án szombaton
hajnali 5 órától várhatóan au-
gusztus 14-én vasárnap este 22
óráig zárják le a forgalom elõl.

A lezárás a felsõ rakpartok for-
galmát, valamint a híd elõtti és
utáni felhajtórámpák használha-
tóságát nem érinti.

Ideiglenes változások a budai közlekedésben

Sínfelújítás a Gellért rakparton

Újra megáll a HÉV a Margit hídnál
Idõ elõtt átadták rendeltetésének a Margit híd budai hídfõjénél a
HÉV-megállót és az állomáshoz vezetõ lépcsõt. Bár csak július vé-
gére ígérték a munkálatok befejezését, már július 20-án birtokba
vehették az utasok. Így a HÉV újra megáll a Margit hídi megállóban.

A budai után a pesti rakpartot
zárják le a Margit hídnál

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

FOLYTATÁS ELÕZÕ SZÁMUNKBÓL

A Püski Kiadó gondozásá-
ban megjelent az „ÉRTE-
TEK” címû elõadás-soro-
zat harmadik füzetében is-
mét aktuális témák, érde-
kes megközelítés módok
kerülnek látótérbe. A har-
madik sorozatban hat kü-
lönleges elõadásról olvas-
hatnak. Az elsõ hármat
elõzõ számunkban foglal-
tuk össze röviden.

Topolánszky Ákos lel-
kész-szociológus

egy ismeretlen ismerõs-
sel, a kábítószerrel
szembesíti az olvasót. A
kétarcú szer egyszerre
áldás és átok volt az em-
beriség története során.
Manapság azonban egy-
oldalú elutasítás és irreá-
lis veszélyképzetek él-
nek a társadalmunkban
az illegális drogokkal
kapcsolatban, miközben
a legális szerekkel szem-
ben túlságosan is enge-
dékenyek vagyunk. Ho-
lott az úgynevezett „el-
kerülhetõ halálesetek-
nek” mindössze 0,2 szá-
zaléka írható a kábító-
szer-fogyasztás számlá-
jára, miközben 60 szá-
zalékért a dohányzás,

mintegy 20 százalékért
pedig az alkoholfo-
gyasztás a felelõs.

Dr. Ócsai Lajos epi-
demiológus, az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal
járványügyi fõosztályá-
nak vezetõje elõadásában
az influenzajárványokkal
kapcsolatos tévhiteket

próbálja eloszlatni. Meg-
ismertet a vírusok visel-
kedésével, a pandémia,
azaz a világjárvány kiala-
kulásának törvényszerû-
ségeivel, és az ellene való
védekezés lehetõségei-
vel. Röviden elmagyaráz-
za, hogyan készül az oltó-
anyag, és azt is, hogy mi-

ért ne higgyünk az áltu-
dományos bulvárhírek-
nek.

E súlyos témák után
mintegy felüdülésül Hen-
ter Izabella dietetikus,
egészségügyi menedzser
egy gasztronómiai idõ-
utazásra hívja az olvasót -
az õskortól napjainkig.
Az emberiség táplálko-
zástörténetét nyomon kö-
vetve levonhatjuk a meg-
lepõ tanulságot: a XXI.
század elején sok szem-

pontból rosszabbul táp-
lálkozunk, mint az õsem-
ber tette.

Adjunk értelmet a
könyv címének és vásá-
roljuk meg ezeket a kitû-
nõ gondolatokat tartal-
mazó sorozatot, mely a
Szent Margit Rendelõin-
tézetben (Vörösvári út
88-96. földszint) a könyv-
árusnál kapható.

Szent Margit 
Rendelõintézet

(www.szentmargitrendelo.hu)

„ÉRTETEK”: hat elõadás a San Marco Szabadegyetemen

Európa számos nagyváro-
sa után Óbudára augusz-
tus 6-án érkezett az az
utazó kiállítás, mely a
pszichiátria területén tör-
ténõ emberi jogi vissza-
éléseket mutatja be.

Ezekrõl kaphat a nagy-
közönség informáci-

ókat az Óbudán rendezett
„Pszichiátria: Károkozás
és halálesetek” címû
tényfeltáró kiállításon,
ahol eredeti dokumen-
tumfelvételek tekinthetõk

meg többek közt olyan
brutális pszichiátriai gya-
korlatokról, mint az elekt-
rosokk vagy a viselkedés-
módosító agymûtét.

A tárlat augusztus 16-
ig tekinthetõ meg, na-
ponta 10-tõl 20 óráig, a
Mozaik utca 7. szám
alatt (Filatori gát HÉV
megálló). Filmvetítés a
kiállításon: augusztus
10-én 18 órától „Halálos
tévedés” címmel; au-
gusztus 11-én 18 órától
„Halálos profitszerzés”

címmel. Szeminárium a
kiállításon: augusztus
12-én 18 órától „Té-
bolymarketing” címmel. 

A filmvetítésre és a
szemináriumra az ülõ-
helyek korlátozottsága
miatt kérik, hogy az ér-
deklõdõk az elérhetõsé-
gek valamelyikén jelez-
zék részvételi szándéku-
kat. (Telefonon: 342-
6355, 06-70-330-5384.
Levélcím: 1461 Bp., Pf.:
182.; info@cchr.hu;
www.emberijogok.hu) 

Tényfeltáró kiállítás a pszichiátriáról

Nyári rendelés Békásmegyeren
A Csobánka téri járóbeteg-szakrendelõben július 1-jé-
tõl szeptember 4-ig a sebészeten és a röntgenen a kö-
vetkezõk szerint rendelnek: hétfõn, szerdán, pénteken
8-tól 14 óráig; kedden és csütörtökön 14-tõl 20 óráig.

Bõrgyógyászat
Dr. Tolvaly Judit bõrgyógyász szakorvos (Csobánka
téri rendelõintézet bõrgyógyászat) rendelési ideje a
következõk szerint változott: pénteken 7.30-tól
13.30 óráig; hétfõn 13.30-tól 19.30 óráig; kedden,
szerdán, csütörtökön nem rendel.

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

Bejelentkezés a pszichológiára
Dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszicholó-
gus rendelése a Csobánka téri rendelõintézetben (I. em.
41. sz.) hétfõn 8-tól 14; kedden, szerdán és csütörtökön
14-tõl 20 óráig. Bejelentkezés személyesen vagy telefo-
non:454-7524, 454-7500/247-es vagy 253-as melléken.

Idõpontkérés a fül-orr-gégészeten 
2010. október 1-je óta a fül-orr-gégészeti osztályon
idõpontot kell egyeztetni. A 10 év alatti gyermekek
szüleinek nem kell idõpontot kérniük. (További infor-
máció: 388-7760, 388-8384, 8-tól 16 óráig.)

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete augusztusban az aláb-
bi idõpontokban és helyszíneken szervez véradást.
Augusztus 19-én 14-tõl 18 óráig: az Auchan Óbuda áruháznál, a véradó ka-
mionban (Szentendrei út 115.). Augusztus 24-én 11-tõl 19 óráig: a Békásme-
gyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 60. életévét
(rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-
kártya szükséges.

Az Óbuda-Békásmegyeren
mûködõ látássérült csoport
tagjai közé várják a kerület-
ben élõ sorstársak és hozzá-
tartozók jelentkezését.

Aklubtalálkozók al-
kalmával a látássé-

rülteket érintõ mindenna-
pi gondokra közösen ke-
resik a megoldást. Lakó-
helyükhöz közel kaphat-
nak naprakész informáci-
ót a látássérültekre vonat-

kozó jogszabályokról, pá-
lyázatokról, segédeszkö-
zökrõl, és természetesen
egy segítõ, sorstársi kö-
zösségre találhatnak.
Korhatár nincs.

(Jelentkezés és bõvebb
információ: Óbudai Re-
habilitációs és Foglalkoz-
tatási Központ Támogató
Szolgálata, Benedek Elek
utca 1-3. Varga Nóra szol-
gálatvezetõ, tel.: 368-
8454 vagy 240-2248.)

Látássérült csoport
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Schaub Árpádné (született
Herner Mária) július 29-én
ünnepelte századik szüle-
tésnapját. Ebbõl az alka-
lomból a III. kerületi ön-
kormányzat vezetése is fel-
köszöntötte: a testület
ajándékát Kelemen Viktó-
ria, az egészségügyi, szo-
ciális és lakásgazdálkodá-
si bizottság elnöke adta át.

M ária néni Mohá-
cson született.

Szülei kiskereskedõk

voltak. Egy fiú testvére
született. Az elemi isko-
la után nõi szabónak ta-
nult. Férjhez 1930-ban
ment egy pécsi fiatalem-
berhez, akivel saját szó-
dagyárat üzemeltettek.
Részvényesek voltak a
helyi szeszfõzdében is.
Késõbb a Baranya me-
gyei Szeszipari Vállalat-
nál talált munkát, az or-
szág elsõ és valószínû-
leg egyetlen nõi szesz-
fõzdei telepvezetõje-

ként. Elsõ férje 1949-
ben 43 évesen elhunyt,
háborús sérülései követ-
keztében. 

Mária nénit második
házassága „hozta” Csil-
laghegyre, 1964-ben.
Azóta itt él nevelt lányá-
val - akit hároméves ko-
rában, 1940-ben fogad-
tak örökbe, elsõ férjével
- és unokájával. 

Nagyon jó egészséget
és sok erõt kívánunk
neki!

Mária néni 100 éves

KAPCSOLDA. Az Óbudai Gimnázium által szervezett, fogya-
tékkal élõ és egészséges tanulóknak rendezett programra
a Keve-Kiserdei Általános Iskolából is érkeztek diákok 

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Megbékélés Házában rendezett hang-
versenysorozata idén 12 éves. A július 25-ei délutáni, esti koncert elõtt családi nap-
ra várták a Dankó utcai óvodásokat, a Wesley iskolahálózat gyermekeit, a Vakok In-
tézetének kis lakóit, valamint a lakótelep gyerekeit a békásmegyeri templom udvará-
ra. A gyerekek ügyességi versenyeken vehettek részt, de volt arcfestés, csuhébaba
készítés, bábos foglalkozás, bohóc mûsor, tombola és a bátrabbak még a parókia pa-
cijára is felülhettek

Családi nap a Megbékélés Házában

Hozzátartozói találkozót rendeztek nemrégiben a Derûs
Alkony Gondozóházban

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormányzat által végzett napi pályá-
zatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus leve-
lezõ rendszerünkön keresztül a különbözõ pályáza-
ti lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ
egyéb hasznos információkról. Ha igénylik az ön-
kormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek je-
lezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, civil és esély-
egyenlõségi referensnél, a radnai.irisz@obuda.hu
e-mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

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 Polgárõr
Egyesület kerékpáros cso-
portja már egy éve, április
végétõl október elejéig lát
el szolgálatot az idegen-
forgalmilag frekventált
területeken. Elsõsorban a
Római-parton, a Kossuth
Lajos üdülõpart teljes
hosszában, a Pók utcai la-
kótelepen és Csillaghegy
családi házas övezetében.

A szolgálati csoport
havonta többször

ellenõrzi a turisták által
gyakran látogatott terü-
leteket. Kerékpárral

azokon a helyeken is
könnyen átjutnak, ahol a
gépkocsik már nem me-
hetnek tovább és gyor-
sabbak, mint a gyalogos
járõrök.

A járõrök hasonló fel-
szereléssel rendelkez-
nek, mint autós kollégá-
ik: mobiltelefonnal,
URH-rádióval, fényké-
pezõgéppel és GPS-sel,
a gyors reagálás érdeké-
ben. Kapcsolatban van-
nak az egyesület gépko-
csizó járõreivel, vala-
mint a III. kerületi
Rendõrkapitányság és a

Budapesti Polgárõrség
ügyeletével.

A lakosok és turisták
mindig örömmel és ér-

deklõdéssel fogadták a
kerékpáros bûnmegelõ-
zõket, gyakran kérik,
hogy közös fotót készít-

hessenek velük és ter-
mészetesen kérdések-
kel, javaslatokkal is el-
halmozzák õket.

Biciklis polgárõrök a kerület biztonságáért

Polgárõr ügyelet a Kaszásdûlõ utcában
A kerületi Polgárõr Egyesület ügyeletesei új helyszí-
nen, a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti polgárõr iro-
dában fogadják a hozzájuk fordulókat, a már meg-
szokott idõben, szerdánként 15-tõl 19 óráig.
Itt tájékozódhatnak az egyesületi életrõl, a belépés
feltételeirõl, bûnmegelõzéssel kapcsolatos tanácso-
kat kaphatnak, illetve javaslataikat is meghallgatják.
Kapcsolattartási lehetõségek:telefonon a 06-30-621-6088-
as számon, valamint a polgaror.obuda@gmail.com elekt-
ronikus címen.
Az egyesület honlapja a www.polgarorobuda.hu
címen látogatható.
(Terjedelmi korlátok miatt az egyesület 2010. évi
közhasznúsági jelentése a honlapon tekinthetõ
meg.)

O pel Corsa borult a
tetejére július 27-

én reggel a Bécsi úton,
nem sokkal az ürömi el-
ágazás elõtt. A jármûvet
vezetõ fiatal hölgy a

mentõk elmondása sze-
rint életveszélyesen
megsérült. Õt a tûzoltók
nyakrögzítõ gallér fel-
helyezése után emelték
ki a jármûbõl, melynek

betörött a teteje. A tûzol-
tók áramtalanították a
jármûvet, az úttestre ki-
folyt üzemanyagot ho-
mokkal felszórták. A
mûszaki mentés idejére
a Bécsi út ezen szakasza
csak egy sávban volt jár-
ható. 

A rovatot összeállította:
Szeberényi Csilla

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.

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.

Felborult egy Opel a Bécsi úton

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság bûn-

ügyi fõosztályának életvé-
delmi osztálya emberölés
gyanúja miatt indított eljá-
rást ismeretlen tettes ellen,
azt követõen, hogy május
5-én egy óbudai telephe-
lyen halott csecsemõt ta-
láltak. Az ügyben május

9-én rendõrségi felhívás
készült, melyben Buda-
pest rendõrfõkapitánya
100 ezer forint díjat tûzött
ki a nyomravezetõnek. A
nyomozás során azonban
megállapítást nyert, hogy
bûncselekmény nem tör-
tént, ezért a fõkapitány a
díjkitûzést visszavonta.

Nem bûncselekmény
okozta a baba halálát
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A Védõszárny Sportkör a ró-
mai-parti csónakháznál
(Kossuth Lajos üdülõpart
19.) idén is ingyenes kajak-,
kenuoktatást tart szombat
délelõttönként gyerekek-
nek. A programra október
15-ig lehet járni. 

Afiatalokat ez idõ alatt
megtanítják evezni

vízitúrázó szinten, továbbá
megismertetik a vízi köz-
lekedés szabályaival és a
szabad vizeken rájuk lesel-
kedõ veszélyekkel. A na-
gyobbak még a kenu kor-
mányzását is elsajátíthat-
ják. Akinek kedve van és
elég ügyes, részt vehet a
vasárnaponként induló rö-
vid túrákon is. 

(A program ingyenes,
de elõzetes bejelentke-
zés szükséges a 240-
2627-es telefonszámon,
ahol további informáci-
ókat is készséggel nyúj-
tanak az érdeklõdõk-
nek. Az esti órákban a
06-30-572-2311-es szá-
mon Miklós Erikát ke-
ressék.)

Kajak- és kenuoktatás

Ingyenes játszóház mûködik Kalóztanya néven a Med-
gyessy Ferenc utca 2-4. szám alatt a gyerekek nagy örömé-
re. Nyitva tartás a nyári szünet alatt az alsósoknak: 15-tõl
19 óráig. (E-mail: kaloztanyajatszohaz@freemail.hu)

„Életre kelt” rajzok
A Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart egész nyáron Óbu-
dán.Várják a 6-17 éveseket rajzfilmes mûhelyükbe, ahol a gye-
rekeknek részük lehet abban a varázslatban, hogy rajzaik „élet-
re kelnek”. Program: saját rajzfilm készítése, melyet CD-leme-
zen hazavihetnek. (További felvilágosítás a 250-1355-ös és a
250-0432-es telefonszámon. E-mail: clarus-tax@t-online.hu;
www.magyarrajzfilm.hu/ gyermekoktatas.html)

Animációsfilm-rajzolók képzése
Az Óbudai Animációs Iskola nyáron indítja animációsfilm-raj-
zoló OKJ-s képzését. Szeretné megtanulni, hogyan készül a
rajzfilm? Rajzfilmkészítõ szeretne lenni, érdekli az animáció
vagy felvételi elõtt áll? Itt a lehetõség! 10 hónap alatt megtanul-
hatja az animációs szakmát. Rajzfilmrendezõk oktatnak. A stú-
dió weboldalán ízelítõt kaphat a hallgatók munkáiból. Állami-
lag elismert bizonyítvány! NYÍLT napon betekinthet az oktatás-
ba! (További felvilágosítás: Magyar Rajzfilm Kft., tel.: 250-1355,
250-0432. E-mail: clarus-tax@t-online.hu; www.magyarrajz-
film.hu/felnottoktatas.html)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Gyermekcsoportok-
nak 3-8 órás foglal-

kozásokat tart a Védõ-
szárny Sportkör a Római-
parton, a Kossuth Lajos
üdülõpart 19. szám alatti

csónakháznál. A követke-
zõ programokra nyílik le-
hetõség: evezés kajakok-
ban és kenukban, kézmû-
ves programok, ügyessé-
gi vetélkedõk. Egy-egy

csoport létszáma legfel-
jebb 20 gyerek lehet. 

Mindkét foglalkozáshoz
szükséges felszerelés: für-
dõruha, póló, papucs sap-
ka, uzsonna és innivaló. 

Foglalkozások a csónakházban
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Környezetünk

Mostanság ugyan bõven el
vagyunk látva csapadékkal,
nyáron azonban fontos kér-
dés az öntözés a kertben. A
víz szerepe, hogy feloldja a
talajban található tápanya-
gokat, amiket így a növény
fel tud szívni, rugalmassá-
got biztosít a sejteknek, és
támasztó szerepe is van. 

Minden öntözést ér-
demes hajnalban,

vagy alkonyat után vé-
gezni. Ilyenkor a kisebb
párolgás miatt sokkal
több víz jut be ténylege-
sen a talajba, és hasznosul
a növényekben. Tévhit az
az elképzelés, hogy a víz-
cseppek által összegyûj-
tött napsugaraktól égnek
ki a növények, az viszont
igaz, hogy hõgutát kap-
hatnak a hõmérséklet kü-
lönbségtõl. Inkább keve-
sebbszer, nagy mennyi-
ségben locsoljunk. 

Öntözhetünk kerticsap-
ról, hálózati ivóvízzel.
Bár mindig rendelkezésre
áll nagy nyomáson és
könnyen hozzáférhetõen,
hátránya, hogy nem ol-
csó, magas a klórtartalma
és kemény (a növények

jobban szeretik a lágy vi-
zet). Ha így öntözünk,
csökkentsük a csatornadí-
junkat azzal, hogy locso-
lási mellékvízmérõt igé-
nyelünk. Nagyobb, de
hosszú távon megtérülõ
befektetés az ásott kút,
melybõl a növények sok-
kal jobb talajvizet kaphat-
nak. A víz használata in-
gyenes, csak a szivattyú
mûködtetése költség. A
kutat be kell jelenteni, a
vízminõséget pedig aján-
latos bevizsgáltatni. A le-
folyó lágy esõvizet is ösz-
szegyûjthetjük dézsába,
vagy föld alatti víztározó-
ba, és szivattyú segítségé-
vel juttathatjuk ki.

A vízre a balkonnövé-
nyek a legkényesebbek.
Edényük könnyen átme-
legszik, gyorsan kiszárad.
Öntözzük õket bõven,
rendszeresen, a vízhiány-
tól meggyengülhetnek, és
fogékonyabbá válhatnak
gombás betegségekre.
Ha kiszáradás fenyeget, a
kis cserepes növényeket
mártsuk vízfürdõbe addig,
amíg buborékok szállnak
fel a földjükbõl. Használ-
junk lyukas aljú edényt,

aljára terítsünk drén-
réteget nagyobb szemcsé-
jû anyagból (kavics,
agyaggranulátum), hogy a
pangóvizes állapotot elke-
rüljük. Jobb kertészetek-
ben kaphatók vízmércével
ellátott balkonládák: ezek
jelzik, hogy szükséges-e
öntöznünk, és tárolják a
vizet, így napokig nem is
kell locsolni.

A smaragdzöld gyep-
hez rendszeres és egyen-
letes öntözés szükséges.
Erre a legegyszerûbb esz-
köz, a terület közepére
helyezett billenõ vagy
forgó esõztetõ öntözõ, de
sokkal gazdaságosabb
megoldás a szakszerûen
épített és jól
programo-
zott automa-
ta öntözõ-
rendszer.

Az egy-
nyári és éve-
lõágyak is
sok vizet
igényelnek.
Levelük he-
lyett jobb, ha
a tövüket lo-
csoljuk. Ha a
víz egyes ér-

zékeny növényeknek túl
hideg, egy földbe ásott
lyukas agyagcserépen szi-
várogtassuk keresztül. Ér-
demes automatikusan ve-
zérelt csepegtetõ öntözést
alkalmazni, ilyen kis ve-
zérlõközpontot a kerti
csapra is felszerelhetünk.
A cserjék és a fák tövében

mindig nagy tányért ala-
kítsunk ki, és sok vizet
adjunk, hogy jól átnedve-
sedjen a gyökerük.

Friedmann Márton
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök
(Fitoland 

Dísznövénykertészet
www.fitoland.hu)

Öntözzünk okosan!

Ellenõrzés és teljes
körû kéménytisztítás
2012. évi ütemezése a
III. kerületben (a köte-
lezõ közszolgáltatások-
ról szóló, 1995. évi
XLII. törvény és az
51/1999. (XII. 25.) BM
rendelettel módosított
27/1996. (X. 30.) BM
rendelet szerint).

A munkavégzés terve-
zett helyszínei 2012-ben.

Január: Csillaghegy-
Római-Pünkösdfürdõ-
Békásmegyer egyedi
kémények tisztítása
(szilárd fûtés).

Február: Bécsi út,
Kiscelli utca, Pacsirta-
mezõ utca által határolt
terület. Pacsirtamezõ ut-
ca, Árpád fejedelem út-
ja, Bécsi út által határolt
terület.

Március: központi
kémények ellenõrzése.

Április: Szentendrei
út, Vörösvári út, Bogdá-
ni út által határolt terület.

Május: Kiscelli utca,
Nyereg utca, Szépvölgyi
út, Virág Benedek utca
Bécsi út által határolt te-
rület.

Június: Máramaros
utca, Királylaki út, Er-
dõalja utca, Nyereg utca
által határolt terület.

Július: Királylaki út,
Máramaros utca, Kiscel-
li utca, Bécsi út, Test-
vérhegyi út, Jablonka
utca, Erdõalja út által
határolt terület.   

Augusztus: Kalá-
szi út, Római-part,
Mátyás király út,
Szentendrei út által
határolt terület.

Szeptember: Test-
vérhegyi út, Jablonka
utca, Erdõalja köz,
Bécsi út által határolt
terület.

Október: Római-
part, Pünkösdfürdõ utca,
Szentendrei út, Mátyás
király út által határolt te-
rület. Központi kémé-
nyek ellenõrzése

November: Ezüsthe-
gyi út, Ország út, Dózsa
György utca által hatá-
rolt terület. 

December: Egyedi
kémények tisztítása
(szilárd fûtés) Óbuda te-
rületén.

(Cím: Bécsi út 219-
221. Tel: 250-3196.)

Kéményellenõrzés 2012-ben Még nem égethetõ avar és kerti hulladék
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmé-
ben avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békásme-
gyer egész területén októberben, novemberben, va-
lamint februárban, márciusban, csütörtökön és
szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédel-
mi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles
idõjárás esetén az égetés tilos. Az ingatlanon keletke-
zõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítha-
tó vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállít-
tatása az ingatlantulajdonos, illetve a bérlõ, valamint
a telek használójának feladata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot
éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysér-
tést követ el, mely cselekményért 30.000 forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
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Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa

A Római és a Csillaghegyi
mellett - ha lesz még jó
idõ -, a Pünkösdfürdõire is
ellátogathatunk. A jegy-
árak az idei szezonban
egységesen, mindössze
100 forinttal emelkedtek. 

A szezon végéig a
Strandváró-prog-

ramban hétfõtõl pénte-
kig mindennap más-más
strand látogatható 50
százalékos kedvezmén-
nyel. Hétfõn a Dagály,
kedden a Paskal, szer-
dán a Csepeli strand,
csütörtökön a Római,
pénteken a Csillaghegyi
strand várja fél áron a
látogatókat. A délutáni
kedvezményes jegy, zá-
rás elõtt három órával
vásárolható meg, ára
megegyezik a strandvá-
ró-program jegyével. A
két kedvezmény egy-
szerre nem érvényesít-
hetõ.  

Kedvezmény
és áremelés 
Az árak alig változ-

tak: az emelés 100 forin-
tos, kivéve a Dagályban

és a Csillaghegyi stran-
don, ahol nem növeked-
tek a jegyárak. Az idén
bevezették a szezonbér-
letet, mely minden
strandra érvényes au-
gusztus 31-ig. A felnõtt
bérlet ára 48 ezer, a gye-
reké 38 ezer forint. A
bérlet nem ruházható át,
és ha a strand rossz idõ
miatt zárva tart, a Da-
gály fürdõ medencéi
várják a fürdõzõket. 

Az idei szezonban is-
mét van négyszemélyes
családi jegy, 2 felnõtt és 2
gyerek együtt összesen
400 forintot spórolhat ez-
zel a jegy árából. A belé-
pés kétéves korig ingye-

nes, 14 éves korig gye-
rekjegyet, efölött pedig
teljes árút kell váltani. A
strandokra, a fürdõkhöz
hasonlóan belépõórákkal
lehet bemenni. Kivétel a
legrövidebb ideig nyitva
tartó, legkisebb strand, a
Pünkösdfürdõi, ahol ma-
rad a tavalyi karszalagos
beléptetés. 

A strandok egysége-
sen 10-tõl 19 óráig tarta-
nak nyitva, de augusztus
20-ig hétvégén - azaz
pénteken, szombaton és
vasárnap - tovább, 20
óráig várják a vendége-
ket. A szezonzárás szo-
kás szerint augusztus
végén lesz. 

A Csillaghegyi strandon nem emeltek árat

Félpénzért fürdõzhetünk egy-egy napon

A strandfürdõ 1935-
ben létesült a Du-

na-partján, Hajós Alfréd
tervei alapján. A strand
neve onnan származik,
hogy a vízellátás alapját
adó kút vize állítólag
pünkösd napján tört fel

elõször. A rózsalugasok
között lévõ három me-
dence valamennyi kor-
osztály részére fürdési,
strandolási és kellemes
kikapcsolódási lehetõsé-
get biztosít. Terebélyes
fákkal borított zöld terü-

lete pihenést, felüdülést
nyújt vendégeinek. 

A strand felújításakor,
2002-ben és 2003-ban él-
ménymedencével, csúsz-
dás gyermekmedencével
és egy 25 személyes finn
szaunával bõvült.

Óbuda hõségûzõ, hûsítõ pontjai

Pünkösdfürdõi strandfürdõ

Együttmûködés a Margitsziget tisztaságáért
A Margitsziget rendjének és tisztaságának megõr-
zése érdekében a Fõvárosi Közterület-felügyelet
Zrt., együttmûködve a Fõkert Zrt.-vel, folyamatos és
napi ellenõrzéseket tartanak, hogy a kirándulni, pi-
henni vágyók nyugodt körülmények között kapcso-
lódhassanak ki a fõváros e zöldfelületén.

Kistérségi elõrejelzés
Elindult az Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ) új, kistérségi szintû idõjárási veszélyjelzõ
rendszere. Az OMSZ honlapján már nem régiókra,
hanem a kistérségekre szól az elõrejelzés.

Állatsimogató hétköznap is
Kitekintés: A Városligetben, a Fõvárosi Nagycirkusz
és a Vidámpark körhinta-épülete közötti területen (a
volt kis Vidámpark helyén) hétköznap is nyitva az állat-
simogató. A kecskék, bárányok, pónilovak hétköznap
13-tól 18.30 óráig, hétvégén 10-tõl 18.30 óráig díjmen-
tesen láthatók. Óbudáról legkönnyebben az 1-es villa-
mossal, a Kacsóh Pongrác úti megállóig utazva lehet
eljutni a Fõvárosi Állat- és Növénykert póniparkjába.

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.

Járhatatlan a Spartacus ösvényen
Kitekintés:A Visegrádi-hegységben az igen közkedvelt
Spartacus ösvény hegycsuszamlás miatt - az út menti
sziklatorony és a Szarvaslyuk nevû völgyelés között - 8-
10 méteres szakaszon járhatatlanná vált. A rendkívül
meredek lejtõn igen nehéz megkerülni ezt a részt, bár
lassan kezd kitaposódni egy ideiglenes átjáró. K. I.

A nyári hõség a kutyák és a
macskák szervezetét is meg-
terheli. Ezért jobban oda kell
figyelni rájuk is ilyenkor. 

Amelegben könnyen
kiszáradnak, ezért

mindig legyen friss ivóvi-
zük. Legjobb, ha több
helyre is teszünk vizet ne-
kik a lakásban, illetve a
kertben. Ha kirándulni in-
dulunk a kutyánkkal, ak-
kor pedig mindenképpen
vigyünk vizet és tálat szá-
mára is, hiszen õ is meg-
szomjazik, nemcsak mi.
Sose hagyjuk õket egyedül
a bezárt kocsiban, mert
könnyen hõgutát kaphat-
nak. Ilyenkor ételük is ha-
marabb romlik, úgyhogy
ne hagyjunk maradék en-
nivalót tányérjukban. In-
kább kisebb adagot porci-

ózzunk nekik, hogy bizto-
san megegyék. Ha mégis
marad a tányérban, inkább
dobjuk ki, mint hogy étel-
mérgezést kapjanak. 

Nyáron még rendszere-
sebben célszerû gondozni
a bundájukat, hiszen ilyen-
kor az élõsködõk is gyor-
sabban szaporodnak. Mi-
nél elõbb észrevesszük a
bolhákat, kullancsokat, an-
nál könnyebben és gyor-
sabban kezelhetõ ki az ál-
taluk okozott betegség. A
jól átfésült bunda ráadásul
jobban szellõzik, s ezzel
enyhíti a kutyák, macskák
forróságérzetét. A kutyákat
ne a legnagyobb hõségben
vigyük sétálni, inkább kora
reggel és naplemente után.
Ezzel is megóvhatjuk õket
a túlmelegedéstõl. 

(domi)

Kutya melegben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

- Már 20 éve ve-
zeti az iskolát. Ez
idõ alatt az intéz-
mény zeneiskolából
mûvészeti iskolává
alakult. Hová fej-
lõdhet még igazga-
tása alatt? - kérdez-
tük Kenessey Lász-
lótól, az Aelia Sabi-
na Zene-, Tánc- és
Képzõmûvészeti Is-
kola Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény igaz-
gatójától.

- Mióta komplex mûvészeti
iskola lettünk, jobban megvaló-
síthatjuk a diákok érzelmi neve-
lését. Minden gyermekben, már
akár óvodás kor elõtt megmu-
tatkozik az alkotás vágya.
Nincs olyan közöttük, aki moz-
gásán, kézügyességén vagy ze-
nei adottságain keresztül ne
akarná kifejezni magát. E ké-
pességek megtalálására és ki-
fejlesztésére szolgál a mûvé-
szeti iskola. A mintegy 1600 ta-
nuló tehetségének kibontakoz-
tatása komoly feladat. Ennek
igyekszünk megfelelni, mely
csak a pedagógusok példaadá-
sával (maguk is zenélnek, tán-
colnak, alkotnak) lehetséges.
Egy iskola színvonalát az ott

oktató pedagógu-
sok munkájának
minõsége határozza
meg. Az õ hiteles
munkájuk indítja el
és bontakoztatja ki
a diákok tehetségét
a mûvészi pályára,
vagy a mûvészetet
értõ közönség ne-
velésére. Az új ok-
tatásirányítási ter-
vek közt a mûvé-

szeti nevelésre nagyobb hang-
súlyt kívánnak fordítani, ami a
mi munkánkat is segítheti.

- Milyen szakokat szeretne a
jövõben indítani a gyerekek és
a szülõk örömére?

- Az elkövetkezõkben jó len-
ne, legalább néhány órában, is-
mét nagybõgõt tanítani, amely-
lyel biztosítanánk a vonószene-
kar teljes létszámát. A képzõ-
mûvészeti tanszakok tovább
fejlõdnek, ahogy felmenõ rend-
szerben a gyermekek folytatják
tanulmányaikat. Ez egyfajta bõ-
vüléssel, bõvítéssel jár. 

A legnagyobb eredmény az
lenne, ha egy önálló épülethez
juthatnánk, mely otthona lehet-
ne a kerület mûvészeti oktatásá-
nak, kiállítóhellyel, koncertle-
hetõségek biztosításával.

Intézményvezetõk kinevezése
Mint arról lapunk július 13-án megjelent, 13. számában, „Tudósítás az
ülésterembõl” címû rovatunkban hírt adtunk, intézményvezetõi állások be-
töltésérõl is döntött a képviselõ-testület június 30-ai ülésén. Sorozatunk-
ban a régi-új igazgatókkal, óvodavezetõkkel készült interjúkat közöljük.

Aelia Sabina iskola

„Megvalósíthatjuk a gyermekek
érzelmi nevelését”

Idén a Krúdy Gyula Általános Iskola
diákjai közel kéthetes cseretábor-
ban vehettek részt Erdélyben, a
pottyandi erdei iskolában. A táborba
érkezõ tanulók ajándékokat, köny-
veket, játékokat és ruhanemûket
vittek a csíkszeredai Xantus János
Általános Iskolának valamint a
pottyandi óvodásoknak, nagy örö-
met okozva ezzel a gyermekeknek. 

„Táborozásunk elsõ napja uta-
zással telt, ahány órán át utaztunk,
annyiféle tájegységet láthattunk,
csodálhattunk. Nagy izgalommal
vártuk, hol fogjuk eltölteni az el-
következõ napokat, amikor végül
a hegyek ölelésében megpillantot-
tuk a pottyandi erdei iskolát. Már
a második napon kaptunk egy kis
ízelítõt az erdélyi kultúrából, az
»Ezer Székelyleány Napja« címû
rendezvényen vettünk részt, ahol
több százan vonultak fel népvise-
letben, de a színpadi elõadások is
nagyon színvonalasak voltak. A
késõbbiekben megnéztük a Bará-
tok Feredõjét, a helyi nevezetessé-

geket, és sok szép székelykaput is
láttunk. Szekérrel mentünk a
menasági templomig, amely
ugyan felújítás alatt van még, de
ebben a formájában is gyönyörû.
A következõ napon erdei túrán
voltunk, ahol nagyon érdekes ro-
varokat, állatokat és növényeket
láttunk. Mindeközben erdei sza-
mócát csemegéztünk. Bár az idõ
kissé borongós volt, meseszép tá-
jakon jártunk. 

Táborozásunk ötödik napján a
Lázár-kastélyhoz, majd a Békás-
szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz lá-
togattunk. Egyik nap a tábor mel-
lett csörgedezõ Fenyõvíz-patak-
ban kerestünk élõlényeket, majd
mikroszkóp alatt vizsgálódtunk,
és a patak menti tanösvénnyel is-
merkedtünk. 

A hetedik napon egy helybéli
család látott vendégül bennün-

ket, itt sok háziállatot láthattunk
és simogathattunk. Délután a
közeli hegyekben szekereztünk. 

A következõ kirándulási na-
pon Brassóba mentünk, de elõt-
te megálltunk Prázsmáron, ahol
megnéztük a XIII. századból
származó erõdtemplomot. A li-
begõ végállomásáról csodás pa-
noráma nyílt a történelmi város-
ra. Ezután a Fekete templomba
látogattunk el, ahol Európában
egyedi keleti szõnyeg-gyûjte-
ményt láthattunk, és azt a fal-
festményt, amit most Fekete
Madonnának neveznek. A képet
még Mátyás király megrendelé-
sére készítették, és a Brassóban
pusztító tûz után is megmaradt.
A kilencedik napon számhábo-
rúzni indultunk a közeli hegyek-
be, majd ellátogattunk egy bor-
víz-kúthoz. 

A tábori tizedik napon a csík-
szeredai Mikó-várban található
kiállításon régi ruhákat és esz-
közöket tekinthettünk meg,
majd a Gyimesekbe kirándul-

tunk, ahol Magyarország Tria-
non elõtti határát kerestük fel,
melynek közelében a Rákóczi
vár romjait is megtaláltuk. Este,
mikor már mindannyian elalud-
tunk, tanáraink megtréfáltak
minket egy kis »medvevadá-
szattal«. 

Az erdei iskolában a helyiek
finom, ízletes erdélyi specialitá-
sokat készítettek nekünk. Visz-
szatekintve az elmúlt tíz napra,
mindannyian úgy érezzük, hogy
nagyon szép, programokkal teli,
izgalmas napokat töltöttünk Er-
délyben, és aki itt volt az tudja,
hogy mennyi csodát és szépsé-
get rejt magában ez a hely.”

Az élménybeszámoló a tábori
életrõl és a programokról két di-
ák, Füzi Flóra és Rácz Natália
feljegyzései nyomán készült
(rövidített változat).

Krúdys diákok Erdély
csodálatos tájain 

A XXX. Jubileumi Országos
Tudományos Diákköri

Konferencián az Óbudai Egye-
tem Neumann János Informati-
kai Karának két hallgatója,
Pozsegovics Péter és Szántó Ba-
lázs „Sketch4Match - Interaktív
tartalom alapú keresõ” címû mun-
kája elsõ helyezést ért el. A hallga-
tók kiemelt különdíjat is nyertek,
kutatási témájukat bemutathatták a
Magyar Innovációs TechShow-n. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) és a Mobilitás és
Multimédia Klaszter (MMK)
szakmai együttmûködésében
szervezett, „Magyar Innovációs
TechShow - Erõs Európa, Kreatív
Magyarország” elnevezésû kiállí-

táson Magyarország 21 leginno-
vatívabb XXI. századi high-tech
megoldását mutatták be, többek
között az Európai Unió hazánkba
látogatott vezetõinek is. A kiállí-
táson megtekinthetõ találmányo-
kat a „Keressük Magyarország
Új Neumannjait!” címû verseny-
re pályázók közül független szak-
mai zsûri választotta ki. 

A 21 innovatív megoldás mel-
lett a Neumann kar hallgatói is
prezentálták OTDK nyertes pro-
jektjüket. A kiállításon számos ta-
pasztalattal gazdagodtak, bepil-
lanthattak abba, hogyan lesz egy
ötletbõl konkrét termék, milyen
gazdasági megfontolásokkal jár
egy cég alapítása és fenntartása. 

Innovatív high-tech megoldások
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A 2010-2011-es tanévben az
önkormányzat anyagi támo-
gatásával a Költségvetési
Szerveket Kiszolgáló Intéz-
mény (KSZKI) ECDL Vizsga-
központjában, a Folyamõr
utca 22. szám alatt folytató-
dott az egy évvel korábban
meghirdetett program. 

Acélkitûzés az volt,
hogy a kerületi isko-

lákban tanuló diákok mi-
nél nagyobb része nemzet-
közileg is elfogadott
ECDL Start bizonyítvány-
nyal rendelkezzen az álta-
lános iskolai, illetve kö-
zépiskolai tanulmányaik
befejeztével. (Errõl részle-
tes ismertetõ az Óbuda Új-
ság 2010/19. számában je-
lent meg.) A két év tapasz-
talatai azt mutatják, hogy
az ECDL-vizsgáztatás
pontosan megfogalmazott
követelményrendszere jól
segíti a tanulókat, és a fel-
készítõ tanárokat a számí-
tógép-használat egy-egy
részterületének (a Win-
dows, szövegszerkesztés,
internetes mûveletek,
bemutatókészítés) megis-

merésében, illetve haté-
kony használatának meg-
tanításában. 

Az elõzõ évhez képest
nõtt a programban résztve-
võ iskolák és a vizsgázók
száma. Idén 12 iskolából
339 tanuló vett részt vizs-
gákon, a tavalyi 217-hez
képest. A diákok 8 intéz-
ménybõl érkeztek akkor.
A két éve elindított fo-
lyamat eredményeként
ez év júniusának végéig,
több mint 200 vizsgázó
teljesítette a négy mo-
dulvizsgáját, vagyis
ECDL START bizonyít-
ványt szerzett. A kerületi
ECDL-programhoz önál-
ló vizsgaközpontként kap-
csolódik a Veres Péter
Gimnázium, mely fõként
saját tanulóinak vizsgázta-
tását tûzte ki célul. Érde-
kességként: Zugló egyik
legrangosabb oktatási in-
tézménye, a Városligeti
Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvû Általános Is-
kola szintén a KSZKI-ban
vizsgáztatja tanulóit.

A számok látható nö-
vekedése és a tanároktól,

tanulóktól, szülõktõl ér-
kezõ sok pozitív vissza-
jelzés alapján a követke-
zõ tanévben is folytatni
szeretnék a III. kerület-
ben az országosan egye-
dülálló programot. Ehhez
természetesen szükséges
az informatika-számítás-
technika tanárok színvo-
nalas, sok plusz elfoglalt-
ságot igénylõ munkája,
illetve az önkormányzat
és az iskolák vezetõinek
erkölcsi és anyagi támo-
gatása is.

A KSZKI munkatársai
köszönik a gyermekek ne-

vében is a felkészítõ taná-
rok, Jeney-Till Melinda,
dr. Kántor Tiborné, Kár-
pátiné Sajtós Ilona Kata-
lin, Kondorné Kovács
Irén, Könyvesi Tiborné,
Lévay Ildikó, Oláh Noémi,
Petri Csilla, Szántó Henri-
ett, Vogyeraczkiné Kovács
Andrea Tünde, Bodnár Jó-
zsef, Kóródy Albert, Szeke-
res József, Szirtes Csaba,
Szántóné Teván Ildikó
munkáját.

Azon kívül, hogy várják
további iskolák csatlako-
zását, új modulokból való
vizsgalehetõséget is aján-

lanak a következõ tanév-
ben: lehetõség nyílik (digi-
tális) képszerkesztés és
weblapszerkesztési isme-
reteket számon kérõ
webkezdõ modulokat is
felvenni.

Nem titkolt céljuk to-
vábbá, hogy az itt vizsgá-
zó tanulók szüleit kedvez-
ményes tanfolyamokkal
csábítsák az intézménybe,
hogy otthon közös nyelvet
beszélhessen szülõ és
gyermek. (A programról
bõvebb információ a
www.kszkioktat.hu oldalon
található.) Sz. Cs.

Egyre több diák szerez ECDL START bizonyítványt

Fotónk június 23-án, az ECDL-programban résztvevõ tanárok és a vizsgaközpont mun-
katársainak találkozóján készült 
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Levél a szerkesztõhöz
Mélyen tisztelt Szerkesztõ Barátom,

nemigen untatlak a magam dolgaival, mert
voltaképpen nincsenek is olyan dolgaim,
amelyek érdekesek lehetnének. Már esz-
tendõk óta mindent a magam kedvéért
vagy elkedvetlenítéséért csinálok. Éppen
az életmódom, magányom, nemtörõdésem
engedi meg ezt a horribilis luxust. Most
azonban mégiscsak elõ kell hozakodni a
Remetével, állj elõ, vén Márkus, vedd le a
süveged, és mondd el szépen sorjában,
hogy mi történt veled a pünkösdi ünnepek
alatt, amely dolgok megzavartak minden-
napi teendõidben. Levelet hozott Szabó bá-
csi Amerikából (mert az én házam táján a
levélhordónak, kéményseprõnek, újságos
asszonynak, házaló kereskedõnek, hivatali
kézbesítõnek, házalónak éppúgy szokás is-
merni a nevét, mint valami falusi házban).

A levelet Edward K. (azért nem írom ki
a teljes nevét, hogy megkíméljem õt min-
denféle levelektõl) Los Angelesbõl 352 W.
96 St. írja, aki egyszerûen meghív Ameri-
kába. Hallotta, hogy beteg voltam, hallot-
ta, hogy nem vagyok gazdag ember, hogy
könyveket írok (mennyi mindent meghal-
lanak Los Angelesben!), hagyjam ott tehát
a Margitszigetet, és menjek Los Angeles-
be, ahol legutóbb is 15000 dollárt fizettek
Biró Lajosnak Hotel Imperial címû darab-
jáért. Ott van még Vajda Ernõ, Bánky Vil-
ma, Fülöp Ilona, Kertész Mihály és má-
sok, akiknek mind jól megy a soruk, mert
a vállalkozók „bolondjai a külföldi dol-
goknak mostan”. Tehát csak nyugodtan ül-
jek hajóra, a hajójegyet küldi Zukor Gyu-
la, aki amúgy is nyíregyházi ember, tehát
földim. Edward K.-nak még nem válaszol-
tam, talán nem is fogok válaszolni, mert
sok levelet kell elõbb megírni. De annyi
bizonyos, hogy nem megyek Amerikába.
Valamikor a falusi embereket csábítgatták
ilyenformán Amerikába, mint mostanában
a színészeket és írókat. Hát az nagyon
rendjén volt, hogy a felvidéki szegény tó-
tokat, a szabolcsi feketeöklû föld-
míveseket, az elszánt magyarokat hajóte-
herszámra vitték Amerikába. De már túl
vagyunk ezeken a dolgokon, már kiábrán-
dulhattunk Amerikából és mindazokból a
hóbortokból, amelyek egész nemzedéke-
ket foglalkoztattak. Mit csinálnék én Ame-
rikában, közeledvén az ötvenedik évem-
hez, amikor semmi színészprodukciót, ka-
landosságot, bukfencet és kétszínûséget
többé megtanulni nem tudok és nem is
akarok. Mit csinálnék én 15000 dollárral
ott az émelygõs idegenben, amikor lépten-
nyomon az jutna eszembe, hogy itthon,
szegény Magyarországon koplalnak a ba-
rátaim? Igen, jó volna a 15000 dollár, de
csak itthon, Pesten, ahol a 15000 dollárnak
még valóban ezeregyéjszakai értéke van,
ahol házat, kis kertet, szép sírhelyet és jó
barátságot lehet venni 15000 dollárért. Ha

ide küldenék a 15000 dollárt, nem mon-
dom, hogy megharagudnék Szabó bácsira,
ha egy napon beállítana vele. De hajóra ül-
ni, vonatra szállni, idegen emberekkel ide-
genkedni, keserûnek érezni az édeset, ke-
ménynek a puhát, hamisnak az égboltoza-
ton ragyogó csillagot, új emberi arcokon
kitanulmányoz-
ni, hogy mit
mond a mosoly,
mit jelent a torzí-
tás, mi igaz a te-
kintetbõl, és mit
fúrnak-faragnak
a gondolatok,
hol fojtogatnak a
kitárt karok, és
mikor nyílik ki a
bicska a zseb-
ben: 15000 dol-
lárt nekem nem
ér meg egy új vi-
lág megismeré-
se. Nem éri meg,
tisztelt Edward
K., hogy még
csak gondoljak is
a maga 15000
dollárjára: az ál-
dozat, hogy le-
vessem régi
köntösöm, el-
változtassam az
arcomat, ugrán-
dozzak, mikor
üldögélni szere-
tek, kacagjak,
amikor semmi
kedvem nincs
hozzá, aspiráns-
nak mutatkoz-
zam, amikor végeredményében nem aspi-
rálok semmire, új terhekkel rakjam meg a
vállamat és új eszmékkel a gondolataimat,
kiszeressek régi nagyokból új nagyok ked-
véért, új lépéseket tanuljak, amikor a régi-
ekkel meg vagyok elégedve (miután bebi-
zonyultak, hogy szerencsétlenek voltak),
új lélegzetvétel, új alvás, új napi teendõ
kavarodjon a tagjaimba, és soha többé ne
tudjak úgy szippantani levegõt, mint ha-
zámban szoktam, úgy aludni, mint egy vén
szõlõtõke, amely évrõl évre kevesebb gyü-
mölcsöt terem, de mindig tudja a kötelessé-
gét; új napi teendõket venni a nyakamba,
amikor a meglévõkkel sem bírok elkészülni.
Nem, kedves Edward, nem ér meg nekem
annyit a maga 15000 dollárja, hogy vándor-
madárrá tudjak válni, hogy távoli szemlélõ-
je legyek hazámnak egy közömbös csillag-
ról, hogy ne halljam többé hazai hangjain-
kat, a veszekedéseket, a pörlekedéseket, az
irigységeket - hogy megismerkedjek egy új
betegséggel, a honvággyal. Azt hiszem,
minden betegség között ez a honvágy nevû
betegség az egyetlen, amely elviselhetetlen.

Hát pénzért vegyek betegséget magamnak,
amikor amúgy is van belõle elegendõ?

Kedves Ödön úr, nem megyek Los Ange-
lesbe, mert azt a 15000 dollárt, amelyrõl szó
van, az utóbbi években (amikor mindig csak
hallottam róla, de személyesen meg nem is-
merhettem) úgy megutáltam, mint valami
csúf ragályt, amely elcsúfítja, eltorzítja, el-
görbíti a régen nemesnek látott magyar arcula-
tokat. - Ez a 15000 dollár (képzelem, mennyi
kevés lehet az Amerikában) okozta azt, hogy

itthon Magyarországon elfelejtettünk magya-
rok maradni az elmúlt szörnyû évek alatt. Ez
a nyomorult 15000 dollár volt az okozója an-
nak, hogy a megsértett madár könnyûszerrel
csapott föl vándormadárnak, holott az itthoni
köleshez volt szokva. Ez a Los Angeles-i ígé-
ret hördült föl az emberekben, amikor a hazai
ostorsuhintásokat érezték - bizony érdemtele-
nül. De én már csak itt maradok, mert nem
tudnék új, még boldogabb világhoz szokni.
Az ember végül beleszeret a boldogtalanság-
ba, mint a betegségbe.

(1927)

Óbudát Krúdy „minden magyar városok nagyapjának” nevezi (Etel ki-
rály kincse). A középkorban királynéi szálláshely volt. A török hódolt-
ság után német szõlõmûvelõ telepesek költöztek ide, õket nevezi a
népnyelvi hagyomány „Braunhaxlerek”-nek vagy barna lábúaknak.
1873-ban, a városegyesítéskor Óbuda Budapest részévé vált. Ekkor
még hozzá tartozott a Margitsziget is. Krúdy 1930-ban éppen onnét
költözött Óbudára, a Templom utca 15.-be, s itt lakott haláláig.
„…az óbudai harangok mindig azt mondják, hogy: gyerünk a temetõ-
be, mert Óbudán minden temetést ünnepélyesen tartanak, sok dol-
guk van a harangoknak. Az újlaki harangokra nem emlékszem…”
(Hét Bagoly)

Krúdy Gyula: 

Nem megyek Amerikába

Szent és profán
Ezzel a címmel rendez kiállítást Mátai At-

tila grafikus mûveibõl a Budapest Galéria

Kiállítóháza. A tárlatot augusztus 11-én 17

órakor nyitja meg Szakolczay Lajos író,

mûvészetkritikus. (A képek október 16-ig

tekinthetõk meg, hétfõ kivételével minden

nap 10-tõl 18 óráig. Cím: Lajos utca 158.)
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� TV-szerelõ (Nagy István) TV (projetoros,
LCD is) HIFI-PC-Laptop, háztartási gép javí-
tás. Kiszállás ingyenes. Tel.: 06(30)912-3761,
243-9401.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

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

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny 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 
� 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
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok,
tetõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás télen is
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Minden, ami kert - exkluzív minõségben!
Kertépítés tervezéssel, kertfenntartás, gyepe-
sítés, térkövezés, dísztó, sziklakert, öntözõ-
rendszer. Tel.: 06(20)378-4632, www.pro-
kert.com

� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést, kõmûves, asztalos munkát vál-
lal kisiparos garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel. www.simonklima.hu. Tel.: 06(20)552-
5894
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zársze-
relés, rácsok, kapuk, kerítések, lakatosmunkák.
Tel.: 06(30)299-1211, www.racskeszites.hu
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-6547,
Kovács Sándor
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Nyári akció! Mûanyag nyílászárók megfi-
zethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40% kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� Kertgondozást, kertépítést, kemenceépí-
tést, mindenféle kerti munkát vállal, megbíz-
ható agrármérnök: 06(20)457-7186
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� 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
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Kerti munkák végzésére ajánlkozik lein-
formálható nyugdíjas férfi, saját gépekkel.
Tel.: 06-(20)384-7397
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft.
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000Ft). A békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten szombaton
is kezelünk. Bejelentkezés. Tel.: 06-70-271-
9867
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675

� Dajka, gyermekfelügyelõ, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel.:
276-5918. Ny.01006404
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltanítás, Békásmegyeren  beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, 20 éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Gyerekangol Békásmegyeren, 5-15 éve-
seknek, kedvezõ áron, tanítási anyanyelvi ta-
pasztalattal, diplomával. Tel.: 06(20)442-
8577
� Angoltudás gyorsan, hatékony, beszéd-
centrikus módszerrel! 2×36 óra alatt stabil
alapok, magabiztos beszédtudás. Kiscsopor-
tos (4-6 fõs) tanfolyamok. www.playingeng-
lish.com Tel.: 322-1537
� 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
� Matematika pótvizsgára, érettségire való
felkészítés, fiatal, diákcentrikus magántanár-
ral. Díjmentes szintfelmérõ óra! www.menni-
fogamatek.hu. Tel.: 06(20)910-7517
� Akkreditált nyelvvizsgahelyen vizsgázta-
tó, diplomás, Angliában élt tanárnõ vállal
minden szinten angol tanítást, korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést a Lajos utcában.
Érd.: 20/7737-512, katvarszegi@gmail.com
� Több évtizedes gimnáziumi tanári gyakor-
lattal rendelkezõ fõiskolai tanár biológia és
földrajz tantárgyakból emeltszintû érettségire
való felkészítést vállal. Tel.: 06(20)260-7362
� Német nyelvoktatás Csillaghegyen. Szor-

galom, kitartás, akár fél év alatt sikeres nyelv-
vizsgád lehet. Tel.: 06(70)279-5053
� 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
� Német nyelvtanítás, társalgás, nyelvvizs-
gára, érettségire, pótvizsgára felkészítés ta-
nárnõnél Aquincumnál. Iskolásoknak angol-
tanítás: 06(20)285-0713
� Matematika, fizika korrepetálás minden
szinten. Tel.: 06(70) 708-5355

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� Békásmegyeren 66 nm, 3 szobás, jó álla-
potú, tehermentes öröklakás eladó. Irányár:
9,9 MFt. Tel.: 06/205-664-821
� Óbudán, Raktár utcában, csendes, kertes
részen, eladó (tulajdonostól) földszinti, felújí-
tandó 1 szoba összkomfortos, 36 nm-es tég-
lalakás. Jó közlekedés, iskola, orvosi rendelõ,
üzletek közelben. Tel.: 06(20)457-1378
� Családi ház eladó, Bp., XVI. Körvasút-sor
25.-ben. 1933-ban épült, 50 nm, telek 138
nöl. 3 autós garázs, nyári konyha, sufni van.
Ár: 11 MFt. Tel.: 06(30)941-2298
� Rómain, Platánliget Lakóparkban (nem
ártér) 121 nm-es, belsõ kétszintes lakás, ext-
rákkal, nagy terasszal, garázzsal, tárolóval tu-
lajdonostól eladó (csere is érdekel). Tel.:
06(30)932-2637
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@t-online.hu

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728
� III. ker. Víziorgona utcában 24 nm-es mû-
ködõ élelmiszerbolt bérleti joga eladó. 1,6
mill+áfa. Érd: 06(30)954-3906
� Garázs kiadó Óbudán a San Marco utcá-
ban (a Selmeci utcához közel). Tel.:
06(70)708-5355

� Legyen vendégem Hévízen 2 szobás lakré-
szemben. www.cilavilla.blogspot.com Tel.:
06(30)996-0183

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Eladó egy alig használt LEG-MAGIC (fe-
nék-comb erõsítõ). Elszállítható: Óbudáról.
Ára: 10.000 Ft. Érd.: 06(30)406-6581

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-
4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,

Régiség

Elad-vesz

Nyaralás

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely

hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

� 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. Tel.: 316-9408; 06(20)971-3335

Ingatlan

Oktatás

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

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

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

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

Egészség� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit,
csempe javítását vállalom. Tel.:
06(30)341-3423, 367-2869

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

� „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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bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.:
06(30)308-9148
� Tört arany és tört ezüst felvásárlás. Arany:
4600 Ft-tól 5600 Ft-ig. Ezüst 80 Ft-tól 120 Ft-
ig. Tel.: 06(20)590-5284. Cím: V. ker. Kígyó
utca 4-6. fszt/1
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� 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-

528-48-52, 06-1-413-15-36 www.mici-
macko.net
� Fodrász, kozmetikus pedikûrös helyek ki-
adók, szép szalon, frekventált hely! Tel.:
06(70)371-3121
� Egészségpénztár óbudai munkahelyre ke-
res adminisztrátort. Feltételek: biztos számí-
tógépes ismeretek, pontos munkavégzés,
adatrögzítési, ügyfélkapcsolati gyakorlat.
Szakmai önéletrajzokat a karrier@hungim-
pex.hu címre várjuk

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� Lendítse fel üzletét profilvideóval!
www.profilvideo.hu Info: 06(30)942-5745

� Óbuda egyik legismertebb kézbesítõje,
Barta Gyula 66 éves korában elhunyt. Bú-
csúztatója augusztus 11-én 10.30 órakor
lesz az Óbudai Temetõben. 

A Bp., 3-as postán dolgozó kollégái

Gyász

Egyéb

Állás

Számítógép

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 

Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET

VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM 

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157 

Mobil: 06 (20) 926-3422 

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

E-mail: tex_ep@rubicom.hu

www.alakastextil.fw.hu

Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes játékot
indított lapunkban.
A 15. játék kérdése: Melyik magyar rajzfilmbõl való a kép?
Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes ajándékcsomagja:
1 rajzfilmes DVD; 1 Macskafogó képregény; 1 eredeti, kifestett
cell egy magyar rajzfilmbõl.
A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére
(1035 Budapest, Szentendrei út 32.) augusztus 17-ig várjuk. Az
ajándékcsomagot a
szerencsés nyertes
itt veheti át.

* * *
A június 8-án megje-
lent 11. számunkban
feltett kérdésre a he-
lyes válasz: Arany
János „Toldi”.
Az ajándékcsoma-
got Rozgonyi Attila
nyerte.

Rajzfilmes játék

ABKV menetrend szerinti
hajójáratot indított Buda-

pesten. Reggel 8 és 18.35 óra
között másfél óránként indul-
nak útnak a Jászai Mari térrõl
észak és dél felé, vagyis Pün-

kösdfürdõ és a Boráros tér irá-
nyába. A járatok augusztus 28-
ig minden nap közlekednek. 

(A részletes menetrendrõl a
www.bkv.hu címen tájékozód-
hatnak.)

Kajak-kenu
Az UTE Kajak-Kenu Szakosztá-

lya 60 éve mûködik Óbudán. Az

egyesület évek óta kiemelkedõ

teljesítményt nyújt a hazai után-

pótlás-nevelés területén. Ha

szeretné, hogy gyermeke

egészséges és sportos legyen,

akkor látogassanak el az egye-

sülethez a Tímár utcánál, a Du-

na-partra. Várnak 9 és 13 év

közötti, úszni tudó fiúkat, lányo-

kat kajakozni és kenuzni.

(Bõvebb információ: Borlay Vin-

ce kajakedzõ, telefon: 06-20-

321-9608. Martinkó Gábor ke-

nuedzõ, telefon: 06-20-961-

1759. www.utekajakkenu.hu)

Hajóval Pünkösdfürdõre
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Óvodai állások
• A Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályáza-
tot hirdet 1 fõ óvodapedagógusi munkakör
betöltésére, határozatlan idejû, teljes munka-
idõs közalkalmazotti jogviszonyra.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései alapján. A pályázat elbírálása
során elõnyt jelent szakvizsgás képesítés,
hangszer használat, kézmûvességben jártas-
ság. A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: motivációs levél; önéletrajz; vég-
zettséget igazoló oklevél másolata; erkölcsi
bizonyítvány. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. augusztus 30. A pályázat elbírá-
lásának határideje: 2011. augusztus 31. A pá-
lyázat benyújtásának módja: postai úton
(Napraforgó Mûvészeti Óvoda, 1039 Buda-
pest, Pais Dezsõ utca 2.), vagy e-mailen: pais-
o@kszki.obuda.hu A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

• A Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályázatot
hirdet 1 fõ dajkai munkakör betöltésére, ha-
tározatlan idõre, részmunkaidõs, 4 órás fog-
lalkoztatással a Hétszínvirág Mûvészeti
Tagóvodában (1039 Budapest, Medgyessy
Ferenc utca 1.). Ellátandó feladatok: takarí-
tás. Illetmény, juttatások: a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései alapján. A pályázat
részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló okle-
vél másolata (középiskola, gimnázium); er-
kölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régeb-
bi); egészségügyi kiskönyv. A munkakör
legkorábban 2011. szeptember 1-jén tölthetõ
be. A pályázatot postán a Napraforgó Mûvé-
szeti Óvodába (1039 Budapest, Pais Dezsõ
utca 2.), vagy e-mailen a pais-o@
kszki.obuda.hu címre kell elküldeni. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2011. au-
gusztus 23. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2011. augusztus 25. 

• A Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályázatot
hirdet 1 fõ óvodapedagógusi munkakör be-
töltésére, határozott idejû közalkalmazotti jog-
viszonyra (2013. szeptember 15-ig), teljes
munkaidõs álláshelyre. A munkavégzés helye:
1039 Budapest, Pais Dezsõ utca 2. Illetmény,
juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei alapján. A pályázat elbírálása során elõnyt
jelent: hangszer használat, kézmûvességben
jártasság. A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: motivációs levél; önélet-
rajz; végzettséget igazoló oklevél másolata;
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régeb-
bi); egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni le-
het: postai úton (Napraforgó Mûvészeti Óvo-
da, 1039 Budapest, Pais Dezsõ utca 2.), vagy
e-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2011. augusztus
29. A pályázat elbírálásának határideje: 2011.
augusztus 31. A munkakör a pályázatok elbí-
rálását követõen azonnal betölthetõ.

Rég jelentkeztünk már, jó
hírrel meg talán még ré-
gebben, az utóbbi években
ugyanis rendszeresen kell
tudomásul vennünk legen-
dás óbudai éttermek, kocs-
mák megszûnését: elég
csak a szentendrei úti La-
dik étteremre (lebontot-
ták), a Lépcsõsre (üzlethe-
lyiség kiadó) vagy a Róma-
in mûködõ Hörpirere (föld-
del egyenlõ) gondolnunk.

ABécsi úti Kerék
vendéglõvel szem-

beni „passzív” pizzéria
és a Téboly étterem szü-
netelését is szépen tudo-
másul vettük, majd ami-
kor tavasszal úgy láttam,
hogy totálisan kipakolják
a faházat, már biztos vol-
tam benne, hogy ez is a
Raktár utcai Fanny sor-
sára jut (szintén elbontot-
ták, állítólag a magas
bérleti díj miatt).

Mindig így legyen iga-
zam! A Téboly helyén
ugyanis nyílt egy - fõleg
menüztetésre szakoso-
dott - étterem, a faház-
ban pedig egy lelkes, fia-
tal környékbeli srác me-
legkonyhás gyorsétter-
met indított, amivel nem
titkoltan a Magic Burger
hatalmas, városra- és vi-
lágraszóló sikerét kíván-
ja lemásolni. A recept
egyszerûnek tûnik: nagy
hamburgerek minõségi
és friss, természetes hoz-

závalókból, különös te-
kintettel a húsra. De ak-
kor miért nem sikerül
olyan sok helyen? A
Magic lakókocsi példája
viszont ragadós, és sze-
rencsére a pozitív üzenet
is könnyen terjed ma-
napság, talán kicsit ne-
künk is köszönhetõen.
Úgyhogy dr. PhD Mer-
dzsós Zsata, tisztelt kol-

légám után most én va-
gyok soron, hogy egy
újabb ifjú titán egységet
népszerûsítsek: a III. ke-
rület és a város egy óriá-
si ígéretét: a Facert! 

Az adottságok leg-
alábbis számomra eleve
messze a többi hambur-
geres fölé emelik a Fé-
szert (ugye észrevettük a
nyelvi leleményt, hogy
ez a Facer angolos kiejté-
se?). Belsõ-óbudai, a vil-
lamost leszámítva és a
fõút ellenére is kellemes,
esténként gyertyafényes
terasz (le lehet ülni te-

hát), személyes kiszolgá-
lás, tányér, és ami a leg-
fontosabb, a sör. Bizony,
ez nem egy büfé, hanem
egy melegkonyhás étte-
rem! Úgyhogy ennek
megfelelõen kérhetjük a
csapolt Ászokot (Arany
Péntek), és a többi, is-
mert dreheres márkát is
üvegbõl. Van Pilsner és
HB búza is. 

Persze nem ez a lé-
nyeg. A fõ attrakció itt a
hamburger. A darált fel-
sálból készült, nem kicsi
fasírtot (mindegyik hús-
pogácsát egyenként szé-
pen lemérik, szemtanúja
voltam) a lapon helyben
megsütik, friss zöldsé-
gekkel, házi ketchuppal
dobják bele a szintén
megpirított puffancsba,
tányéron tálalják. A „si-
ma” hamburgeren túl
(már ebben is van sajt)
kihagyhatatlan a húspo-
gácsa belsejébe sütött
cheddar sajtos verzió, ezt

nevezném a Facer büsz-
keségének. Megéri a
plusz, kábé száz forintot.

Persze itt is kicsit mé-
lyebben kell a zsebünkbe
nyúlnunk: 570 forintért
kapunk egy alapmodel-
les hamburgert, de azzal
már jól is lakunk. Fõleg
persze úgy, ha kis steak
krumplival, meg egy sör-
rel menüben kérjük. Ter-
mészetesen itt a várako-
zási idõ is picit hosszabb
a friss hozzávalók és a
helybeni elkészítés mi-
att, ezt kalkuláljuk bele.
Lehet kérni emellett cia-
battában tálalt puly-
kaburgert, melegszend-
vicset 300-400 forintért,
és terveznek további fo-

gásokat is, például most
jött ki a barbecue-burger
(BBQ). A további bõví-
tésrõl mi azért próbáltuk
õket lebeszélni minden
lelkesedésük ellenére.
Ahol egyvalamit ilyen
jól csinálnak, akkor ér-
demes csak arra a terü-
letre koncentrálni. Sze-
rintünk.

Mit is kívánhatnánk?
Birkózzanak meg siker-
rel a várható tömegekkel,
a már most többször tesz-
telt kiváló minõségbõl
pedig ne engedjenek
semmi szín alatt! És rak-
janak be egy pilsneres
sörcsapot is…

obudakocsmablog.hu
(Finomította: Sz. Cs.)

Happy Facer a Kandóval szemben

Dajka felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vackor Óvo-
dája (Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60.; Mókus
Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.) a következõ ál-
láshirdetést teszi közzé 1 fõ 8 órás dajka munkakör be-
töltésére, várhatóan 2011.augusztus 15-tõl, 4 hónap pró-
baidõvel. Munkavégzés helye: Mókus Tagóvoda, Buda-
pest, 1036 Mókus utca 1. Szükséges okmányok: részle-
tes, fényképpel ellátott önéletrajz; iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítvány (min. 8 általános). Alkalmazás feltétele:
egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyítvány (3 hónap-
nál nem régebbi). Elõnyt jelent a munkakör betöltésénél
óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség vagy
érettségi. A jelentkezés benyújtásának határideje: a
megjelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás: 15 napon
belül. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint.
A pályázat benyújtásának módjai: e-mailben, mokus-o
@kszki.obuda.hu, személyesen Balog Ilona tagóvoda
vezetõnél, vagy postai úton, Budapest, 1036 Mókus utca
1. címre. Minden esetben elérhetõség megjelölésével.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Budapest 
éjszakája szól

Rejtvényünkben Ady Endre versébõl idézünk.
Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 13.
sorok.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt
betûk: H. P. J. J. K.). 13. Polinéziai nép. 14.
Szigetfajta. 15. Nyelvtani tag. 16. Az SZTK elõdje.
17. Régebbi fájdalomcsillapító. 19. Telefonos cég
régi neve. 21. Kehely. 23. R. L. H. 25. Vallásos
ember. 26. TeleSport. 27. Névelõs hitványak. 30.
Nek párja. 31. Indíték. 32. Zambiai, uruguayi és
osztrák autók jele. 33. Kínai vezér volt 1976-ig. 35.
Folyadék. 36. Szombathelyi focicsapat. 39. Nép-
mûvészet. 41. Könnyûfém vegyjele. 42. Somogy
megyei helység. 43. Idõszak. 44. Gyökér. 45. J. G.
S. 47. Ritka nõi név. 50. Becenév része! 51.
Figyeli. 53. Félig lódult! 54. Nándorfehérvári hõs
keresztneve. 56. Névelõs mese. 58. Jobbágykori
kötelezõ munka. 60. R. E. E. 61. Hangsorfajta. 62.
Lakóhelyiség. 64. Majdnem unalmas!
FÜGGÕLEGES: 2. Joyce …, amerikai író volt. 3.
Kis francia folyócska. 4. Nóra egynemûi. 5.
Buenos …, Dél-amerikai fõváros. 6. Brit õrült. 7.
Testnevelési óra, névelõvel. 8. … Joker. 9. Római
ötszázötven. 10. Német város. 11. A-val a végén a
szem része. 12. Hitvány ember. 13. Az idézet
második része (zárt betûk: A. V. S. É. M.). 18. Valójában. 20.
Irodalmias indulatszó. 22. Zárféle. 24. Miskolc környéki állóvíz.
28. Zenekar húzza. 29. Fordított házikó. 31. Állati lakhely. 34.
Tanít. 37. Észak-afrikai állam. 38. Majdnem dada! 39. Hajat
kötöz. 40. Tüzel. 43. Régiesen kihajítja. 46. Gyûjtsd össze. 48.
Mérges kutya teszi. 49. Kimozdít a helyérõl. 50. Királygyilkos

patak. 52. Határrag. 55. Úrnak szólít. 57. Megemelt zenei félhang.
59. Bór és asztácium vegyjele. 63. Fordított névelõ. 65. Tiltás.

Ipacs László
A július 29-én megjelent, „Rendelés” címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „Köszönöm, csak egy kávét kérek - válaszol a
szórakozott utas”.

Az Interaktív terem
három témát köt

össze: Vonalak mozgás-
ban, Térbeli illúziók,
Vasarely színvilága. A
gyerekek, a fiatalok és a
felnõttek szabadon kipró-
bálhatnak mindent annak
érdekében, hogy köny-
nyebben megértsék a mú-
zeumban látható mûalko-
tásokat. Vasarely olyan
mûveket kívánt alkotni,
melyek csak a szemlélõ
aktív részvételével kelnek
életre. Mûalkotásai meg-
változnak, ha más helyrõl
vagy mozgás közben néz-
zük õket. A látottak arra
bátorítanak mindenkit,

hogy nyitott szemmel fe-
dezzék fel Vasarely mû-
vészetét, és utána készít-
sék el saját alkotásukat.

További érdekesség,
hogy õsszel szakkörök in-
dulnak a múzeumban. A
jelentkezõk korától füg-
gõen külön csoportba ke-
rülnek majd a kisebbek és
a nagyobbak, a fiatalok és
a felnõttek. Minden alka-
lom két részbõl áll majd.
A foglalkozás elsõ felé-
ben a résztvevõk a mûal-
kotásokkal és különbözõ
mûvészeti technikákkal
ismerkednek, ezt követõ-
en egy-egy mûtárgyhoz
kapcsolódóan elkészíthe-

tik saját alkotásukat. A
múzeum interaktív terme
hétfõ kivételével minden
nap 10-tõl 17.30 óráig
várja a látogatókat. 

(Cím: Vasarely Múze-
um, Szentlélek tér 6. To-
vábbi információ és ér-
deklõdés: Szépmûvészeti
Múzeum, múzeumpeda-
gógiai osztály. Telefon-
szám: 469-7180, e-mail:
muzeumpedagogia@szep
muveszeti.hu) Sz. Cs.

A Vasarely Múzeum egész nyáron új, interaktív teremmel
várja a látogatókat. A helyiség június 24-én, a Múzeu-
mok Éjszakáján nyílt meg. A látogatók kreatív módon
tudhatnak meg még többet Victor Vasarelyrõl. Minden
korosztály találhat itt valamilyen érdekes újdonságot,
játékot, alkotási lehetõséget. A különleges fejlesztés az
Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás” programjá-
nak (Grundtvig projekt) támogatásával jött létre. 

Interaktív terem a Vasarelyben

Térbeli illúziók 

Ismerkedés az internettel
A „Braunhaxler” Egyesület „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik”
címû következõ tanfolyama augusztus 16-án indul.
(Jelentkezni Neubrandt Olginál lehet a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.)

Kerámiák a galériában
Krajtsovits Margit keramikusmûvész alkotásaiból nyí-
lik kiállítás augusztus 11-én 17 órakor a Budapest
Galéria Kiállítóházában. A tárlatot Fekete György, a
Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke nyitja meg.
(Megtekinthetõ október 16-ig, hétfõ kivételével min-
dennap 10-tõlm 18 óráig. Cím: Lajos utaca 158.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: Ele-
gáns környezetben, a
Symbol étterem egyik külön-
termében tartották a Vasas-
Óbuda-Hofeka Nõi Röplabda-
szakosztály idény eleji sajtó-
tájékoztatóját augusztus 3-
án, melyen jelen volt Bús
Balázs polgármester és
Markovits László, a Vasas
SC elnöke. Az eseményen
bemutatták a csapat új játé-
kosait és vezetõit. 

Nyitóbeszédében a
szakosztály jelenlegi

helyzetét és a jövõ terveit
ismertette Fördõs László,
a Vasas SC és a röplabdá-
sok tiszteletbeli elnöke. A
80 éves örökifjú Laci bácsi
büszkén összegezte a csa-
patok által elért eredmé-
nyeket: az elmúlt idény-
ben hat országos bajnoki
érmet nyertek a korosztá-
lyos csapatok, ráadásul
minden együttes dobogós
helyen végzett. Ez a siker-
sorozat már négy éve tart,
így nem tûnik megalapo-
zatlan kijelentésnek, hogy
a Folyondár utcai bázis a
legmagasabb szintû szak-
mai mûhely, itt mûködik
az ország legeredménye-
sebb röplabdaszakosztá-
lya. Ezután következett a
többszörös OB és Magyar
Kupa gyõztes felnõtt csa-
pat tagjainak egyenkénti
bemutatása, majd a meg-
hívott vendégek megis-

merhették a szakosztály
vezetõit. 

Jókay Zoltán vezetõ-
edzõ szerint nem gyengült
a játékoskeret. Takács
Zsófia, Vatai Gabriella,
Lutter Liza távozása vesz-
teség ugyan, de sikerült le-
igazolni Sándor Renátát, a
válogatott egyik meghatá-
rozó játékosát, akinek já-
tékjogát több élvonalbeli
klub is szerette volna meg-
szerezni. 

- A bajnokság befejezé-
se után azt szerettem volna
elérni, hogy maradjon
együtt a csapat, ez hetven
százalékban sikerült. Most
elõször fordult elõ, hogy
nem nulláról indulunk, ez
jó jel, hiszen a csapatépítés

folyamata nem szakadt
meg, így hamarabb kiala-

kulhat a tervezett játékstí-
lusunk. Optimistán látom

a jövõt, mert a vezetõség
által biztosított kedvezõ
feltételek mellett erõs csa-
pattal indulunk a hazai és
nemzetközi erõpróbákon -
jelentette ki Fördõs Lász-
ló.

Bús Balázs polgármes-
ter, a szakosztály elnöke
ugyancsak bizakodóan
nyilatkozott: - Úgy látom,
most egy jó csapat van ki-
alakulóban, a fiatal együt-
tes országos bajnokságot
nyerhet, emellett a nem-
zetközi szerepvállalással
erõs ellenfelek ellen is
megmutathatja tudását.
Bízom abban, hogy a ke-
rületi sportélet egyik meg-
határozó csapata sikerél-
ményekkel örvendeztet
meg bennünket. Tudom, a
jó szerepléshez megfelelõ
feltételek kellenek, ezért
arra törekszem, hogy a le-
hetõségekhez mérten se-
gítsem a csapat gond nél-
küli mûködését.

A Vasas-Óbuda-Hofeka
Röplabda-szakosztály ve-
zetõsége. Elnök: Bús Ba-
lázs. Tiszteletbeli elnök:
Fördõs László. Szakosz-
tály igazgató: Vatai Gabri-
ella. Az elnökség tagjai:
Hoffman Iván, dr. Durst
János, Novák László, dr.
Csepeli Zsuzsanna, Mar-
kovits László. Technikai
vezetõ: Kovács Zoltán.
Utánpótlásvezetõ: Csortos
Csaba. Lovas

Kilépnek a nemzetközi porondra

Új vezetõk a Vasas röplabda-szakosztályánál

A 2011-2012-es bajnoki év új csapata elegáns egyenöltözetben

Fördõs László volt a szóvivõ a sajtótájékoztatón. Mellet-
te Bús Balázs és Markovits László

Két éven keresztül lehan-
goló látványt nyújtott a
Kerület pálya melletti ga-
zos tenisztelep. A meg-
szûnt létesítményt nemrég
felújították, márciustól a
Szabó László ügyvezetõ ál-
tal létrehozott Lovegame
Tenisz Klub biztosítja a já-
téklehetõséget. 

T eszik ezt magas
színvonalon, hiszen

három jó minõségû,
gondozott salakos pá-
lyával (télen sátor fedi),
kicsinosított öltözõ épü-
lettel, társalgóval, büfé-
vel és tetõterasszal vár-

ják komfortos kikapcso-
lódásra a sportág szerel-
meseit. 

Szécsi József létesít-
ményvezetõ fontosnak
tartja, hogy a hozzájuk
látogató teniszbarátok
ne csak átmeneti vendé-
gek legyenek, szeretné,
ha sikerülne baráti kap-
csolatokra épülõ, moz-
galmas teniszéletet ki-
alakítaniuk. Ez csak
hosszabb távon valósít-
ható meg, amihez elen-
gedhetetlen az önkor-
mányzattal kötött, 2013-
ban lejáró bérleti szer-
zõdés meghosszabbítá-

sa. Addig is
folytatódik
a fejlesztés,
egyre von-
zóbb képet
mutat a te-
nisztelep. 

A gya-
korlott játé-
kosok mel-
lett a kez-
dõk is szí-
vesen látott
vendégek,
tanulásuk-
ról Vársze-
gi Zoltán
v e z e t õ -
edzõ és képzett fiatal
oktatógárda gondosko-
dik.

(A klubbal kapcsola-
tos felvilágosítás a
www.lovegameteniszklub.hu

weboldalon található.)
Kép és szöveg: 

L. A.

Fellendülõ teniszélet

Várszegi Zoltán edzõ a tehetséges Wiandt Viktória pályáját egyengeti

FOTÓK: LOVAS ALBERT
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Óriási fölénnyel végzett a BLSZ I.
osztályú bajnokság élén a Gázmû-
vek MTE csapata, ezzel zöld jel-
zést kapott az NB III felé vezetõ
úton. Óbuda labdarúgását eddig a
Kerület uralta, most a „kistest-
vér” - megunva az állandó másod-
hegedûs szerepkört - 13 pont
elõnnyel a patinás klub elé lépett.

A Gázmûvek menetelése a
nagy teljesítmények

könyvébe kívánkozik. Hat for-
dulóval a bajnokság befejezé-
sét megelõzõen csak a legrit-
kább esetben hirdetnek bajno-
kot, ilyen fölényes gyõzelem
elõtt illik kalapot emelni. A
nagy menetelés elsõ lendülete a
Metzger Tibor-ifj. Mészöly
Kálmán edzõpáros három év-
vel ezelõtti érkezésével kezdõ-
dött. Hentes Zoltán szakosz-
tályvezetõ hívására a két

jóbarát a Hévízi útról a Sujtás
utcába tette át mûködését. A
váltásra Metzger Tibor így em-
lékezett: - A III. kerületi TUE
NB III-as együttesénél is
együtt dolgoztunk Kálmánnal,
de miután Bognár György
klubigazgató úgy döntött, hogy
átveszi a csapat irányítását és
mi csak epizódszerepet ka-
punk, jobbnak láttuk a távo-
zást. Úgy éreztem, tanultam,
tapasztaltam annyit, hogy önál-
lóan is képes vagyok nagyobb
feladatok megoldására. A Gáz-
mûveknél tett látogatásom al-
kalmával jó körülményeket ta-
láltam, tetszett a kihívás, így
nagy lelkesedéssel, a bizonyí-
tás vágyával kezdtem a mun-
kát. Elsõ lépésként a vezetõk-
kel együtt elkészítettünk egy
hároméves tervet. Az volt a cé-
lunk, hogy a meglehetõsen

gyenge játékosállomány meg-
erõsítésével ütõképes, korszerû
támadófutballt játszó együttest
alakítsunk ki, mely a negyedik
évben juthat fel a csúcsra. A
tervbõl valóság lett, a fokoza-
tos építkezés után a tervezett
idõben értünk célba, a Buda-
pest I. osztály fölényes meg-
nyerésével kivívtuk az NB III-
as szereplés jogát. A jól teljesí-
tõ játékosok közül senkit nem
szeretnék kiemelni, az arany-
érem a csapat közös diadala. 

A látványos meneteléshez
kellett a magas színvonalú
szakmai munka, a játékosok
teljes odaadása és a vezetõség
által teremtett biztos háttér. Az

amatõr csapat profi körülmé-
nyek között dolgozhatott, a já-
tékosok remek közösséggé ko-
vácsolódva nagy becsvággyal
edzettek, a „szent cél” érdeké-
ben tudásuk legjavát nyújtották
minden mérkõzésen. Igazi
nagycsalád alakult ki az egye-
sületnél. Gyakran bográcsoz-
tak, együtt jártak moziba, szín-
házba és a közös programok
csúcsaként eljutottak München-
be is, ahol megnézték a Bayern
egyik hazai mérkõzését.

Hentes Zoltán szakosztály-
vezetõ elégedett a csapat telje-
sítményével és a labdarúgás
körül kialakult helyzettel: - Az
utóbbi években sok pozitív vál-
tozás tapasztalható nálunk. Jó
híre lett a szakosztálynak,
emelkedett a futball iránti ér-
deklõdés, már szívesen igazol-
nak hozzánk a játékosok. Kitû-
nõ környezeti adottságokkal
rendelkezik a pálya, tökéletes a
gyepszõnyeg és a klubházat is
csinosabbá varázsoltuk. A FÕ-
GÁZ támogatásának köszön-
hetõen stabillá vált a hátterünk,
így megfelelõ körülményeket
tudtunk biztosítani a labdarú-
gók számára. 

A 2011-2012 évi pontvadá-
szatban a Gázmûvek MTE már
az NB III-ban bizonyíthatja,
hogy megérett az osztályvál-
tásra.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Labdarúgás • Irány az NB III!

Osztályt vált 
a Gázmûvek MTE csapata

A Kerületbõl átigazolt Gubán László (jobbra) új csapatában is „termel-
te” a gólokat

Aranyérmet hozott a hároméves terv: Óbuda legjobb labdarúgó csapatává fejlõdött a Gázmûvek MTE

Kerékpáros terelõút a Sziget Fesztivál alatt
Lapzártakor érkezett: Augusztus 10-tõl 15-ig rendezik az idei
Sziget Fesztivált. Az esemény ideje alatt a Filatorigát HÉV-meg-
állóban és a Mozaik utcában kordonokkal szûkített járdán közle-
kedik napi több tízezer látogató, miközben ezen a szakaszon ve-
zet a belvárosból a Római-part és Szentendre felé az egyik fõ bi-
ciklis útvonal, illetve a nemzetközi „Eurovelo 6” kerékpárút. A
Kerékpárosklub Észak-budai területi szervezetének kezdeménye-
zésére, ebben az évben, kerékpáros terelõútvonalat jelölnek ki az
átmenõ forgalom megkönnyítésére.
A módosított útvonal a Filatorigát HÉV-megálló elõtt kezdõdik,
a Búza utcán elvezet a Köles utca HÉV-megállóig, ott az alul-
járón át (melynek mind a Búza utcai, mind a Szentendrei úti
végénél ideiglenes tolósín épült a lépcsõre) a Szentendrei út-
ra visz tovább, majd a Sújtás utcán tér vissza a Gázgyár ut-
cához.
Azoknak, akik Pestrõl szeretnének Szentendrére tekerni, az
Északi vasúti híd, esetleg a Megyeri híd használata elõnyösebb
mint a budai útvonal.
A fesztivált kerékpárral az Árpád híd közelében található „H” híd
felõl javasolják megközelíteni (elérhetõ a Szentlélek téri HÉV-
megálló felõl). Északi irányból a nagyáruház felõl, a Jégtörõ utcán
lehet a fõbejárathoz jutni (a part melletti utca le van zárva). A ren-
dezvény területén a Magyar Kerékpárosklub ingyenes, õrzött ke-
rékpártárolót üzemeltet.
További információk:
Magyar Kerékpárosklub: www.kerekparosklub.hu
MK Észak-budai területi szervezete: www.bringazzobuda.hu
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• 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 augusztusban szünetel. * A dr. Gáthy Zsuzsanna
ügyvéd által a Békásmegyeri Közösségi Házban tartott in-
gyenes jogsegély augusztusban szünetel.
• 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

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Moz-
galom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden pá-
ros hét péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám
alatti Jobbik irodában, illetve külön idõpont egyeztetésére
is mód van: z.karpat.daniel @jobbik.hu.

A helyiségek vonatkozá-
sában az ajánlattevõnek
vállalnia kell szükség sze-
rint a helyiségbe önálló
elektromos- és mellékvíz-
mérõk kiépítését. A helyi-
ségekre külön-külön lehet
ajánlatot tenni, melynek
tartalmaznia kell a pályázó

adatait, a helyiség(ek) vé-
telárát, a fizetés módját és
feltételeit. 

A pályázó ajánlatát a pá-
lyázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati

biztosítékot befizetik az
önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt.:
1 2 0 0 1 0 0 8 - 0 0 1 4 0 6 4 5 -
00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését iga-
zoló bizonylatot 2011. au-
gusztus 26-án 10 óráig, a

pályázatokat zárt bo-
rítékban 2011. au-
gusztus 29-én 12
óráig lehet benyújta-
ni a Budapest III. ke-
rületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033
Bp., Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázat bontá-
sa 2011. augusztus
29-én 12 órakor a
Bp., III. kerület Fõ
tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyonhasz-
nosítási osztály hiva-
talos helyiségében
történik. A pályáza-
ton résztvevõket le-
vélben vagy telefo-
non értesítjük a pá-

lyázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlat-
tevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyal-
jon, zártkörû licitet tartson,
illetve, a pályázatot indok-
lás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekin-
téséhez kulcs kérhetõ a
Celer Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiség-
hasznosítási Csoportjánál
(1033 Bp., Szentlélek tér 7.
fsz. 12. telefon: 430-3468
és 430-3469, ügyfélfoga-
dási idõben: hétfõn 14-tõl
18, szerdán 8-tól 16, csü-
törtökön 8-tól 13 óráig). A
pályázatokkal kapcsolat-
ban további felvilágosítást
lehet kérni a III. kerületi
Önkormányzat Vagyon-
hasznosítási Osztályán, a
437-8643-as telefonszá-
mon.

A pályázati felhívás
megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási

Osztálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres,
tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Tolnai Német
Nemzetiségi Nap

A Német Kisebbségi Ön-
kormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület részt
vesz augusztus 13-án a
Tolnai Német Nemzetiségi
Napon. Várható program:
városnézés, német nem-
zetiségi program, este ze-
nés, táncos vacsora. (Je-
lentkezni Neubrandt
Olginál lehet a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.)

Véleményezhetõ övezeti terv módosítás
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érin-
tetteket, hogy 2011. augusztus 10-e és szeptember
12-e között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási idõ-
ben a hivatal épületében a fõépítészi  és városterve-
zési irodán (Hídfõ utca 18.) a 32/2001. (XI. 30.) rende-
lettel jóváhagyott Óbuda-Békásmegyer Városren-
dezési és Építési Szabályzat (ÓBVSZ) 2. sz. mel-
léklet övezeti tervének módosítására vonatkozó
rendelettervezet megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

Tavas Gellért atya aranymiséjét pappá szentelésének
50. évfordulója alkalmából a Vörösvári úti Szenthárom-
ság templomban tartották

Judo-projekt
Az Óbudai Judo Club szeptember 1-jén indítja a
TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0010, a „Gyerme-
kek Személyiségének Fejlesztése a Judo Speciális
Nevelési és Oktatási Elemeivel Óbudán és Környé-
kén” címû projektet. A program térítési díj nélkül a
kerületi iskolákban és óvodákban a gyermekek sze-
mélyiségét fejleszti rendgyakorlatokkal, küzdelmi
játékokkal és eséstannal.

Ozsvár András 
projekt igazgató

A z idei Podma-
niczky-díjakat júli-

us 28-án adták át Buda-
örsön, a Város- és Falu-
védõk Szövetsége (Hun-
garia Nonstra) országos
találkozóján. A telepü-
lésvédelemben, érték-
mentésben érdemeket
szerzõ magánszemé-
lyeknek és közösségek-
nek 1982 óta adomá-
nyozza ezt az elismerést
a szövetség. A kitünte-
tettek között van Vajk
Éva, az Óbudai Textil-
múzeum igazgatója.

Podmaniczky-díjas
múzeumigazgató

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179. 
Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató

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.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525A polgármesteri hivatal általános

ügyfélfogadási rendje: hétfõn: 14-
18 óráig. Kedden: nincs. Szerdán:
8-16.30 óráig. Csütörtökön: 8-13
óráig. Pénteken: nincs.

Ügyfélfogadás 
a hivatalban
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