
Az új villamosszakasz a Vörösvári út és a vá-
roshatár között épülne ki, kapcsolódva a kör-
nyéken megvalósult fejlesztésekhez.

Több mint 5 millió forintos kárt okoztak a
kábeltolvajok két HÉV-vonalon. A szent-
endrein 480 méter tápkábelt loptak el. 

A repülõkorongokkal, azaz frizbikkel ûzhetõ
sportok egyik formája a disc golf. Óbudán
nyílt meg hazánk elsõ frizbi-golf pályája.  29

Hazánk elsõ frizbi-golf pályája
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Bõvülhet Óbudán a villamoshálózat

10
Kábeleket loptak két HÉV-vonalon

Immár huszadik alkalom-
mal lehetünk együtt ked-
venc  fesztiválunkon a Ha-
jógyári-szigeten. Nyolc na-
pig tart idén a Sziget: a mí-
nusz kettedik nappal au-
gusztus 5-én, a „rendes“
programmal pedig 8-án in-
dul, augusztus 12-én zár.

Az idei fesztivál a 20-
as szám jegyében

zajlik. Könyv jelent meg a
húszéves fesztiválról, ha-
talmas kedvezményben ré-
szesülhettek azok, akik sok
éve járnak a Szigetre, és
ezt emlékeikkel tudják iga-
zolni. Ráadásul az Óbudán
élõ húszévesek féláron
szerezhetik be Sziget-bér-
letüket. (Ehhez személyi
igazolvány, június 30-a
elõtti dátumú óbudai lak-
címkártya és saját PayPass
kártya kell majd, a belépõt
a helyszínen válthatják
meg.) Különlegességek és
változások tarkítják az idei
programot.

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 13. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk
következõ száma augusztus
21-én, kedden jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai is ol-
vashatók a www. obuda.hu
honlapon.

A z Alfa-programban a
Goldberger Textilipari

Gyûjtemény 60 millió forin-
tos támogatásban részesül.
A program részleteit július

30-án Óbudán ismertette L.
Simon László, az Emberi
Erõforrások Minisztériumá-
nak kultúráért felelõs állam-
titkára. FOLYTATÁS A 3. OLDALON

60 millió a Textilipari Gyûjteménynek Egészségnap 
szeptember 8-án
a Vörösvári úti 
szakrendelõben

RÉSZLETEK A 8. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lapzártakor érkezett: Gyurta
Dániel 2:07.28 perces (a régi:
2:07.31) világcsúccsal meg-
nyerte a 200 méteres mell-

úszás döntõjét augusztus 1-
jén az Aquatics Centre-ben.
15 század másodperccel meg-
elõzte a brit Michael Jamie-

sont. A címvédõ Kitadzsima
Koszuke sem bírta tartani a
tempót, fokozatosan vissza-
esett a versenyben.

XLSPORT.HU

Gyurta olimpiai bajnok 200 mellen

Új helyszínek, Magyar Dal Napja, Ákos koncert

Pontgyûjtés Városkártyával
Egyre több helyen fogadják el az Óbuda Városkártyát, a
matricával ellátott üzletekben gyûjtött pontokat értékes aján-
dékokra válthatják majd be a polgárok. BÕVEBBEN A 7. OLDALON
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Képriport

A Benkó Dixieland Band a világon az egyik legnagyobb sikersorozatot felmutató zene-
kar. Az elmúlt évtizedekben egyúttal hungarikum lett, számaikat milliók ismerik és
hallgatják. Legnépszerûbb dalaikból nyújtottak át egy „csokorral“ az Óbudai Nyár kö-
zönségének a július 20-ai Fõ téri koncertjükön

PLEIN AIR KONCERTEK. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenysorozatában Men-
delssohn: C-dúr vonósszimfóniája, Weber: B-dúr klarinét-kvintettje, Debussy: g-moll
vonósnégyese csendült fel a Kiscelli Múzeumban július 23-án. A zenekar mûvészeti
vezetõje Rolla János. Az esten közremûködött Varga Gábor klarinéton

Pillanatfelvételek az Óbudai Nyárról

Kabar Vivien festõmûvész alkotásait tekinthették meg a
képzõmûvészet szerelmesei a Symbol Art Galériában július
31-ig. A megnyitón Bodrogi Gyula és a Pa-Dö-Dõ is részt vett

K evesen tudják, hogy
Chaplin remek ze-

neszerzõ volt, rengeteg
számot komponált. Ezek-
bõl állított össze egy estet
a Budapest Ragtime
Band, a magyar tradicio-
nális jazzélet talán legpa-
tinásabb együttese. Kon-
certjeik rendszeres hall-
gatósága tudja, hogy min-
den alkalommal humor-
ral, látványos színpadi

„gegekkel“ egészítik ki
fergeteges koncertjeiket. 

Új programjukon ta-
lán még az eddigieknél
is több teret adtak a
színpadi mókázásnak jú-
lius 27-ei Fõ téri kon-
certjükön. Az esten köz-
remûködött Szirtes Edi-
na hegedûmûvész és
énekes, valamint Szacs-
vay László Jászai Mari-
díjas, érdemes mûvész.

E zzel a címmel láthatta a közönség a Zichy ud-
varban azt a fergeteges vígjátékot, melyben

Voith Ági, Esztergályos Cecília, Koltai Róbert, Ker-
tész Péter, Timkó Eszter és Vertig Timea szórakoztat-
ta a közönséget július 28-án. Az elõadás mûvészeti
vezetõje Karinthy Márton, rendezõje Bodrogi Gyu-
la volt. 

A Bermuda háromszög az amerikai színpadok
kedvelt darabja, melyben két özvegyasszony költö-
zik a napfényes nyugatra egy nyugdíjasok közössé-
gébe, ahol egy szívtipró mindkét asszony fejét el-
csavarja. Váratlan fordulatok és megejtõen romanti-
kus színek váltották egymást - mi kellhet még a pá-
ratlan szórakozáshoz?

A Bermuda háromszög botrány

Chaplin és a muzsika

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Lapzártakor érkezett:
Az Alfa-programban öt
település hat múzeuma
részesül támogatásban.
Összesen 166,4 millió
forintot osztott szét a
minisztérium. A prog-
ram célja az önkor-
mányzati fenntartású
muzeális intézmények
szakmai munkájának
támogatása, mindenek-
elõtt az állandó kiállítá-
sok létrehozása, illetve
felújítása, valamint az
azokhoz kapcsolódó
infrastrukturális fej-
lesztések támogatása. A
kormányzat azért támo-
gatja éppen az állandó
tárlatokat, mert a múze-
umok oktatási, nevelési
programjait ezek segí-
tik a leginkább. 2004 és
2011 között 1,18 milli-
árd forintot fordított er-
re a célra a tárca. Ebbõl
az összegbõl 123 múze-
um jutott pénzhez. A
III. kerületbe is jutott
belõle: ennek köszön-
hetõen sikerült megva-
lósítani az Óbudai Mú-
zeum „Óbuda - Egy vá-
ros három arca“ címû
állandó kiállítását. 

Idén a már említett
166,4 millió forint áll
rendelkezésre, amely-
bõl hat intézmény ré-

szesül. A legtöbb pénzt
- 60 millió forintot - az
Óbudai Múzeum
Goldberger Textilipa-
ri Gyûjteménye kapja
új állandó kiállítás lét-
rehozására. A kiállítás
célja, hogy az 1784-ben
Goldberger Ferenc által
alapított, a hazai textil-
ipar világhírûvé vált
nagyvállalatának törté-
netét több szinten mu-
tassa be: a család fel-
emelkedésének társada-
lomtörténeti vonatkozá-
saitól a technikai újítá-
sokon keresztül az ipar-
történetig bezárólag.
Ezzel a múzeum a szó-
rakozva tanulás színte-
révé válhat. 

A második legna-
gyobb összeget - 40
millió forintot - a Buda-
pesti Történeti Múzeum
kapta a várostörténeti
állandó kiállítás to-
vábbfejlesztéséhez, va-
lamint a nagyszabású
palotatörténeti kiállítás
elõkészítéséhez. A hód-
mezõvásárhelyi Tor-
nyai János Múzeum Al-
földi Galériája 27 mil-
lió forintot kapott az
Alföld mûvészetét be-
mutató állandó kiállítás
korszerûsítésére és bõ-
vítésére. A Hatvany
Közérdekû Muzeális

Gyûjtemény 20 millió
400 ezer forintból új ál-
landó kiállítást hozhat
létre Lesznai Anna írói
és festõi munkásságá-
nak bemutatására. A Ta-
tabányai Múzeum a
„Metamorfózis - ember
és természet az Által-ér
völgyében“ címû állan-
dó kiállításának elsõ
ütemét 18 millió forint-
ból valósíthatja meg. A
Cigándi Falumúzeum 1
millió forintot kapott a
helyi múzeumhoz tarto-
zó Táncpajta korszerû-

sítésre és a helyi tánc-
csoport történetét be-

mutató kiállítás létreho-
zására. Domi Zsuzsa

60 millió a Goldberger Textilipari Gyûjteménynek

A nyertes pályázatért járó összeget jelképesen Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere és Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója vette át L. Simon László
kultúráért felelõs államtitkártól

1 982. október 25-én,
Óbudán a Zichy-kas-

télyban alakult meg a
Krúdy Gyula Irodalmi
Kör. Írók, költõk, újság-
írók, esztéták célul tûzték
ki, hogy ápolják a Krúdy-
hagyományt és az iroda-
lom népszerûsítése mel-

lett segítik a fiatal alkotó-
kat, irodalmi mûhelyt lé-
tesítenek. A jubileum al-
kalmából jelent meg az
irodalmi kör antológiája
„Három évtized“ cím-
mel, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tá-
mogatásával. 

30 éves a Krúdy Gyula 
Irodalmi Kör

A programmal idén Garas Dezsõre emlékeztek. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas színész-rendezõ filmjei közül öt alkotást vá-
lasztottak ki a kerületben élõk internetes szavazással. A vetítéseket beszélgetés elõzte
meg, ahol a filmek egy-egy alkotója, szereplõje segítségével idézték fel a feledhetetlen
mûvész emlékét. Udvaros Dorottyával beszélgetett Görög Zita és Vincze Mária július 23-
án a Kobuci kertben, ahol ezt követõen a Ripacsok címû filmet vetítették le

Mozi Óbudán: Garas Dezsõ filmjei

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A Bécsi úton a Vörösvári úti
csomópontig közlekedik a
17-es villamos, a Bécsi út
külsõ szakaszán az elmúlt
évek fejlesztései és a sûrû
beépítés ellenére nincs kö-
töttpályás közlekedés. A
Bécsi úton elképzelhetõ az
1-es és a 17-es villamos to-
vábbvezetése. Arra, hogy
melyik jár több haszonnal az
utasok számára, a napok-
ban kezdõdõ elõkészítési
munka ad majd választ, az
infrastruktúra mindkét vo-
nal továbbvezetésére lehe-
tõséget biztosít. 

Az új villamosszakasz
a Bécsi úton, a

Vörösvári út és a városha-
tár között épülne ki, kap-
csolódva a városhatár
környékén végbement la-
kóterületi fejlesztésekhez
és az felújítás elõtt álló
esztergomi vasútvonal-
hoz. Az új végállomásnál
intermodális csomópont-
ként alakítják ki, P+R és
B+R parkolóval, helyközi
autóbusz megállóhellyel,
illeszkedve a Budapest-
Esztergom vasútvonal
korszerûsítése során meg-
épülõ Aranyvölgy vasúti
megállóhelyhez. A beru-
házás a Budai Fonódó vil-
lamoshálózat bel-budai
fejlesztéseit követõ üteme
lehet, összhangban a bel-
budai fejlesztések kap-
csán a II. kerület korábbi
felvetéseivel, melyek a

villamoshálózat városha-
tár felé történõ továbbépí-
tését szorgalmazták.

A projekt kiemelten
szolgálja majd a Bécsi út
érintett térségébõl
(Csúcshegy, Testvérhegy,
Törökkõ) érkezõ óbudai
lakosok, valamint az agg-
lomerációs, elsõsorban
elõvárosi autóbusszal ki-
szolgált településekrõl ér-
kezõk igényeit oly mó-
don, hogy számukra új,
környezetbarát és gyors
közösségi közlekedési al-
ternatívát kínál Budapest
belterületeinek elérésére.

A fejlesztés megvaló-
sulásához a részletes ter-
vek és a megvalósítható-
sági tanulmány elkészíté-
se szükséges, az elõkészí-
tési munkákra vonatkozó
közbeszerzési eljárást né-
hány nappal ezelõtt kiírta
a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK). A fej-
lesztés eredményeként a
projekt 2014-re juthat
olyan fázisba, hogy a kö-
vetkezõ hét éves uniós
fejlesztési forrásokra be-
nyújtható legyen, így az
építési engedélyezés és a
közbeszerzési eljárások
idõigényét is figyelembe
véve, optimális esetben
2016-ban valósulhat meg
az új villamosszakasz ki-
építése. 

A külsõ Bécsi úti vil-
lamosvonal elõkészítését
a BKK az Új Széchenyi

Terv forrásai-
ból, vissza nem
térítendõ uniós
f o r r á s o k b ó l
végzi, a cél,
hogy a fejlesz-
tés is képes le-
gyen uniós for-
rások sikeres le-
hívására. 

A budapesti
villamoshálózat
fejlesztését ki-
emelt célnak te-
kinti a BKK,
ennek jegyében
2013-ban indul
az 1-es villamos
teljes felújítása,
a Rákóczi hí-
don át történõ
meghosszabbí-
tása, illetve a 3-
as villamos re-
konstrukciója.
Szintén jövõre
kezdõdhet a
Budai Fonódó
villamoshálózat
elsõ ütemének
kivitelezése, így
a Széll Kálmán
téri villam-
oskapcsolat ki-
építésének, me-
lyet a tér teljes
átépítése és a
Duna-menti vil-
lamoskapcsola-
tok fejlesztése
követhet majd.
A felsoroltakon
kívül további villamosfej-
lesztések elõkészítésén,

így a 42-es villamos Ha-
vanna-lakótelepre történõ

meghosszabbításán is
dolgoznak. 

A külsõ Bécsi úton járhat 17-es és az 1-es villamos

Új szakasszal bõvülhet Óbudán a villamoshálózat 

A z utóbbi hetekben
látványos változá-

son megy át a Flórián
Üzletközpont. A több
ütemben zajló felújítási
munkák befejezéseként
most a külsõ színezését
végzik. A tervek szerint
augusztus végére ké-
szülnek el vele. Koráb-
ban már korszerûsítették

a hûtés-fûtésrendszerét,
és elvégezték a tetõszi-
getelést, illetve új tetõ-
burkolatot építettek. A
felújítás mintegy 150
millió forintba kerül,
amelyet az üzletközpont
fenntartója, a Fõvárosi
Önkormányzat Csarnok
és Piac Igazgatósága
(Csapi) finanszíroz. 

Színezik a Flóriánt

A solymári Auchanig jár a 64-es 
A tervek szerint augusztus 4-tõl a solymári Auchan
áruházig hosszabbítják meg a 64-es busz vonalát,
így a 218-as autóbusz külsõ végállomásán erre a
járatra átszállva Solymár és Hûvösvölgy felé
utazhatunk tovább.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat civil szervezeteknek
A pályázat célja közösségépítõ és kulturális rendezvények szervezése, a környezettudatosság terjesztése és a szemlélet for-
málása a Kolosy tér-belsõ Bécsi út környéki fejlesztések társadalmi elfogadtatására és ismertségének megteremtésére, az Óbudai
Promenád program népszerûsítésére.
A pályázat pénzügyi kerete: 6.000.000 forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. Támogatási intenzitás: 100 százalék. A támogatás összege: minimum 200.000
forint, maximum 1.500.000 forintt. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10. (péntek) 12 óra. A pályázat benyújtásá-
nak helye: 2012. július 30-tól augusztus 10-ig 1033
Bp., Fõ tér 3. I. em. 35., Szabó Rita, szabo.rita@
obuda.hu, tel.: 437-8688.
A benyújtási határidõ elõtt a pályázók kérdéseiket a
437-8921-es telefonszámon vagy a radnai.irisz@
obuda.hu e-mail címen tehetik fel.
Pályázásra jogosult szervezetek:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, köz-
alapítvány, köztestület), amelyek konzorciumi part-
nerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek konzorci-
umi partnerként nem vesznek részt a városrehabil-
itációs projektben;
• Társasházak, lakásszövetkezetek;
• Szociális szövetkezetek, amelyek konzorciumi
partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben.
A pályázati anyag letölthetõ az önkormányzati honlap-
ról: www.obuda.hu

Az Óbudai Promenád népszerûsítéséért

Június elején kezdõdött a Kolosy tér és környékének felújítása, részleges átépítése

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

• Rekonstrukció miatt lezár-
ták a Gázgyár utca egy szaka-
szát július 23-án. Az aszfalt
szõnyegezését végzik a Penta
Általános Építõipari Kft. szak-

emberei. A munkák megkezdé-
sétõl augusztus elejéig a
Graphisoft park 2. számú kapu-
jától a Pók utca felé egy 220
méter hosszú szakaszt teljes

egészében elzártak a forgalom
elõl. Így a Gázgyár utca a Zá-
hony és a Pók utca felõl zsákut-
ca lett. A felújítással napokon
belül végeznek.

• Szintén dolgoznak a Má-
tyás király út Batthyány utca-

Szentendrei út közötti szaka-
szán. Itt a járdát és a parkolót
aszfaltozzák. A Vég utca köze-
pén pedig megemelik az útpá-
lyát, így azon a szakaszon szin-
tén átmenetileg megszûnt a for-
galom. D. Zs.

Útfelújítások

V árhatóan augusztus
közepéig tartanak a

gázvezeték-építés miatti
forgalomkorlátozások a
budai alsó rakparton. Az
I. kerületi Sztehlo Gábor
és Friedrich Born rak-
partokon (budai alsó
rakpart) a Halász utca és
a Döbrentei tér között
kell erre számítani. A

munkákat több ütemben
végzik.

Az alsó rakpart támfal
felõli oldalán lévõ gáz-
vezeték átépítését vég-
zik, az egyik forgalmi
sáv lezárása mellett.
Emiatt az alsó rakpartot
a Halász utca és a Rákó-
czi híd között déli irány-
ban egyirányúsították, a

munkaterület mellett vé-
gig sebességkorlátozásra
kell számítani. Az észak
(Óbuda) felé tartó for-
galom ebben az idõszak-
ban a felsõ rakparton ke-
rülheti el a lezárt terüle-
tet. A Halász utcai lehaj-
tó északi ágában az
északi irányba tartó gép-
jármûvek számára a le-

hajtást az alsó rakparton
ideiglenesen létesített
jelzõlámpa segíti.

Az alsó rakparti lehaj-
tókat északi irányban le-
zárták a Neumann János
utca (Rákóczi hídi északi
oldala), illetve a Egry Jó-
zsef utca (Petõfi híd
északi oldala) vonalá-
ban. Az alsó rakpartra

északi irányban a Halász
utcánál, vagy a Margit
hídi lehajtón keresztül
lehet visszatérni. A mun-
kálatok bizonyos szaka-
szaiban szükségessé vál-
hat a rakpartok teljes
szélességû lezárása, de
ezeket minden esetben
hétvégékre, illetve az éj-
szakai órákra idõzítik.

Gázvezeték-építés forgalomkorlátozással a budai alsó rakparton
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Szociális

Az Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ
tavaly õsztõl az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Tervben
gyermek- és családközpontú
prevenciós programokat in-
dított, melynek legfõbb célja
a hátrányokkal küszködõ
gyermekek és családjaik in-
tegrációs esélyeinek növelé-
se. 

Az eltelt 10 hónap alatt
a 73 gyermek és 143

szülõ számára szervezett
programok célja a gyerme-
kek magatartási-, beillesz-
kedési- és teljesítményza-
varainak a mérséklése, va-
lamint a szülõk foglalkoz-
tatási, társadalmi integráci-
ós, családi és életviteli
problémáinak a csökkenté-
se volt.

A gyermekek számára a
személyiség érését elõsegí-
tõ szocializációs csoportot,
agressziókezelési csoport-
foglalkozást, tehetséggon-
dozó önismereti csoportot
és szükség szerint nyílt vé-
gû gyermekterápiát bizto-
sítottak. A programokon
részt vett gyermekek közül
30-an egy hetet töltöttek a
mogyoróhegyi Erdészeti
Iskola területére szervezett
Kalandorok táborában.

A szülõk számára szer-
vezett programok célja a
szülõi szerepek erõsítése, a
családi konfliktusok meg-
felelõ kezelése, a családon
belüli kapcsolatok és a szü-
lõk gyermeknevelési kom-
petenciának támogatása és
a család társadalmi beil-
leszkedése volt. Ennek
alapján számukra foglal-
koztatás világába újraori-
entáló tréninget, „Szülõk-
kel, családokért - egy jobb
világért“ címû szülõcso-
portot, és a családi kohézi-
ót erõsítõ „Családi Kin-
csesláda“ címû családi na-

pot rendeztek. A családi
programokat kiegészítette
az egy-egy világnap köré
szervezõdõ, a fõváros il-
lusztris helyeire látogató
rendezvénysorozatot szer-
veztek, amely ismeretter-
jesztõ, alternatív lehetõsé-
get, újdonságot és új él-
ményt kínált a hátrányos
helyzetben élõ, iskolásko-
rú gyermekeknek és szüle-
iknek. 

A térítésmentes progra-
mokra õsszel is várják a
kerületi lakosok jelentke-
zését.

(A projektrõl bõvebb
információ megtalálható
a csaladikincsestar.hu-n,
illetve további informá-
ció kérhetõ Bleszkánné
Kis Ildikó szakmai veze-
tõtõl a 20/576-9979-es
telefonszámon, vagy a
c s t a n . i n f o @ k s z k i .
obuda.hu e-mail címen.)

Õsszel ismét ingyenes programok

Családi kincsestár Óbudán

Ruhák kedvezményesen 
A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezete szo-
ciális ruha akciót rendez augusztus 9-én 8-tól 16.30
óráig és augusztus 10-én 8-tól 12.30 óráig. Hely-
szín: Szõlõkert utca 6. (Megközelíthetõ: a Szentlé-
lek tértõl a 118-as autóbusszal a Szõlõkert utcai
megállóig, onnan jobbra 300 méter séta. Érdeklõd-
ni lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 
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Tisztelt 
Óbudai Polgár!

Örömmel értesítjük,
hogy az Óbuda Város-
kártya elfogadó helyek
száma folyamatosan nö-
vekszik, így az „Elfoga-
dóhely-matricával“ el-
látott üzletekben vásár-
lásai és a szolgáltatások
igénybevétele után egy-
re több helyen tud pon-
tokat gyûjteni. 

Az összegyûjtött pon-
tokat értékes ajándéktár-
gyakra, hasznos eszkö-
zökre válthatja be a ha-
marosan megjelenõ
ajándék katalógusunk-
ból. A kedvezményes
ajánlatok révén így
pénztárca-kímélõ meg-
oldásokhoz juthat. 

A pontfelíró partnere-

inkrõl és a katalógus
megjelenésérõl folya-
matosan érdeklõdjön a
www.obudakartya.hu
weboldalunkon.

Keresse a matricával
ellátott pontgyûjtõ he-
lyeket!

Ha ön is szeretne ré-
szesülni az Óbuda Vá-
roskártya nyújtotta elõ-
nyökbõl, de még nem
rendelkezik kártyával,
kérjük, keresse fel ügy-
félszolgálatunkat, ahol
még ingyenesen tudjuk
biztosítani belépését. 

Ügyfélszolgálati Iroda:
1036 Budapest, Bécsi út
63. I/5-6. Telefonszám:
+36(21)382-9383. E-mail
cím: info@obudakartya.
hu. Nyitva tartás: hétfõ-
péntek 9-tõl 17 óráig.

Az önkormányzati választá-
sokat 2010 októberében tar-
tották. Sorozatunkban arról
kérdezzük az egyéni válasz-
tókerületek képviselõit: mi-
lyen ügyekben jártak el a la-
kosok érdekében? 

Laukonidesz Lilla (Fi-
desz-KDNP), a 16-os

számú választókerület
egyéni önkormányzati
képviselõje. Képviselõi te-
vékenysége mellett a pénz-
ügyi-, és az egészségügyi
és szociális bizottság mun-
kájában vesz részt, vala-
mint civil kapcsolatokért
felelõs tanácsnokként dol-
gozik. 

A költségvetés elõkészí-
tése, pénzügyi, közbeszer-
zési döntések mellett fela-
data a kerületben mûködõ
civil szervezetekkel való
minél hatékonyabb együtt-

mûködés kialakítása.
Részt vesz a civil pályáza-
tok elõkészítésében, elbírá-
lásában, a lakos-
ság, az önkor-
mányzat és a civil
szervezetek kö-
zötti kapcsolat-
építésben. 

- Fogadóórái-
mon legtöbbször
a lakókörnyezet-
tel kapcsolatos
problémákkal keresnek
meg. Választókörzetem-
ben, Békásmegyer Duna
felõli oldalán szembetûnõ-
en sok helyen kellett javí-
tani az utak, járdák zöldfe-
lületek állapotán. Ezek a
munkálatok nagyobb rész-
ben megvalósultak, és a
korábbi évekhez képest
még így is sokkal gyakrab-
ban gondozza a füves-fás
területeket a feladattal

megbízott kertészeti cég.
A társasházak legna-

gyobb részénél az energe-
tikai korszerûsí-
tés a legégetõbb
kérdés, mivel
többségük még
mindig fûtéskor-
szerûsítésre, fel-
újításra szorul.
Az eltelt több
mint másfél év
alatt számos pa-

nelépület újult meg ezen a
területen, részben az ön-
kormányzat kamatmentes
hitelpályázatának igénybe-
vételével. 

Elmondhatjuk azt is,
hogy az itt élõ családok
örömére az elmúlt évek-
ben választókerületemben
több játszótér is megújult,
illetve újak épültek.

Évrõl évre egyre na-
gyobb sikere van a civil

szervezetek, oktatási intéz-
mények számára kiírt
„Fogadj örökbe egy zöld
területet!“ pályázatnak, és
a lakásszövetkezetek, tár-
sasházak számára igénybe
vehetõ zöldfelület gondo-
zási pályázatnak. Azért ha-
tékony ez a pályázati rend-
szer, mert az adott lakókö-
zösségnek, egyesületnek
vagy oktatási intézmény-
nek az önkormányzattól
kapott támogatás fejében
igazolnia kell, hogy egész
évben gondoskodik az ál-
tala kiválasztott, örökbe fo-
gadott területrõl, így a kör-
nyezetükre való nagyobb
odafigyelésre sarkallja az
itt lakókat.

Ennek szellemében
Óbuda Napján, helyi és
budapesti fiatalokkal
összefogva újítottuk fel a
Hatvany Lajos utcában az

egyik játszóteret, a pado-
kat, játékokat újrafestettük,
virágokat ültettünk. 

Fontosnak tartom még
kiemelni a szociális védõ-
háló változatlan fenntartá-
sát, a családsegítõ és az ön-
kormányzat szociális ügy-
félszolgálatának hatékony
munkáját.

Óbudán születtem és
nõttem fel, ezért nagyon
kedves számomra ez a vá-
rosrész. Szeretnék minél
többet tenni azért, hogy
mi óbudaiak büszkék le-
hessünk arra, hogy itt
élünk, és a kultúra, a tu-
rizmus, valamint a közös
munka lehetõségeit ki-
használva tegyük ottho-
nosabbá, szerethetõbbé
kerületünket - hangsú-
lyozta nyilatkozata végén
Laukonidesz Lilla.

Sz. Cs.

Egyéni választókerületek képviselõi

„Az energetikai korszerûsítés a legégetõbb kérdés“

Pontgyûjtés Városkártyával

Századik születésnapját ünnepelte Tokai Lászlóné július 23-án. Árpád utcai otthoná-
ban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának nevében Kelemen Viktória alpolgármes-
ter köszöntötte a nevezetes napon

Bodrogvölgyi Sándor,
a III. kerületi Ci-

gány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke június
26-án aláírta a Roma
Nemzetiségi Nonprofit
Kft. alapító okiratát a kép-
viselõ-testületi irodában.
A Nonprofit Kft. 100 szá-
zalékos tulajdonosa a III.
kerületi Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat. Cél a

hátrányos helyzetû, alul-
képzett emberek foglal-
koztatása. 

Bodrogvölgyi Sándor
elmondta, a cég létreho-
zását hosszú egyeztetés
elõzte meg a kerületi ön-
kormányzattal. A kft.
megalakítása a helyi szo-
ciális gazdaság felé tett el-
sõ lépésként is értelmez-
hetõ. - Helyi forrásból,

helyi lakosok foglalkozta-
tása, olyan tevékenységek
elvégzése, amely a III. ke-
rületben élõkre van hatás-
sal - fogalmazott Bodrog-
völgyi. Terveik szerint
alulképzett emberek által
végezhetõ, nagy élõmun-
kaerõt igénylõ feladatokat
látnak majd el, úgymint
parktakarítást, parlagfû-
irtást. 

Megalakult a Roma Nemzetiségi Nonprofit Kft.

Alulképzett embereket foglalkoztatnának

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Elõzetes: a Szent Margit
Rendelõintézet Vörösvári
úti járóbeteg-szakrendelõ-
jében (Vörösvári út 88-96.)
szeptember 8-án 9-tõl 15
óráig rendezik az egész-
ségnapot, az „Óbudaiak
Egészségéért Közösen“
jelmondattal. 

Ingyenes szûrések: vér-
cukormérés, vérnyo-

más- és pulzusmérés, In-
Body testösszetétel-mé-
rés, BMI, táplálkozási ta-
nácsadás, CO-, COPD
mérés. Ingyenes szûrõ-
vizsgálatok: bõrgyógy-
ászati szûrés, látóélesség
vizsgálat, urológiai szû-
rés (nem csak férfiak-
nak!), felsõlégúti rákszû-
rés, csontsûrûség vizsgá-
lat, kisgyermekek moz-

gásfejlõdésének szûrése
(Huple programmal). Az
egészségnapon az intézet
szakorvosai és szakdolgo-
zói szûrõvizsgálatokat vé-
geznek, kezelésre, recept-
írásra nincs lehetõség. 

A nap folyamán szak-
mai elõadások várják az
érdeklõdõket egészséges
életmóddal, egészség-
megõrzéssel kapcsolatos
témákban. 11 órától:
Hogyan õrizzük meg bõ-
rünk egészségét a min-
dennapokban? Elõadó:
dr. Suhajda Kornélia
bõrgyógyász fõorvos. *
12 órától: Holisztikus
egészségszemlélet. Elõ-
adó: dr. Bódy Gábor
urológus fõorvos. 

(További információ:
www.obudairendelok.hu)

Egészségnap
szeptember 8-án

Nyár elejére „felébredt Csip-
kerózsika álmából“ a békás-
megyeri City Art Mûhely - Te-
lepi Alternatívák programja,
uniós (TÁMOP 5.2.5) támo-
gatásból, az önkormányzat
együttmûködésének és a
környékbeli lakók bizalmá-
nak köszönhetõen, a Kék
Pont Drogkonzultációs Köz-
pontban. Így a 14-25 év kö-
zötti fiatalok ingyenes él-
ményprogramokon vehetnek
részt Békásmegyeren.

Aprogramot nem vé-
letlenül lázadásmû-

vészeti klubként is emle-
getik a szervezõk. A csel-
lengõ lakótelepi fiatalokat
fogadó klub önkifejezés-
re, közösségfejlesztésre,
életminõség-javításra
nyújt lehetõséget, csoport-
foglalkozásokkal, interak-
tív elõadásokkal, melyek
nagyon népszerûek az
idejáró fiatalok közt, így
valódi alternatívák lehet-
nek a fiatalkori lázadás
kreatív kibontakoztatásá-
ban. Egyebek mellett
street art elemek, városné-
zõ felfedezõút kerékpár-
ral, bringamûhely, gerilla-
kertészet, barlangtúrák,
kreatív írás és építészeti
szakkör is szerepel a prog-
ramok közt. A szervezõk
célja, hogy valós alternatí-
vát kínáljanak a lakótele-
pen sokszor tapasztalt de-
viáns viselkedésformák
helyett, mint például az al-
kohol- és kábítószer-fo-
gyasztás, rongálás, lopás,
verekedés. Egyúttal alkal-
masak legyenek személyi-
ség-, képesség- és kész-
ségfejlesztésre is. 

A City Art mûhelyben
eddig elérhetõ programo-
kat - DJ, Vj, webdesign,
grafika, zeneszerkesztés,
film, videó-vágás, város-
történeti felfedezõút kerék-
párral - továbbra is megtar-
totta az alapítvány, hiszen
ezek a legközkedveltebb
helyi tevékenységi körök
közé tartoznak. Az újdon-
ságok közt igazi unikum-
nak számít a kreatív írás
szakkör is. 

A fõ szempont, hogy a
hét minden napjára jusson

tematikus, szakkör jellegû
elfoglaltság. A szakkép-
zett ügyelõk arra töreked-
nek, hogy ezekben a be-
szélgetésekben a fiatalok-
nak is azonosíthatóvá vál-
janak az életükben felbuk-
kanó veszélyforrások, és
megismerjék alapvetõ
emberi és személyiségi jo-
gaikat, valamint hogy ké-
pet kapjanak a munkaerõ-
piacon való elhelyezkedés
lehetõségeirõl is. 

(Cím: Lukács György
utca 3. földszint. Bejárat
a 2-es számú ház felõl. A
programokra hétfõtõl va-
sárnapig, 14-tõl 20 órá-
ig, két képzett segítõ és
kortárs önkéntes jelenlé-
tében várják az érdeklõ-
dõket. További informá-
ciók a www.kekpont.hu
honlapon, illetve a 06-
70-607-5040-es telefon-
számon.)

Sz. Cs.

Újjászületett a Kék Pont Drogambulancia

Ingyenes élményprogramok fiataloknak

Elhunyt Szigeti Edit
Nagy veszteség érte a hazai hospice mozgalmat: júli-
us 23-án elhunyt Szigeti Edit (1951-2012), a Magyar
Hospice Alapítvány fõnõvére, aki több száz kerületi la-
kosnak és családnak segí-
tett a rákbetegség okozta
szenvedés enyhítésében.
Néhány napja a kórház-
ban még arról beszélt,
hogy ha kijön onnan, ak-
kor ismételten felhívja
majd a „nõvérei“ figyel-
mét a betegfürdetés fon-
tosságára. Elmondja ne-
kik, hogy egy legyengült
ember számára minden
apró mozdulat, minden kedves szó mennyire szá-
mít. Saját ápolását is szakmailag figyelte, ezt a ta-
pasztalatát is mások segítésére akarta fordítani. Õ
volt Magyarország elsõ számú hospice nõvére,
mindenki tõle tanult, nélküle a hospice története
másképpen alakult volna. Edit számtalan szenve-
dõn segített, szakmájának, az ápolásnak a meg-
szállottja volt. A Hospice Ház ügyeinek intézését is
a tüdõrák legyûrése után kezdte el. Rengeteg em-
bert ismert, bármit el tudott érni. Csak munkabírá-
sa, tenni akarása volt emberfeletti, hiszen õ mindig
is, még a legnehezebb helyzetekben is ember tu-
dott maradni: ha kellett saját pénzen vett ajándékot,
sütött palacsintát, utánajárt személyes ügyeknek.
Nehéz elhinni, hogy már sohasem jön be hozzánk,
nem ebédelünk együtt, nem beszélgetünk vele.
Mély megrendültséget és kifejezhetetlen szomorú-
ságot érzünk mindannyian.
A Magyar Hospice Alapítvány saját halottjának te-
kinti Editet.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó
tanulói július elején len-
gyelországi csereüdülé-
sen vehettek részt Óbuda-
Békásmegyer és a varsói
Bemowo kerület  Önkor-
mányzatának vendégei-
ként.

E lõször Krakkó és
környéke történel-

mi nevezetességeivel -
Wawel, Mária templom,
Rynek, Kazimierz-
negyed - ismerkedtek
meg a gyermekek.
Megkoszorúzták a len-
gyel-magyar közös ural-
kodók sírhelyeit. Felke-
resték a wieliczkai sóbá-
nyát, ami méreteivel és
rejtelmes világával le-
nyûgözte az idelátogató-
kat. 

Kis-Lengyelország
„fõvárosa“ után nyolc
napot a Tátra alján elhe-
lyezkedõ üdülõfaluban,
Murzasichlén nyaraltak
együtt Bemowo testvér-
város tanulói és az óbu-
dai gyerekek. A közös
játékkal, vetélkedõkkel,
sportversenyekkel, ki-
rándulásokkal, kézmû-
ves foglalkozásokkal
gyorsan teltek a napok.
Megismerkedtek a helyi
hagyományokkal, a
gyönyörû népviselettel,
megkóstolhatták a gorá-
lok finom ételeit. Elláto-
gattak Nedec várába és
Zakopanéba, túrát tettek
a Tátra legnagyobb ta-
vához, Morskie Okohoz
és a Homole-szurdok-
ban. Mindenhol érdek-
lõdéssel hallgatták az
emberekhez, személyi-

ségekhez és a helyhez
kötõdõ legendákat.

A hazafelé vezetõ
úton betértek Árva várá-
ba, ahol megcsodálták

az épségben megma-
radt, meredek sziklára
épült középkori mûem-
léket, megismerték tör-
ténetét.

Rengeteg új ismeret-
tel, élménnyel gazda-
godva, azzal az ígérettel
tértek haza: „Ide vissza-
jövök még!“

Lengyelországi csereüdülés

Túra a Tátra legnagyobb tavához 

Az Óbudai Népzenei
Iskola meghívást ka-

pott a Zenei Nevelés
Nemzetközi Társasága, a
60 éve alapított Interna-
tional Society for Music
Education (ISME) 30. vi-
lágkonferenciájára a gö-
rögországi Thessaloniki-
be. Az intézmény növen-
dékei már jártak ISME
konferencián, 1998-ban
Pretoriában. Azóta ma-
gyar együttes nem jutott
ilyen lehetõséghez. A ki-

utazást az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
tól és a Nemzeti Erõforrás
Minisztériumtól kapott
anyagi támogatás tette le-
hetõvé. 

Az iskola hét növendé-
ke két ízben kapott be-
mutatkozási lehetõséget
a július 15-tõl 20-ig tar-
tott konferencia rendez-
vénysorozatában. A két
25 perces koncerten So-
mogy, Szatmár, dél-
Alföld, Erdély és Mold-

va népzenéjébõl adtak
ízelítõt a vidékek jelleg-
zetes hangszereinek be-
mutatásával. A több száz
fõs közönség nagy taps-
sal jutalmazta a produk-
ciókat. 

A növendékek és taná-
raik a több mint 1000 kilo-
méteres utat oda- és vissza
is megszakították Herte-
lendyfalván, illetve Pan-
csován. Találkoztak az itt
élõ bukovinai székelyek-
kel, és koncertet is adtak.

Görögországban az Óbudai 
Népzenei Iskola növendékei A 2012/2013-es tanévre pótfelvételit hirdet az Óbudai

Egyetem alap- és mesterképzési, valamint felsõfokú
szakképzési szakjaira.

A 2012. évi pótfelvételi meghirdetések közzététe-
le az egyetem www.uni-obuda.hu honlapján,

valamint a www.felvi.hu honlapon és a sajtóban tör-
ténik. Jelentkezni a „pótfelvételi“ jelentkezési lapon,
vagy elektronikus formában lehet. A jelentkezési la-
pok az egyetem karainak portáin is megtalálhatók.

Csak azok jelentkezése fogadható el, akik az adott
évi tavaszi felvételi eljárásban nem jelentkeztek,
vagy akik nem nyertek felvételt egyetlen felsõoktatá-
si intézmény által meghirdetett, szeptemberben in-
duló képzésre sem.

A pótfelvételi eljárásban a jelentkezési lap postára
adásának határideje - az Oktatási Hivatal 1443 Bu-
dapest, Pf. 220 postacímre - 2012. augusztus 10.

Az eljárás során csak egy intézménybe és csak
egy szakra lehet jelentkezni. A pótfelvételi során a
felvételizõknek az eljárás alapdíját (5000 forint) kell
befizetniük.

További információk az egyetem www.uni-
obuda.hu honlapján találhatók, valamint az intéz-
mény karain és központjaiban, illetve azok tanulmá-
nyi osztályain igényelhetõk. A felvételi döntés a pót-
felvételi eljárás során 2012. augusztus 29.

Pótfelvételi az Óbudai Egyetemen

Számítógépes tanfolyam 
A Német Kisebbségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler“ Egyesület „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik!“
címû tanfolyama augusztus 21-én kezdõdik. (Je-
lentkezni Neubrandt Olginál lehet a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.) 
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Két, egymást követõ éj-
szaka is kárt okoztak a
kábeltolvajok a HÉV-vo-
nalakon. Az esetek
ugyan nem akadályozták
a forgalmat, az anyagi
kár azonban jelentõs,
együttesen 5,3 millió
forint.

J úlius 23-án késõ este
a H5-ös (szentend-

rei) HÉV vonalán az Ár-
pád híd és a Filatorigát
megállóhelyek között
mintegy 480 méter táp-
kábelt tulajdonítottak el
ismeretlenek. Az anyagi
kár becsült értéke 4,8
millió forint. A BKV
szakemberei még az éj-
szaka pótolták az ello-
pott vezetéket.

Július 24-re virradó
éjjel a H7-es (csepeli)
HÉV vonalán a Kvassay
áramátalakítónál isme-
retlenek ugyancsak el-
loptak 30 méter kábelt,
illetve megrongáltak 2
áramellátási szekrényt.
Az eset a vonatforgal-
mat nem akadályozta. A
becsült anyagi kár 500
ezer forint. 

A Budapesti Rendõr-
fõkapitánysággal szoros
együttmûködésben min-
den rendelkezésre álló
eszközzel fellépnek a
kábellopások visszaszo-
rítása érdekében, a ha-
sonló bûncselekmények
száma azonban sajnála-
tos módon egyre növek-
szik Budapesten.

Megint kábeleket 
loptak két HÉV-vonalon

Emberölés elkövetésének
megalapozott gyanúja mi-
att, õrizetbe vételük mel-
lett a BRFK eljárást indított
B. Ádám Ferenc 24 éves ül-
lõi és Z. Alfréd László 38
éves budapesti lakos ellen. 

Abizonyítékok szerint
a biztonsági õrként

dolgozó két férfi tavaly
december 3-án a Hajó-
gyári-szigeten vízbe dob-
ta a 21 éves Haraszti Gé-

zát, akinek holttestét hoz-
zátartozója találta meg a
bûncselekmény elköveté-
sének napján a Hajógyá-
ri-sziget szórakozóhelyei
közelében a Duna-parton.
A fiatalember halálát víz-
be fulladás okozta. 

Az elhunyt halála
ügyében  2012. június 8-
án rendelték el a nyomo-
zást, mely fokozott ügyé-
szi felügyelet mellett fo-
lyik. A nyomozásban az

életvédelmi osztály 12
munkatársa vesz részt,
akiknek a munkáját több
állampolgári bejelentés
segítette. 

A BRFK a 2006. feb-
ruár 12-én a Hajógyári-
szigetrõl eltûnt Strehó
Gergely és a 2006. júni-
us 3-án a Hajógyári-szi-
getrõl eltûnt Rajnay
Zoltán ügyében szintén
tovább folytatja a bünte-
tõeljárást. 

Felgöngyölítik a Hajógyári-szigeti
titokzatos gyilkosságokat

Konfliktushelyzet alakult ki -
ezúttal a biciklisek és a gya-
logosok között.

Többen megkeresték
az önkormányzatot,

hogy tegyen igazságot a
Római-parton végigfutó
sétány ügyében. A gyalo-
gosok azt szeretnék, hogy
a bicikliseket tiltsák ki ró-
la, a biciklisek pedig a
gyalogosokat nem szíve-
sen látják itt. Csakhogy hi-
vatalosan ezt az utat a gya-
logosoknak és a bicikli-

seknek közösen kell hasz-
nálniuk. Ez persze, egyik
csoportot sem menti fel a
közlekedési szabályok be-
tartása alól. (Az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy a
parttól nem messze fut az
Eurovelo kerékpárút-háló-
zat vonala. Tehát, akik
nem kirándulás céljából
ülnek nyeregbe, és nem
akarják a gyalogosokat ke-
rülgetni, azok gyorsabban
haladhatnak ezen az úton.) 

Az önkormányzat
mindazonáltal mérlegeli

figyelmeztetõ táblák ki-
helyezését az esetleges
balesetek megelõzése, il-
letve a konfliktusok meg-
elõzése céljából. Domi 

Biciklisek kontra gyalogosok
a Római-parti sétányon

H alált okozó testi
sértés miatt keres-

tek egy román és két
magyar hajléktalant a
BRFK bûnügyi fõosztá-
lya életvédelmi osztá-
lyának munkatársai. 

A szexuális jellegû
bûncselekményt június
11-én követték el a tette-
sek a Laborc közben. A
rendõrség még a hét ele-
jén elfogta az elkövetõ-
ket. Az életvédelmi osz-
tály megkeresése alap-

ján a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság bûnügyi
bevetési osztályának
munkatársai megállapí-
tották az egyik gyanúsí-
tott édesapjának elérhe-
tõségét, aki elõzetes
megbeszélést követõen
tájékoztatta a hatóságot
fia tartózkodási helyé-
rõl. A megadott II. kerü-
leti címen fényképek
alapján felismerték a
gyanúsítottakat, akiket
elfogtak. 

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is várja a nagyobb közbiz-
tonságra vágyó kerületi lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig
ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodájukban, ahol az ér-
deklõdõk megismerkedhetnek a polgárõri szolgálat követelményeivel, az ügye-
letes polgárõrök fogadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozatvédel-
mi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a pol-
garor.obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

Hajléktalanok okozták társuk halálát 

Rövid idõn belül 
elfogták a tetteseket

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Kocsma ugyan több is van,
de ilyen nincs még egy!
Nemcsak a kerületben, de
az országban sem. Ebben
a kocsmában ugyanis nem
italokat mérnek, hanem
tisztító és tisztálkodó sze-
reket.

- Hogy is van ez? - kér-
dezem Száraz Dorkát, az
üzlet tulajdonosát.

- Természetvédõ család-
ból származom - édes-
apám biológia tanár, aki a
Környezetvédelmi Mi-
nisztériumban is dolgozott
egy ideig, bátyám kutató
biológus, húgom az ELTE
Környezettan szakára jár -,
úgyhogy amióta az esze-
met tudom, mindenre oda-
figyelek a mindennapok
során, hogy azt a megol-
dást válasszam, ami a "leg-
zöldebb". A környezetvé-
delem lényege, hogy saját
magunkat védjük meg,
hogy tíz év múlva is le-
gyen ivóvíz és tiszta leve-
gõ. Így nagyon örültem,
amikor Olaszországban
megláttam, hogy az áruhá-
zakban kimérve is lehet fo-
lyékony mosószert, öblí-
tõt, mosogatószert, tusfür-
dõt, szappant kapni. Az
emberek csak odaálltak az
automatához és némi apró-
pénz bedobása után meg-
töltötték az otthonról ho-
zott flakonjukat. Ez annyi-
ra megtetszett, hogy gon-
doltam, itthon is beveze-
tem! Így ugyanis nem kell
újabb és újabb flakonhe-
gyeket gyártani, elég egy-

szer megvenni és utána
évekig használható ugyan-
az a mûanyag, csak idõrõl
idõre meg kell tölteni. Ki-
fejezetten környezetkímé-
lõ megoldás, hiszen sem a
gyártással nem termelnek
káros gázokat, sem a sze-
metet nem gyarapítják az
eldobott flakonok.

- És bevált az elgondo-
lás? Van fogadókészség
a vásárlókban iránta?

- Hát, a vásárlókban len-
ne, de a hatóságokban
kevésbé… Az ötlet ugyan
mindenkinek tetszik, csak
éppen pillanatnyilag a jog-
szabályok nem teszik le-
hetõvé, hogy vegyi anya-
gokat kimérve árusítsunk
Magyarországon. Ez per-
sze, már csak akkor derült
ki, amikor kibéreltem, fel-
újítottam és megnyitottam
az üzletet. Úgyhogy jelen-
leg várom a jogszabály
megváltoztatását. Addig
pedig magam is flakonban
árulom a folyékony tisztí-
tó szereket.

- Azért így is sokat
tesz a környezetvédele-
mért!

- Igen, egyrészt ter-
mészetes anyagokból
készülõ termékeket áru-
lok, másrészt pedig ki-
zárólag hazai gyártóktól
rendelek, hogy még az
utaztatással se károsít-
sam a környezetet. 

- Van elég hazai gyártó
ehhez a koncepcióhoz?

- Meglepõen sok
gyártóra találtam! Az
internet nagy segítsé-

gemre volt az árukészle-
tem feltöltésében. Egy-
részt a www.magyarter-
mek.hu, másrészt, a
www.veddamagyart.info
oldal televan jobbnál
jobb hazai termelõkkel.
Sajnos, nem mindenki-
vel könnyû kapcsolatot
kialakítani, de a többség
azért nagyon örült a

m e g k e r e s é s e m n e k .
Most, hogy nagyjából
feltérképeztem a piacot,
bátran kijelenthetem: a
tisztán magyar vegyi
áruk minõsége semmi-
ben sem marad el a kül-
földi termékekétõl. Az
áruk pedig - attól, hogy
kevesebbet utazik - még
alatta is marad azoknak. 

- Ezt a vásárlók is ész-
revették már?

- Szerencsére igen.
Egyre többen jönnek, és
nemcsak a kerületbõl.
Aki hírét vette annak,
hogy nyílt egy ilyen üz-
let a Flórián térnél, az
már ellátogatott hoz-
zánk.

Domi Zsuzsa

Szappan Kocsma

Homokos plázs a Római-parton 
Néhány szelektív hulladékgyûjtõ szigetet Óbudán is kerítéssel védi a
vandáloktól a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Egyúttal felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy az illegális hulladéklerakás tilos

A gyommentesítés az ingatlantulajdonos kötelessége 
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén egyre nõ az ingatlanok elõtti gyo-
mos területek száma. Sok esetben egész járdák válnak járhatatlanná, a járóla-
pokat esetenként kimozdítják az alattuk növõ gyökerek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fõváros köztisztaságáról szóló, 48/1994.
(VIII. 1.) Fõvárosi Közgyûlési rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint az ingatlan tu-
lajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan elõtti járda, továbbá a kocsiút közöt-
ti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítésérõl, hóeltakarításáról és síkosság mentesítésérõl.
Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelõt, hogy az ingatlana elõtti közte-
rületet tegye rendbe, végezze el a gyommentesítést, a lehullott lomb összegyûj-
tését, és ahol van szikkasztóárok, végezze el annak kitakarítását is.
Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy a szemétszállítási napokon a sze-
métgyûjtõ mellé kihelyezett, FKF felirattal ellátott zsákokba összegyûjtött zöldhulladékot a
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. elszállítja, egyéb módon (kötegben, jelöletlen zsákok-
ban) a magáningatlanoknál kitett zöldhulladék nem kerül begyûjtésre, illetve elvitelre.
A szemétgyûjtõ zsákok beszerezhetõk az FKF Zrt. III. kerület, Testvérhegyi út
10/A. szám alatti telephelyén (500 méterre a Bécsi úti Tesco áruháztól).
Kérünk mindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tartását, a minket körülvevõ lakókör-
nyezetünk gondozását, rendbetételét! Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a vételárat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati fel-
hívásban foglalt feltételek elfogadására. A pá-
lyázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított
60 napig köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti

számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001). A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pá-
lyázatokat zárt borítékban 2012. augusztus 27-
én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2012. augusztus 27-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztvevõket le-
vélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy

a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõ-
en tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illet-
ve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A paragra-
fusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a vagyongazdálkodási osz-
tályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, alábbi ingatlanok értékesítésére

A pályázatot meghirdetõ intézmény: Fodros Általános Iskola. Meghirdetett munkakör: 1 fõ mate-

matika-informatika tanár (határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony); két fõ napközis tanító

(gyes, gyed idejére, határozott idejû közalkalmazotti jogviszony - 2013. június 30.) Foglalkoztatás jel-

lege: teljes munkaidõ. A pályázati feltételek: fõiskolai végzettség; tanítási gyakorlat - legalább 3 év

szakmai tapasztalat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen elõélet. A munkakör

betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthetõ be. Illet-

mény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról

szóló“, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtási határideje: a

megjelenéstõl számított 15 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bákonyiné

Szûcs Ildikó nyújt, a 240-1070-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton,

a III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Fodros Általános Iskola címére történõ megküldé-

sével (cím: Fodros utca 38-40. Tel/Fax.: 388-6585; 240-1070. E-mail: fodros-a@kszki.obuda.hu). A

pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 19.

Pedagógus állások Napközis tanár felvétele 
A Keve-Kiserdei Általános Iskola napközis
tanár munkakörbe keres pedagógust.
Elõnyt jelent a néptánc oktatói vagy ének,
illetve technika szakos végzettség. Az ál-
lást augusztus 27-tõl lehet betölteni. A pá-
lyázati feltételek: felsõfokú szakirányú
végzettség. Szükséges okmányok: részle-
tes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi
bizonyítvány; iskolai végzettséget tanúsító
okiratok másolata. A pályázat beküldendõ
augusztus 22-ig a mariaandras@
kalasznet.hu e-mail címre.
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A nulla és a mínusz
egy már régóta

mûsoron van, idén
azonban a mínusz máso-
dik nap is felkerült a re-
pertoárra, így voltakép-
pen nyolcnapos a feszti-
vál. A mínusz második
nap igazán emlékezetes
elõadást hoz majd: az
országszerte szeptember
9-én rendezendõ Ma-
gyar Dal Napja elõhang-
jaként egy mintegy het-
ven elõadót felsorakoz-
tató, összesen 11 órás
gigakoncert vonultatja

fel a magyar zenei élet
színe-javát.

Mínusz egy 
augusztus 6-án

A mínusz elsõ nap a
Csík zenekarról szól:
három órán át zenélnek,
a vendégek közt ott lesz
Szörényi Levente, Bródy
János, Presser Gábor,
Földes László és Kovács
Kati - de természetesen a
Csík-koncertekrõl szinte
„elmaradhatatlan“ Kiss
Tibor, Lovasi András és
Ferenczi György is szín-

padra lép. A koncert ge-
rincét a vadonatúj feldol-

gozásokon alapuló Csík
Daloskönyv adja.

Változások
A szervezõk már ide-

jekorán figyelmeztették
a rutinos szigetelõket,
hogy helyszínváltozá-
sokra kell számítaniuk:
egyes színpadok meg-
szûntek, mások új hely-
re kerülnek, így érde-
mes lesz térképpel a
kézben közlekedni a
Hajógyári-szigeten. A
megszûnõ helyszínekkel
párhuzamosan ugyan-
akkor egyes színpadok
programsávokkal bõ-
vültek.

20. Sziget Fesztivál mínusz kettedik nappal

Új helyszínek, Magyar Dal Napja, Ákos koncert

A Szigeten ott kell lenni
idén is! A jubileumi husza-
dikon pedig különösen, hi-
szen minden eddiginél szí-
nesebb és izgalmasabb lát-
ványvilág tárul a látogatók
elé. A jelentõsen megújuló
fesztiválon bár komoly
kedvezménnyel várják a
szép emlékeiket felidézni
vágyó régi „törzs-szigete-
seket“, mégsem a nosztal-
giázásé lesz a fõszerep,
hanem a jelen aktuális
sztárjaira és trendjeire he-
lyezik a hangsúlyt a szer-
vezõk. 

A nulladik napon
Ákos legnagyobb

slágerei csendülnek fel.
Az sem titok, hogy
2012-es szintirock kon-
certprogramja az új da-
lok mellett a legizgal-
masabb Ákos- és Bo-
nanza-szerzeményeket
vonultatja fel, teljesen
megújult formában. A
Szigeten az év egyik
legnagyobb zenei ese-
ményeként, egy egész
estés, önálló Ákos kon-
cert várja a látogatókat. 

Helyszínek
Az biztos, hogy a ruti-

nos „szigeteseknek“ is
újra kell tanulni majd a
Sziget térképét, hiszen
számos helyszín új hely-
re költözött, nagyon sok
minden átalakult, meg-
újult. Egy dolog, ami ál-

landó: a fesztivál prog-
ramjainak sokszínûségét
tekintve még mindig a
legváltozatosabb Euró-
pában. Nagyobb lesz az
Arena, újra lesz a Szige-
ten a rendkívül látvá-
nyos, hatalmas sikerû
Luminárium. 

Pop-Rock
Nagyszínpad
A Sziget legnagyobb

színpada felhozatalának
nagyrésze már ismert A
délutáni-koraesti órákban
ott lesz többek közt napja-
ink leglátványosabb és
legütõsebb kollektívája, a

Gocooo, az Anti Flag, a
Viza, a Noah and the
Whale, a The Subways, a
Mando Diao, a Hurts, a
Placebo, a Korn, a The

Stone Roses és a Killers. 
Lesz még World Music

Pary Színpad - ahol fellép
mások mellett a Quimby
együttes is -, A38 Színpad,
Arena, Magyar Színpad,
Hungarikum Falu, utca-
színház, bor- és fröccskert,
Magic Mirror, Afro-Latin
Színpad, European Mee-
ting Point, Roma Sátor,
KultúrZóna, Kelet-Euró-
pai Vurstli, Múzeumi Ne-
gyed, Olvasóliget, Agora,
Civil Sziget, Ability Park
és Logikai Játékok Sátra is. 

Mindemellett kialakí-
tottak egy olimpiai és
sport helyszínt is a szer-
vezõk, mivel a fesztivál-
lal egy idõben zajlanak a
londoni olimpia esemé-

nyei is, ezért na-
gyobb figyelem
esik majd a
s p o r t p r o g r a -
mokra. Itt spor-
tolási lehetõség-
gel várják az ér-
d e k l õ d õ k e t .
Ugyanakkor óri-
ási kivetítõkön
keresztül folya-
matosan nyo-
mon követhetõk
az olimpia ese-
ményei, sõt a
k ü l ö n b ö z õ
sportszövetsé-
gek segítségével
számos sportág-
ban megmér-

kõzhetnek majd a külön-
bözõ nemzetek fiaiból és
lányaiból verbuválódó
egyéni versenyzõk és
csapatok. 

A Kossuth Könyvkiadó
a 20. Sziget kapcsán egy,
az elmúlt évek történetét
feldolgozó Sziget Köny-
vet jelentetett meg az Ün-
nepi Könyvhétre. A
Jávorszky Béla Szilárd ál-

tal jegyzett mû az elmúlt
19 év történéseit igyek-
szik minél több irányból
megragadni, annak leg-
fontosabb eseményeivel,
jelenségeivel, vetületei-
vel. Sz. Cs.

Sziget: 20 év hév

Magyar Dal Napja
A Magyar Dal Napja 2008-ban a Szigeten indult,
és bár azóta országos rendezvénysorozattá fej-
lõdött, az ötödik, jubileumi esemény visszatér
az indulás helyszínére augusztus 5-én.
A 11 órásra tervezett koncerten a könnyûzene szinte
minden irányzata megjelenik, a raptõl a blueson, a rock-
és popzenén át egészen a jazzig. A Magyar Dal Napja
szellemiségéhez igazodva sokszor olyan elõadók mu-
zsikálnak együtt, akik csak nagyon ritkán, vagy soha
nem szoktak, és persze jelen lesznek a jól összeszokott
formációk is.Mindenki a legismertebb dalokat hozza, így
közel éjfélig tartó közös éneklésre készülhet a közön-
ség. Színpadra lép mások mellett Török Ádám és a Mi-
ni, a Ladánybene 27, Novák Péter és zenekara, Sziámi,
az Európa Kiadó, a Kistehén tánczenekar, a Neoton Fa-
mília, az Animal Cannibals, a Pa-Dö-Dõ, a Dolly Roll, a
Republic, Péterfy Bori & Love Band, a Kiscsillag, a Pál
Utcai Fiúk, Ganxsta Zolee és a Kartel, Balázs Fecó, a
Magna Cum Laude, Hobó, a Tátrai Band, a Vad Fruttik,
Kardos-Horváth János, Caramel, a Jazz+Az, a Gringó
Sztár, Rúzsa Magdolna és Presser Gábor, a KFT, az El-
sõ Emelet, Fenyõ Miklós, Charlie, Szörényi Levente,
Bródy János, Koncz Zsuzsa, a Belmondo, az LGT, a Be-
atrice, a Tankcsapda, a Csík zenekar.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházók, cégek figyelmébe!
Irodaháznak, vagy lakóépület céljára is kialakítható ingatlan eladó! 
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Ingatlanfejlesztõk figyelem!
Hosszú idõ óta elõször, lakópark építésére alkalmas önkormányzati telek eladó!
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.
A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a vételárat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és

a pályázatokat zárt borítékban 2012. augusztus
27-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtat-
ványon történik, mely személyesen átvehetõ a
fenti címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról.
A pályázat bontása 2012. augusztus 27-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton résztvevõ-
ket levélben vagy telefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-

citet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa. A
vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie
a 23/1995.(XII. 28.) Ör. 9/A paragrafusában
meghatározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni, ill. a helyiségek megtekintésé-
hez idõpont-egyeztethetõ a vagyongazdálko-
dási osztályon a 437-8639-es, 437-8899-es
vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerült a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály
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� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes. Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Óbudai Gyorsszerviz 0-24 Víz-Gáz-
Fûtésszerelés, duguláselhárítás géppel, garan-
ciával. 06-1-322-1036, 06(70)246-5753
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor.
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-0601

� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Ajtó-, ablakdoktor,  mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.:  06(70)550-0269
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017

� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Redõny és rovarháló közvetlenül a gyár-
tótól. Más árnyékolástechnikai termékek is.
Gyors és pontos munkavégzés. Tel.:
06(70)615-4638
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Villanyszerelés, javítások, bõvítések, fel-
újítások, új munkák, tetõelszívók és villany-
tûzhelyek javítása. Tel.: 06(30)970-6257

�Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Allergia magánrendelés, III. ker. Vörösvári
út 29. Szénanátha, ekcéma, csalánkiütés, étel-
allergia kivizsgálása, kezelése. Tel.: 06(20)
481-4646, www.allergia.bormarta.hu
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és

lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi beteg-
ségek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgá-
lat.

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404
� Olaszul nyelvoktatás, pótvizsgára felké-
szítés: mpiroska@enternet.hu Tel.: 242-6299;
06(30)602-3494
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Pótvizsgára felkészítés általános, középis-
kolásoknak. Diplomaírás. Nagy gyakorlattal.
Házhoz megyek! Tel.: 06(70)595-1948
� Kémia, biológia vizsgafelkészítés! Korrepetá-
lás diákok számára (egyetemi hallgatók, középis-
kolások). Ruscus-Számtan Kft. Óbuda, Flórián tér
(Kórház u.) E-mail: szaraz.peter.zoltan@
gmail.com Tel.: 06(20)921-2898
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matematikatanítás, pótvizsgára, érettsé-
gire, felvételire való felkészítés akár otthoná-
ban. www.mennifogamatek.hu Tel.:
06(20)910-7517
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Német nyelvtanítást, pót- és nyelvvizsgá-
ra felkészítést vállal diplomás, gyakorlott ta-
nárnõ. Tel.: 06(20)396-8207
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga,  nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410

�Árpád fejdelem útján 40 nm, Dunára nézõ
lakás 9,9 M. Tel.: 06(30)933-9419
� Szentendrei úton (Kerék u.) 51 nm, Hp-i
lakás 7. emelet, eladó. Beépített loggiák, víz-
órák, riasztó, ajtórács, gardróbszoba van. Te-
hermentes! Szobák parkettásak. Konyha, für-
dõ eredeti. Iá: 8 millió. Tel.: 06(30)913-3183
�Bécsi út 130-ban, a Margit Kórház mellett,
teremgarázsban beállóhely eladó. Tel.:
06(70)325-6993
� Csúcshegyen (Flóriántól 20 percre) 400
négyszögöles kertet, 30 nm-es faházzal bérbe
adok jelképes összegért. Alkalmas zöldség,
gyümölcs, virág termesztésére. Esetleg el is
adom. Tel.: 06(30)942-8833
� Mátyáshegyen, csendes zsákutcában, két-

lakásos családi ház, 200 négyszögöles kerttel,
tulajdonostól eladó. Tel.: 06(70)454-6127
� Rómaifürdõn kertes társasházban, másfél
szobás lakás, garázzsal, tulajdonostól eladó.
Tel.: 06(30)678-0753
� Aranyhegyen 120 nöl kert faházzal, víz-
zel, villannyal, panorámával 11 MFt eladó.
Tel.: 06(20)486-7269

� Budapest, III. Kiscsikós köz utcában, iro-
dák/raktárak már 90 m2-tõl, tulajdonostól ol-
csón kiadók! (+36-30) 240-7000
� Kiadó a Záporban 46 nm-es, komfortos,
alacsony rezsijû téglalakás, jó közlekedéssel.
Tel.: 06(30)406-7551

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
�Zártszelvények kedvezõ áron! Kiemelt aján-
latunk 40×40×2 bruttó 3.173 Ft/száltól! Érdek-
lõdni: Tímár Vasker.Kft. Pilisvörösvár, Szent L.
u. 6. Tel.: 26/363-900, www.timarvasker.hu
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154
�Diplomatalakás berendezéséhez antik bú-
tort, kvalitásos festményt keresek megvételre.
Tel.: +36(30)303-6940
�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

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

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Vár-
ható jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor
portfóliót biztosítunk. Jelentkezés:
csic@csic.hu
� III. kerületi munkavégzésre ingatlanköz-
vetítõket keresünk. Családias légkörû irodá-
ba, kedvezõ juttatási csomaggal, extra kerese-
ti lehetõséggel. Fényképes önéletrajzát city-
form@cityform.hu címre várjuk
� Óbudai szépségszalonba középkorú fod-
rászt, vállalkozóival, váltótársnak keresek.
Érdeklõdni: kozmetikus Zsuzsinál. Tel.:
06(70)364-8922; www.levendulaszalon.hu

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai
elõkészítés. Tel.: 06(30)481-7821

� Személyiségközpontú, megbízható, igé-
nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsuzsan-
na 06-30-602-0094

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

Oktatás

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

� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs
és reiki kezelés. Kérésre házhoz is me-
gyek a környéken. Tel.: 06(20)310-8476

�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

Egészség

� 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

Szolgáltatás
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Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 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

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 (27%) 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 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött
(legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

Parlagfû elleni védekezés
Mindannyiunk közös érdeke a par-
lagfû és más, allergiát okozó gyom-
növény elterjedésének visszaszorí-
tásában való részvétel.
A gyomnövények pollenszórásának
megakadályozása közös ügyünk.
Ezúton kérjük önöket a tulajdonukat
képezõ ingatlan és az ingatlan elõtti
zöldsáv rendszeres kaszálására.
A parlagfû és más allergiát okozó
gyomnövények elleni védekezés
során nagyon fontos, hogy azt a
virágzás elõtt végezzük el, ellen-
kezõ esetben a pollentermelést
nem tudjuk meggátolni.
A mechanikai úton történõ védeke-
zés kis területen gyomlálással, gyö-
kérrel együtt való kihúzással történhet. Nagyobb területen rendszeres kaszá-
lással védekezhetünk, vegetációs idõszakban idõjárástól függõen leg-
alább havonta egyszer úgy, hogy 1-3 centiméteres tarló maradjon.
Felhívjuk figyelmüket a Budapest Fõváros Közgyûlésének a Fõváros köztiszta-
ságáról szóló, 48/1994. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésére,
mely kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használója) kötelessé-
ge gondoskodni az ingatlan és az ingatlan elõtti járda, továbbá a járda és a
kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület (zöldsáv) gondozásáról,
tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésérõl.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
elõírása szerint minden év június 30-ai dátum a szankciómentes, önkéntes
jogkövetés lehetõségének határnapja, ezt követõen a védekezés elmulasztói-
val szemben közérdekû védekezés rendelhetõ el, növényvédelmi bírság kisza-
bása mellett.
Kérjük, hogy mielõbb végezzék el a kezelésük vagy tulajdonuk alá esõ terüle-
ten a parlagfû-mentesítést!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Logopédus állás
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Száz-
szorszép Óvodája (1032 Budapest, Reménység
utca 6.) 1 fõ logopédus munkatársat keres 2012.
szeptember 1-jétõl, határozott idõre, 2013. augusz-
tus 31-ig.
A munkavégzés helye: Százszorszép Óvoda, 1032
Bp., Reménység utca 6. Pályázati feltétel: felsõfokú
szakirányú végzettség. A pályázat benyújtásához
szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott
önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettsé-
get igazoló okiratok; érvényes egészségügyi alkal-
masság. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla
szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a
megjelenéstõl számított 15 nap. Az elbírálás ha-
tárideje: 2012. augusztus 31. A pályázat benyújtá-
sának módja: a remeny-o@kszkiobuda.hu e-mail
címre, vagy postai úton a Százszorszép Óvoda
1032 Bp., Reménység utca 6. címre. Minden eset-
ben elérhetõség megjelölésével.

A Színkör mûvészeti csoport évzáró kiállítása
augusztus 31-ig látható az Óbudai Platán

Könyvtárban. Az alkotók: Baulin Krisztina, Futár
Ágnes, Holczer
Sára (diák), H.
Varga Ágnes, Ko-
menda József, Mol-
nár Ilona, Virágos
Hilda. (Cím: Arató
Emil tér 1. www.
platankonyvtar.hu) 

Évzáró tárlat

FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ
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Beruházók figyelmébe ajánljuk!
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, 

Saroglya utcáról nyíló építési telek értékesítésére, az alábbiakban részletezettek szerint
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KEDVEZMÉNYES ÁRON, NÍVÓS KÖRNYEZETBEN LÉVÕ ÉPíTÉSI TELEK ELADÓ!
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M inden évben megszerve-
zi sport- és családinapját

a pünkösdfürdõi strand. A júli-
us 28-ai sportnapon a látogatók

olyan, még különlegesnek szá-
mító sportokat próbálhattak ki,
mint a búvárkodás, a zumba és
a SPININNG. 

A családinapot augusztus
18-án rendezik. A gyerekeket
ugrálóvár, bohócok és a Mese-
erdõ Bábszínház mûsora várja.
Pintácsi Viki délután szórakoz-
tatja a vendégeket, míg a Buda-
pest Ragtime Band zenéje 17
órától biztosítja a felhõtlen ki-
kapcsolódást minden korosz-
tály számára. A zenekar tagjai a
hagyományos ragtime zongo-

rajátékot merész ötletekkel és
újszerû hangszereléssel ültet-
ték át egyedülálló zenei hang-
zássá. A program az egész csa-
lád számára garantált kikap-
csolódást, feltöltõdést és szóra-
kozást nyújt. A fellépõk mellett
a rózsalugasok övezte meden-
cék között élménymedence és
csúszdás gyermekmedence is
várja a látogatókat.

Diéta
Rejtvényünkben egy igazán nem megfontolandó mondást olvas-
hat. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 16. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Amondás eleje (zárt betûk: K. Ú. T. E. E.). 14. Sok-
féle anyag. 15. Meghunyászkodás féle. 16. Más úton jár. 17. Brit csapat.
19. Régiesen köti. 20. Esztendõk. 21. Lop. 23. Kövér betû. 24. Y. M. 26.
Puha fém. 27. Halk dörmögés, éktelenül. 29. Némán sír! 30. Szelén, fosz-
for és szén vegyjele. 32. Részes rag. 33. Pompás bor. 35. Vákuum. 37.
Bruno …, német író volt, névelõvel. 39. Aversben e táj volt. 40. Orosz il-
luzionista volt. 41. Sor. 42. Szintén. 43. Névelõs régi dalos, énekes. 45.
AAAA. 46. Osztrák, zambiai és belga autók jele. 48. Porciózik. 49. Visz-
szahall! 51. Dzsip. 53. Európai vulkán. 55. Nagyon begombolkozik. 57.
R-rel az elején: explodál. 59. Amadár egészséges repülõeszköze (két szó). 
FÜGGÕLEGES: 2. Ila betûi keverve. 3. N. T. 4. Kislány az oroszoknál.
5. Óceániai fõváros. 6. Legelõ része! 7. Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
8. Srácok. 9. Európai állóvíz. 10. Fordított kettõs betû. 11. Babahangok.
12. Visszafelé fõzz! 13. Joyce …, amerikai író volt. 16. Amondás máso-
dik része (zárt betûk: G. B. A.). 18. N. S. R. 22. Rádium és stroncium
vegyjele. 25. Bátrabb. 27. … Ryan, amerikai filmszínésznõ. 28. Szem sar-
kában képzõdhet. 31. Bírósági ügy. 32. Nagyobb lakosságú. 34. U. V. E.
36. Haj tolvajnyelven. 37. Osztrák, olasz és svéd autók jele. 38. Brit vég.
40. Egyfajta kézimunkát végeznél. 44. Gazéta egynemûi. 45. Lelkileg ti-
porj. 47. Azenében a H hanggal kapcsolatos. 50. HLRE. 50a. Fejben tart-
juk. 52. Paskál egyik fele. 54. Össze-vissza kap! 56. Angol kocsma. 58.
Nátrium vegyjele. 60. És megfordult! Ipacs László
A július 23-án megjelent, „Természet“ címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „Somkóró; Duna Dráva Nemzeti Park; Pintyõ; Hu-
nyor; Agárkosbor; Szúrós csodabogyó.“

Sport- és családinap a pünkösdfürdõi strandon 
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A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a vételárat, a fizetés módját és idejét, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására. A pá-
lyázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított
60 napig köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti

számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pá-
lyázatokat zárt borítékban 2012. augusztus 27-
én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp. Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2012. augusztus 27-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,

hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-
son, illetve, a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.)
Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a vagyongazdálkodási osz-
tályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Óbudán, a Testvérhegyi-
lejtõ, Kubik, Kékfestõ és a
Gölöncsér utca által hatá-
rolt terület dél-keleti ré-
szén megnyílt Magyaror-
szág elsõ disc golf pályája
július 19-én. A pályát az
Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft.-vel együtt-
mûködve a Spiritus SC
Egyesület alakította ki, a
földterületet az önkor-
mányzat biztosította.

A z elsõ magyar
frizbi-golf pályát a

III. kerületi lakosok in-
gyen használhatják. A
cél, hogy minél többen
megismerjék, és aktívan
ûzzék ezt a szórakoztató,
1-2 órás sétát helyettesí-
tõ, természetközeli sza-
badidõs tevékenységet. 

A disc golf (frizbi-
golf) a repülõkorongok-
kal, azaz frizbikkel ûzhe-
tõ sportok egyik formája.
A sportágat korra való
tekintet nélkül bárki ûz-
heti. A golffal ellentét-
ben a frizbi-golfban nem
a labda lyukba gurítása a

cél, hanem egy, kifeje-
zetten erre a célra létre-
hozott célpont, vagyis
kosár eltalálása a ko-
ronggal, lehetõleg minél
kevesebb dobásból. A já-
tékot az idõjárási körül-
ményeken túl a játéknak
otthont adó pálya terep-
viszonyai is nehezítik,
hiszen az akadályokat ki
kell kerülni. 

A pálya fix, ami azt je-
lenti, hogy a célpontok
és a dobópontok az év
365 napján megtalálha-
tók a területen. A dobó-
pontok, célpontok pon-
tos helyérõl, a pálya
használatának szabályai-
ról az érdeklõdõk a Test-
vérhegyi lejtõ-Kubik ut-
ca keresztezõdésében
felállított információs
tábláról kaphatnak tájé-
koztatást. A kialakítás-
kor nem hajtottak végre
tereprendezést, sõt, a kü-

lönbözõ terepakadályok
- például szintkülönb-
ség, fák és bokrok - kife-
jezetten izgalmassá te-
szik a versengést, a park
tehát egy kifejezetten
színvonalas disc golf pá-
lyává alakult.

A helyszín létrehozá-
sát a Magyar Frizbi Szö-
vetség is támogatta. A
játékhoz nem kell más,
csak néhány frizbi és
egy pár kényelmes cipõ. 

(Az érdeklõdõk a
www.disc-golf.hu olda-
lon, illetve az info@disc-
golf.hu címre írva kap-
hatnak bõvebb tájékozta-
tást.) Sz. Cs. 

Ingyen sportolhatnak a városrészben élõk

Megnyílt Magyarország elsõ frizbi-golf pályája

Tennis Finals
Elsõ alkalommal tartják a Tennis Finals tenisz-
versenyt augusztus 11-én és 12-én 9 órától a
Folyondár Vasas Sport és Tánc Centrumban
(Folyondár utca 15.). A legnagyobb magyar tenisz
eseményen két napon át 20 pályán 400 teniszezõ -
profi, amatõr és gyerek - üti a labdát. Rendeznek
szuperliga döntõket (11 órától), amatõr magyar
bajnokságot, az év legnagyobb gyerek versenyét és
Xbox magyar tenisz bajnokságot. A szuperligában a
legjobb magyar teniszezõk szerepelnek: Babos
Tímea, Jani Réka, Balázs Attila, Bardóczky Kornél,
Kellner Ádám, Lukács Dénes.

Toborzó nõi focira
A III. kerületi TVE nõi felnõtt és utánpótlás labdarú-
gó-csapata várja focizni szeretõ lányok, hölgyek je-
lentkezését. Az edzések füves és mûfüves pályá-
kon folynak. Helyszín: III. Kalap utca 1. Érdeklõdni
lehet Pintér Patriknál a 06-70-866-7817-es (felnõtt),
Lajos Noéminál a 06-30-434-6402-es (nõi utánpót-
lás, 10-14 évig) számon.

Teljesítménytúra biciklivel
Elõzetes: szeptember 1-jén kerékpáros teljesít-
ménytúrát szervez Békásmegyer és Szob között,
110 kilométeren, kizárólag kerékpárúton az Óbudai
Futókör, Szabadidõ- és Versenysport Egyesület.
(Bõvebb információ Rácz Ferenctõl, az egyesület
alelnökétõl, versenyszervezõtõl kérhetõ a 06-20-
962-3915-ös telefonszámon.)

II. Pyron Folyóparti Futó-
parti augusztus 25-én a
Római-part pünkösdfürdõi
szakaszán, az Óbudai Fu-
tókör S. E. szervezésében. 

H osszútáv: 10.400
méter. Középtáv:

3000 méter. Családi, il-
letve ovis futás: 600 mé-
ter. Rajt: 10 órakor.

Közös bemelegítés il-
letve zumba fitness be-
mutató a Team Fitness
jóvoltából 9.45 órától.

Helyszín: a Római-
part pünkösdfürdõi sza-
kaszán. Versenyköz-
pont, rajt és cél a pün-
kösdfürdõi hajóállomás-
nál, ahol az öltözõ és a
toalett is található. Gyü-
lekezõ és jelentkezés:
8.30-tól 9.45 óráig, utá-

na a jelentkezést lezár-
ják. Meghívott vendég
Schirilla György, „a
nemzet rozmárja“.

Elõnevezés augusztus
20-ig: www.obudaifu-
tokorse.hu A nevezési dí-
jat az Óbudai Futókör,
Szabadidõ- és Verseny-
sport Egyesület UniCre-
dit Banknál vezetett
10918001-00000083-
33230006 számlaszámá-
ra lehet befizetni (postai
csekkel vagy átutalással).
A megjegyzés rovatba
kérik beírni: „Futóparti
2012“. Az egyesület te-
lephelyén személyesen a
teniszpálya területén
(cím: Márton út 25.) le-
het jelentkezni, vagy
Rácz Ferencnél a 06-20-
962-3915-ös telefonszá-

mon. Helyszíni nevezést
is elfogadnak, de nekik
nem tudnak emlékérmet
adni.

Nevezési díj 10.400 és
3000 méteren 900 fo-
rint; a 600 méteres távon
300 forint. Spuri futó-
kártyával 20 százalék
nevezési kedvezmény.
Amit ezért nyújtani tud-
nak: minden nevezõnek
emlékérem. A rajtban és
a célban frissítés, vala-
mint a 10.400 méteres
távon fél távnál is frissí-
tés. A hosszú és a közép-
távon, a nõi és férfi elsõ
helyezettet serleggel ju-
talmazzák. (Bõvebb in-
formáció: www.obudaifu-
tokorse.hu; Rácz Ferenc
06-20-962-3915. E-mail:
racz.ferenc@kabelnet.hu)

Futóparti a Római-parton

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hírforgó – Információk – Pályázat 

• Dr. Tósoky Balázs ügyvéd a Fidesz Óbuda-békásmegye-
ri Szervezetének megbízásából a Csillaghegyi Közösségi
Házban tartott ingyenes jogsegélye augusztusban szü-
netel. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.) tartott ingyenes jogse-
gélye augusztusban szünetel.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete
a Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtöki foga-
dóóráját augusztusban szünetelteti.
• 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

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és

a pályázatokat zárt borítékban 2012. augusztus
27-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtatvá-
nyon történik, mely személyesen átvehetõ a fenti
címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu honlapról.

A pályázat bontása 2012. augusztus 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-

son, illetve, a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.(XII. 28.)
Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni, illetve a lakások megtekinté-
séhez idõpont-egyeztethetõ a vagyongazdál-
kodási osztályon a 437-8639-es, 437-8899-es
vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra, va-
lamint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, alábbi üres lakás értékesítésére

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart
fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.

Idén 65. éve, hogy
Mindszenty József bí-

boros, hercegprímás meg-
hirdette a Boldogasszony
Évét és a Városmajorból
százezer férfi zarándokot
vezetett Máriaremetére.
Az évforduló tiszteletére
szeptember 15-én jubile-
umi engesztelõ gyalogos
zarándoklatot szerveznek.
(Gyülekezés: 7 órától a
XII. Csaba utca 5. szám
alatt. Indulás: 8 órakor.)
A gyalogos zarándoklatot
Bíró László családrefe-
rens püspök, Süllei László

érseki általános helynök
és Lambert Zoltán kano-
nok plébános vezeti. Erdõ
Péter bíboros 12 órakor
Máriaremetén tart szent-
misét. 

A jubileumi engeszte-
lõ gyalogos zarándoklat
fõ célja: közös ima a
magyar családokért, ha-
zánkért.

Zarándoklat 
Városmajorból Máriaremetére

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-
bik irodában, illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel@ jobbik.hu drótpostacímen.

Minden hétfõn és kedden 18-tól 21 óráig várják az érdeklõdõket a Csillaghegyi Közös-
ségi Ház fazekas-mûhelyébe, egy kis alkotó munkára. Az
intézményben intenzív szövõtanfolyamot is szerveztek.
(Nyári szünet augusztus 21-ig)

Fogadóóra szünet 
Bulla György (Fidesz-
KDNP), Puskás Péter (Fi-
desz-KDNP), Havadi Elza
(Fidesz-KDNP) augusz-
tusban nem tart fogadó-
órát.* Dr.Pappné dr.Nagy
Judit (Fidesz-KDNP) au-
gusztusban nem tart fo-
gadóórát. * Kelemen Vik-
tória (Fidesz-KDNP) leg-
közelebb augusztus 13-
án tart fogadóórát.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Théma Nyomda Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

III. kerületben, Kiscsikós közben, 

3 szintes iroda és ipari ingatlanban 

sütõüzem kialakítására alkalmas épületrész, 

tulajdonostól kedvezményes áron kiadó!

Irányár: 4 EUR/m2/hó-tól 

(1200 Ft + áfa/m2/hó-tól)
(+36-1)-878-2700; (+36-30)-240-7000
www.in-management.hu

TAKARÍTÓT KERESNEK. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Százszorszép Óvodája (1032 Budapest, Reménység utca 6.) munkatár-
sat keres 1 fõ 4 órás takarító munkakör betöltésére, szeptember 15-tõl ha-
tározatlan idõre, 4 hónap próbaidõvel.
Szükséges okmányok: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
(min. 8 általános). Feltétel alkalmazás esetén: egészségügyi alkalmasság;
egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). A
jelentkezés benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31. Elbírálás: 2012.
szeptember 15. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint. (Érdeklõd-
ni dr. Bozzayné Káli Tünde intézményvezetõnél lehet, a 06-20-310-7820-as
telefonszámon vagy a remeny-o@kszki.obuda.hu e-mail címen.)
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HAHOTA
A fiatalember bemegy a
boltba. Képeslapot akar
vásárolni, sokáig válo-
gat, de sehogy sem tud
dönteni.
- Nézze, kérem - mondja
az elárusítónõ -, igen
szép lapjaink vannak. És
milyen felirattal: "Egyet-
len szerelmemnek."
- Pompás, legyen szíves,
csomagoljon belõle nyol-
cat!

* * *
Vizsgáztató:
- Önnek inkább a lottóval
kellene próbálkoznia.
- ???
- 90 kérdésbõl éppen
ötöt talált el.

* * *
Jön egy nõ az orvosi ren-
delõbe, megdagadt orral.
Az orvos kérdezi:
- Mi történt magával?
- Egy méh - válaszol a
nõ.
- Rászállt az orrára?
- Igen.
- És megcsípte?
- Nem volt ideje, mert a
férjem leütötte.

* * *
A múltkor elindultam egy
futóversenyen. Akárhogy
igyekeztem, már a táv el-
sõ felénél eléggé lema-
radtam a többiektõl. Elég
szörnyû érzés, ha az em-
ber már az elején látja,
hogy utolsóként fog be-
futni, hát még ha közben
bosszantják is. Az elõt-
tem futó fickó hátraszólt:
- Mi van haver? Milyen
érzés utolsónak lenni?
- Akarod tudni? - kérdez-
tem tõle, és kiszálltam a
versenybõl.

* * *
A szerzõ kérdezi a barátját:
- Olvastad az új könyve-
met?
- Igen.
- És mi a véleményed?
- Nos, õszinte leszek. A
fedõlapok túl messze
vannak egymástól.

* * *
- Jó napot asszonyom...
A zongorahangoló va-
gyok!
- És? Ki hívta magát?
- A szomszédok!

L ezárult az Óbuda-Bé-
kásmegyer Facebook

oldalán és az Óbuda Új-
ságban meghirdetett
„Tedd Oda Magad! Óbu-

da legextrémebb arca“ el-
nevezésû fotóverseny. A
nyertesek július 30-án a
polgármesteri hivatal ta-
nácskozótermében vették

át jutalmukat. Zima Dáni-
el 12 Sziget belépõt nyert.
A második Fodor Benjá-
min lett, aki 100 ezer fo-
rint értékû utalványt ka-

pott a Berguson cégtõl. A
harmadik Heizler Sándor
35 ezer forintos vacsora-
utalványt nyert a Pastrami
Étterembe.

Óbuda legextrémebb arcai

Koronás fõk a Kiskoronában
A fenti címmel nyílik kiállítás Nagyné Terjéki Zsuzsanna
üvegképeibõl augusztus 7-én 14.30 órakor az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai
Galériájában. A tárlatot megnyitja Müller Istvánné
intézményvezetõ. Tárlatvezetõ: Gyimesi László író,
költõ. (Megtekinthetõ augusztus 31-ig, hétköznap 8-tól
16 óráig. Cím: Kiskorona utca 3.)

• A Díjbeszedõ kirendeltsége a Víziorgona utca 6.
szám alatti címen megszûnt, mûködését áthelyezték.
A III. kerületi fogyasztási helyekkel kapcsolatos
ügyfélszolgálati, díjbeszedési feladatokat, továbbá a
mellékvízmérõk leolvasását a II. Margit körút 15.
szám alatti kirendeltség látja el.

• A Fõtáv ügyfélszolgálati irodája a Flórián udvar-
ban bezárt. Az Allee-ban, az Árkádban és a XIII. Vá-
ci út 135-139. szám alatt lévõ irodában meghoszszab-
bított nyitva tartással várják az ügyfeleket. E rre a kérdésre kap-

hatnak választ azok,
akik részt vesznek a
Csillaghegyi Strandfür-
dõ és Uszoda területén
tartott meridián-torná-
kon. A programokat dr.
Eõry Ajándok orvos-ter-
mészetgyógyász tanítvá-
nyai vezetik, kedden és
szerdán. Az érdeklõdõ-

ket a strand pénztáránál
keddenként 8.45 órakor
Divéky Györgyi, szer-
dánként 9.45 órakor a
Szórády házaspár várja.
(A belépés minden idõs-
korú kerületi lakos szá-
mára ingyenes, a meridi-
án-tornáért pedig senki-
nek sem kell fizetnie.)

d. zs.

VÉNUSZ A NAP ELÕTT. Június 6-án hajnalban
szokatlanul nagy volt a forgalom a Laborc utcában.
Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz Nap elõtti át-
vonulása sok embert vonzott a fõváros minden ré-
szébõl az óbudai Polaris Csillagvizsgálóba. Az elõ-
zõ napi szeles, borult idõjárás és a hajnali idõpont
ellenére megdöbbentõen nagy volt az érdeklõdés,
mintegy 600-an figyelték a ritka égi eseményt a csil-
lagvizsgálóból és a Barátság Szabadidõ Parkból.

Hogyan éljünk egészségesen száz évig?

Elköltözött ügyfélszolgálatok
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