
Az óbudai téglagyár helyén található em-
lékkõ elõtti területen emlékeznek május
23-án 10 órától az Óbudáról elhurcoltakra. 

Dr. Gedeon Anna óbudai háziorvosnak a
Brit Birodalmi Érdemrend tiszteletbeli
tagságát adományozta a brit királynõ. 

Krúdy egyik kedvenc ételét, a marhapörköl-
tet készíthetik el azok, akik beneveznek az
Óbudai Múzeum június 1-jei fõzõversenyére. 26

Bográcsban rotyogó marhapörkölt

XIX. évfolyam 10. szám                Megjelenik kéthetente              2013. május 21.

9
Az Óbudáról elhurcoltakra emlékeznek

11
Kerületi orvosnõt tüntetett ki II. Erzsébet

Megjelenésünk. Lapunk következõ száma
június 3-án, hétfõn jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

A Virág Benedek ut-
ca és a Hármasha-

tár-hegy között 1,3 kilo-
méteren felújítják a
Szépvölgyi utat. A mun-

kálatok miatt 300 méte-
res szakaszonként félpá-
lyán korlátozták a for-
galmat június elejéig. 

RÉSZLETEK A 10. OLDALON

A „Mozdulj rá! 2×3” elnevezésû, hat állomásos sportesemény sorozat második rendezvényét, a Tour de Óbuda szabadidõs kerékpárosnapot má-
jus 12-én tartotta az önkormányzat közel 800 résztvevõvel, két távon. A sport mellett a jótékonyságnak is fontos szerep jut ezeken az eseménye-
ken: idén a Jövõbarát Alapítvány számára gyûjtenek. A civil szervezet elsõsorban nehéz szociális helyzetû vagy anyagi nehézségekkel küzdõ csa-
ládok csellengõ gyermekeinek biztosít hasznos szabadidõ eltöltést a kaszásdûlõi lakótelepen                                           ÖSSZEÁLLÍTÁS A 24. OLDALON

Programajánló a 13-15. oldalon

Megújul a Szépvölgyi út egy szakasza KÖNYVMEGÁLLÓ GYERMEKEKNEK. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
újabb szabadtéri KönyvMegállót létesít, ezúttal gyermekeknek, melyhez a lakosság
segítségét kéri. Az átadót május 26-án tartják a Silvanus játszótéren. Az egy éve
mûködõ óbudai könyvcserélõ helyek után egy külsejében is más KönyvMegálló
megnyitásával folytatódik a sikeres olvasásnépszerûsítõ program Óbudán. A nagyon
színes, gyerekszemet vonzó nyilvános polcokon található ingyenes olvasnivalóból a
játszótérre látogató gyermekek és szüleik válogathatnak. FELHÍVÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Kerékpárosnap jótékonysággal – Tour de Óbuda
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Óbuda Napja

K ét új helyszín, tíz-
ezres látogatottság,

hamisítatlan fesztivál-
hangulat és nyárias idõ-
járás: ilyen volt címsza-
vakban Óbuda Napja
május 4-én. 

A városrész ünnepe
mindig sikeres, idén
azonban a korábbiaknál
is olajozottabb volt.
Kedvezett az idõjárás,
szélesebb volt a prog-
ramkínálat, önfeledtebb
a közönség és még fino-
mabb falatokkal szolgál-
tak a vendéglátósok. 

Óbuda Napja – középpontban a Krúdy-év

Fesztiválhangulat, telt házas programok

A Fõ téren vásári forgataggal, a Zichy-udvarban szabadtéri játszóházzal, a civil sátrak-
ban a Krúdy-évre hangolt egyedi programokkal, a Szent Margit Rendelõintézet kihe-
lyezett rendelõjében szûrésekkel, a Szentlélek téri színpadon Halász Judit koncertjé-
vel várták az érdeklõdõket. A Kobuci kertben egymást követõen négy zenekar szóra-
koztatta a közönséget

Óbuda Napján megnyílt a Krúdy-negyed. Az önkormányzat által életre hívott és támo-
gatott Krúdy-évben az Óbudai Társaskör kezdeményezésére a kulturális intézménnyel
összefogott a Kéhli Vendéglõ, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, va-
lamint a Mókus Sörkert és Étterem Krúdy-negyed néven kulturális és gasztronómiai él-
ményt nyújtva járul hozzá az óbudai Krúdy-év eseményeihezFOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Csillaghegyen talán a legnagyobb sikert a Cserfalvi Cukrászda által felajánlott Csil-
laghegy tortája aratta, melyért kígyózó sorban álltak a finomságra vágyók. A hatalmas
süteményt Puskás Péter alpolgármester, Görög Zita mûsorvezetõ és Cserfalvi Ákos, a
cukrászda tulajdonosa vágta fel. De volt itt kirakodóvásár, fellépett az Ifjú Kincsõ
együttes, majd a nap végén Török Ádám és a Mini adott nagy sikerû koncertet

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Századfordulós hangulat a Fõ téren

Idén - a piknik-helyek mellett - két új helyszínnel bõvült a kínálat: a Gázgyári lakótele-
pen és az Óbudai Promenádon egyaránt egyedi programokat kínáltak. A Gázgyári külsõ
lakótelep egykori közösségi terein iskolások, óvodások adtak mûsort, ezt követõen
Weszely Ernõ harmonikamûvész muzsikált, végül a Budapest Ragtime Band koncertezett

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda Napja

Pünkösdfürdõn a halászléfõzõ verseny mellett különbözõ sportprogramokkal, sárkányhajó futammal, hadihajó és tûzszerész bemutatóval, borkós-
tolóval, mini vidámparkkal és Duna-parti rock and roll bulival szórakoztatták a népes érdeklõdõ tábort

Két éve Óbuda Napjának fontos része az Óbudai Piknik, mely az egymás közelében élõk
számára nyújt alkalmat az ismerkedésre, barátkozásra, szomszédokból, lakóközössé-
gekbõl hivatott valódi közösséget kovácsolni. Békásmegyer-Ófalun, Pünkösdfürdõn,
Csillaghegyen (gyermekprogramok), Mocsárosdûlön, Péterhegyen (Aranypatkó Lovarda)
és Csúcshegyen az egymás közelében élõk maguk szervezték saját piknikjüket 

A Kincsõ Néptáncegyüttes a Békásmegyer-ófalui pikni-
ken lépett fel

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_10.qxd  2013.05.16.  14:01  Page 4



2013/10. szám Óbuda Napja – Önkormányzat
5

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ
(4.számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További információért hívja a
polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

TÛZOLTÓ- ÉS MENTÕBEMUTATÓ A KÖZBIZTONSÁGI NAPON. Nagyszabású közbiztonsági na-
pot rendeztek Békásmegyeren május 4-én, Óbuda Napján. A gyermekek nagy örömére tûz-
oltó-, mentõ- és rendõrautó bemutatót tartottak. Egy kigyulladt autó látványos oltását is
láthatta a közönség illetve a sérültek ellátásának folyamatát mutatták be a szakemberek

KÉZI HAJTÁSÚ EVEZÕSÖK NAPJA. Óbuda Napján rendez-
ték a Kézi Hajtásúak Napját a pünkösdfürdõi folyószaka-
szon, kajak-kenu és sárkányhajó versennyel, az idén 165
éves óbudai Flotilla tiszteletére. A megmérettetésen
264 „sárkányos” vett részt, különbözõ kategóriákban.
Az egyik kategória-gyõztes Vaskuti István, többszörös
világ- és Európa-bajnok „A 22-es Csapása” nevû csapa-
ta lett (képünkön).

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

Hol volt, hol nem volt, a sûrû setét világban
bandukolt egy mindig derûs legény, Csukás
Pista, aki az idõ múlásával sehogyan sem
akart megkomolyodni. Pedig nagyon igyeke-
zett: a jog tudorának, bölcsész úrnak és ko-
molyzenésznek is tanult egy kicsikét, de a szí-
ve a költészethez húzott. Úgy döntött hát, te-
remt magának egy szebb, vidámabb világot,
hogy lelkében gyerek maradhasson. Aztán me-
séket írogatott, melyek annyira tetszettek a
gyerek-embereknek, hogy számtalan díjat be-
zsebelhetett. Sokan megszerették, és így tör-
tént meg, hogy egy csodás hely, Óbuda dísz-
polgára lett. 

A számos elismerésben részesített, Kos-
suth-díjas Csukás István úgy fogad

törzshelyén, az „Angyal presszóban”, mint-
ha örök idõktõl fogva ismernénk egymást. S
bár az egész újság is róla szólhatna, arra ké-
rem, meséljen. Adjon át egy picit a titokból:
a sokszor hétpróba mellett hogyan lehet
mégis boldog az ember? 

- Ahogy a mondás is szól,
szegények voltunk, de jól él-
tünk. Jó apám mindig megtalál-
ta a módját, hogy jókedvre de-
rítsen bennünket. Énekelt, cite-
rált, viccelõdött, nevetett. Édes-
anyám eközben szelíden, sok-
sok szeretettel mosolygott. Az-
tán a háború után elvették a ko-
vácsmûhelyt, amibe atyám ki-
csit megtört, de kemény mun-
kával összeszedte magát és
még a jókedvét is meg tudta
õrizni. Úgyhogy, a jó kedvet
örököltem, és egyszerre töre-
kedtem is arra, hogy amennyire
csak lehet, az élet napos oldalát
nézzem. A legtöbb dolog elha-
tározás, akarat és hit kérdése.

- Meséit jobban ismerik, pe-
dig elõször verseket írt.

- Gimnazista koromban én is elkezdtem
verset írni, mint sok más diák. Csak a töb-
biek általában kinövik, én meg nem nõttem
ki. A döntõ fordulat akkor következett,
amikor a Magyar Rádió diákköltõk részére
meghirdetett pályázatára az egyik barátom
beküldte pár versemet, és azokkal meg-
nyertem az elsõ díjat. Aztán ezeket eljuttat-
tam egy pesti folyóirathoz, és ott megje-
lentek. Amikor tizenhét évesen nyomtatás-
ban láttam a saját nevemet, végérvényesen
eldõlt, hogy költõ leszek. Attól fogva tuda-
tosan készültem erre a pályára. Nem elha-
nyagolható az sem, hogy gyerekkorom óta
szerettem a könyveket bújni. Petõfi Sándor
verseit például úgy olvastam, mint valami
mesét. Emellett a lelket simogató zene bû-
völetében éltem. Ennek hasznát is vettem
nemegyszer. Kodály meglett korában azzal
vacakolt, hogy ki akart adatni egy, az óvo-
dásoknak szóló dalfüzetet. A dallamokra

régi társszerzõjével, a zseniális Weöres
Sándorral íratott szöveget, aki bevett en-
gem ebbe a munkába. Nincs bennem két
ember, egy költõ és egy meseíró. Ugyanazt
az idegpályát használom, vagy mozgatom
mindkét esetben, mert a jó mese olyan,
mint a jó vers. Kicsit elszáll a földtõl. 

- Vannak, akik a mesét, mint mûfajt nem
veszik komolyan.

- Pedig a gyerekirodalom fontos és szép
része az egyetemes irodalomnak, soha nem
töprengtem olyasmin, hogy másodrendû
volna. Az idõk folyamán rájöttem egy szá-
momra nagyon fontos dologra. A gyerekek-
be bele kell gyömöszölni az életörömöt, vi-
dámságot. A felnõttek rossz kedvét, pesszi-
mizmusát amennyire csak lehet, nem sza-
bad rájuk sózni. Ez lehet a titka, hogy fel-
nõtt korukban harmonikus személyiségek
legyenek. Meseíró pályámon egyébként
Kormos István indított utamra. Õ nagysze-
rû szerkesztõje volt az ifjúsági könyvkiadó-

nak, s amikor meghallotta, hogy milyen ne-
héz anyagi körülmények közt élünk, rám
szólt: tessék írni a gyerekeknek! Egy „nem
tudok”-kal hárítottam el. Hál’ istennek
erõsködött, úgyhogy megírtam neki az elsõ
meséskönyvemet, A szürke kis csacsit. Vé-
kony könyvecske volt, de Kormos Bálint
Endrével illusztráltatta. A verselés és mese-
fûzés mellett megtanultam filmforgató-
könyvet, színdarabot, hangjátékot írni.
Nem szabad egy mûfajba belesavanyodni.
Az igazi áttörést a tv-s sikerek hozták.
Egyebek mellett Süsü, Gombóc Artúr, Pom
Pom, a Nagy Ho-ho-ho-horgász, Mirr-
Murr és Sebaj Tóbiás kalandjai. Sok örö-
möm származott abból, hogy minden mû-
vembõl készítettek valamilyen feldolgo-
zást, báb-, rajz- és mesefilmet. Mi, magya-
rok ebben ügyetlenek vagyunk, hiszen ha
az ember rátalál egy jó figurára, azt addig
kellene nyomni, amíg tart a celluloidszalag.
Nekem ez régóta nagy fájdalmam, a Süsü-

bõl például tizenhárom részt kértek, de az-
tán csak kilencet gyártottak le, miközben az
amerikai Tom és Jerry-bõl készült vagy
kétszázötven epizód. Külföldön jól csinál-
ják ezt, ott már régen rájöttek, hogy egy jó
figura a végtelenségig tudja vinni a történe-
tet.  A legnagyobb dicsõség egyébként ak-
kor ért, amikor az elsõ ifjúsági regényem-
bõl készült Keménykalap és Krumpliorr
1975-ben megnyerte Hollywoodban az
úgynevezett tévés Oscart, az Emmy- díjat
és a fesztivál nagydíját, Az Év Legjobb
Gyermekfilmje címet is. A jeleneteket
Óbuda ódon és már újjáépülõ részeiben
vettük fel. 

- Szeretném, ha visszatérnénk Óbudára.
Most éppen mi foglalkoztatja?

- Hamarosan bemutatják a Berosált a rezes-
banda címû ifjúsági regényem filmváltozatát,
Mátyássy Áron rendezésében. Nagy vágyam
volt ugyanakkor, hogy írjak egy gyerekope-
rát, melynek szövegkönyvével elkészültem.

A zenét Nagy Imre
Erik szerzi hozzá.
Ha az ég is úgy akar-
ja, jövõre már a kö-
zönség is láthatja.
Idén is akad még
dolgom bõven, hi-
szen felkértek, hogy
én nyissam meg a
Székesfehérvári
Könyvhetet, ami
megtisztelõ szá-
momra, de beval-
lom, kicsit már zúg
a fejem a sok elfog-
laltságtól. Amint te-
hetem, jó idõre eltû-
nök Balatonszár-
szón. 

- Milyennek látja
a mai Óbudát?

- Különleges helynek, ahol mindig törté-
nik valami. Egyszerre város és falu. Elsi-
rattam a régi épületeket, helyeket, a ‘70-es
években lebontott városrészeket, ugyanak-
kor örülök annak, amit sikerült megõrizni
belõle. Örülök, hogy egyre inkább igye-
keznek visszavarázsolni Óbuda egykori
hangulatát. Nagyon tetszik például a Pro-
menád és a Puskás Öcsi szobor. Sok más
mellett szeretem Varga Imre alkotását, az
Esernyõs lányokat, ahol sokan fényké-
pezkednek, holdvilágos éjszakán pedig a
kocsmából hazatérõ spicces palik megöle-
lik az esernyõs csajokat. Szeretek itt élni. 

- Kicsit közhelyes a kérdés, de mit jelent
önnek a díszpolgári cím?

- Nagyon jó érzés, hogy ilyen szép elis-
merést kaptam. Elsõsorban azért, mert ez
nem csak szakmai díj, hanem azoknak kö-
szönhetem, akik közt élek, járok-kelek.
Fontos számomra, hogy szeressenek. Csó-
kolom az óbudaiakat! Szeberényi Csilla 

Csukás István Óbuda díszpolgára

Pista, a víg kedélyû mesefabrikáló

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az idei országos
könyvhetet Csukás

István költõ nyitja meg
Székesfehérvár fõterén,
június 6-án 11 órakor.
Ott mutatják be a vele ké-
szült életrajzi, gyermek-
koráról és munkásságáról
szóló beszélgetõ-köny-
vet, amely a Kairosz Ki-
adó „Magyarnak lenni”
sorozatának legújabb da-
rabja. 

Az interjú-kötet a
könyvhét egyik vonzó
eseményének ígérkezik.
Május 28-án este, a
Rátkai-klub is otthont ad
egy elõzetes eszmefutta-
tásnak, amelynek mûso-
rában Lázár Balázs szín-
mûvész társaságában
Györffy Gergely hegedû-
mûvész lép fel, szinte fel-
idézve a költõ ifjúkori
emlékeit, zene-élményét,
Bach és Mozart muzsiká-
jával. Ezen az estén mu-
tatják be Óbuda korábbi
díszpolgárának, Czigány
Györgynek is két új
könyvét. Ekkor itt, és a
könyvhét megnyitóján
dedikálja majd Csukás
István vallomásos kötetét
Simon Erikával. 

Néhány gondolat a
könyvbõl:

„A könyv a legnagyobb
varázslat, minden csoda
benne van, ami eddig volt s
ami ezután lesz.”

***
„Mikor bekerültem a

gyerekirodalomba és már
csináltam, értettem is, rá-
jöttem, hogy nincs is a mû-
fajok között olyan nagy kü-
lönbség.  Mindig úgy szok-
tam mondani: a jó mese
olyan, mint a jó vers, tehát
elemelkedik a földtõl, a jó
mese csodákkal van tele,
ha akarom költészettel, ér-
zelemmel, a mese közelebb
áll a vershez, mint a prózá-
hoz. Örömmel fedeztem fel,
hogy az egyik utolsó mûfaj
még, amely az egész vilá-
got tudja ábrázolni köny-
nyedén: benne van a te-
remtés, a pusztulás, benne
van az élet, a halál, sõt a
túlvilág is, mint még a ma-
gyar népmesékben is. A
mese ott volt az »õsrobba-
násnál«, mikor létrejött az
univerzum, végül is a misz-
tika is benne van, az érze-
lem is mindenképpen.
Egyenrangú része az iro-
dalomnak.”

Új könyv Óbuda idei díszpolgáráról

Csak a derû óráit számolom 

Simon Erika a könyv szerzõje Csukás Istvánnal

Festmények könyvbemutatóval
Barlai László önálló kiállításának könyvbemutatóval
egybekötött megnyitóját május 7-én tartották az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona Galériá-
jában. A festõmûvész „Rajzolásról, festésrõl” címû
könyvét bemutatta és a festményeket méltatta Gyimesi
László író. (A kiállítás május 31-ig látható, hétfõtõl pén-
tekig 8-tól 16 óráig. Cím: Kiskorona utca 3.)

Bár Óbudáért-díjat kapott,
de sokkal inkább Pro
Animal, vagyis Állatokért-
díjat érdemelt volna - ha
lenne ilyen. Dr. Varga
József nemcsak gyógyítja
ugyanis az állatokat, ha-
nem annál sokkal többet
tesz értük. Például az ál-
tala életre hívott alapítvá-
nyon keresztül méltó élet-
hez is juttatja az elárvult
kedvenceket.

- Hogy is van ez? Mi-
ben más az Elveszett Ál-
latok Gyógyító, Ellátó,
Elhelyezõ Alapítvány
más állatvédõ alapítvá-
nyoktól?

- Mindenekelõtt attól,
hogy mi nem tartunk fent
állatotthont, hanem a
hozzánk bedobott, vagy
behozott, talált kutyákat,
cicákat átmeneti idõszak-
ra családoknál helyezzük
el. Ott biztonságban és
szeretetben élhetnek ad-
dig, amíg találunk nekik
állandó otthont. És abban
is eltérünk más szerveze-
tektõl, hogy nemcsak
gyakorolják az önkénte-
seink, hanem oktatják is
a felelõs állattartást. Az
óvodásoktól a középis-
kolás korosztályig ter-
jesztjük a tudást, hogyan
kell állatot tartani, mit
igényelnek a kedvence-
ink, és milyen felelõsség-
gel jár az, ha valaki évek-
re, évtizedekre elkötelezi
magát egy-egy kutya, ci-
ca, vagy bármely más ál-
lat mellett. És még egy
nagyon fontos dologban
adunk mást: azoknak is
segítünk, akik anyagi
okokból nehezen tudják
ellátni kedvencüket. Az
orvosi ellátást minimális
díjért vagy akár ingyen is
nyújtjuk és még az eteté-
sükbe is besegítünk. Így
már „csak” a szeretettel-
jes családi létkört kell
biztosítaniuk a gazdiknak
- ám, ezzel legtöbbször
nincs gond!

- Sokan attól féltek,
hogy a kötelezõ chip be-
ültetés miatt ugrássze-
rûen megnõ a kóbor ku-
tyák száma. Így történt?

- Szerencsére nem,
legalábbis ami a fõváro-
si helyzetet illeti. Buda-
pesten valószínûleg
jobb a helyzet, mint vi-
déken, de azt tapaszta-
lom, hogy itt határozot-
tan javult a felelõs állat-
tartással kapcsolatos
magatartás. Persze, a
nyugati demokráciák-
hoz képest még mindig
nagy a lemaradás erköl-
csi, társadalmi és anyagi
értelemben egyaránt.
Nagyon szétszakadt a
társadalmunk ebben a
tekintetben is. Van, aki-
nek természetes, hogy
tisztességesen bánjon a
háziállatával és van, aki-
nek még sokat kellene
tanulnia róla.

- Pedig úgy tûnik, egy-
re több az állatvédõ az
országban…

- Hát, õk sem egyfor-
mák. Vannak minõségi
állatvédõk, akik szak-
mailag felkészültek a
problémák megoldásá-
ra, együttmûködnek a
hatóságokkal, az állat-
egészségügyi szervek-
kel, konzultálnak a tör-
vényhozókkal. Sajnos,
belõlük van kevesebb. A
legtöbben azonban in-
kább ártanak az állatok-
nak, mint használnak!
Az általuk fenntartott,
menhelynek aligha ne-
vezhetõ nyomortanyák
az esetleges járványos
megbetegedések fész-
kei. Nem véletlen, hogy
a parvo vagy a szopor-
nyica újra terjedni kez-
dett. Az ellátatlan, beol-
tatlan állatok között -
különösen, ha össze
vannak zsúfolva - na-

gyon könnyen terjed a
kór.

- Hiába van kiírva a
hivatalos nyitva tartási
idõ, szinte a hét minden
napján és a nap mind a
24 órájában hoznak ide
beteg állatokat. Ráadá-
sul nemcsak a III. kerü-
letbõl, hanem más váro-
sokból is. A híre tehát
messze földre eljutott
már annak, hogy itt ál-
dozatkész és magas szin-
tû gyógyítás folyik. Hon-
nan a szakmai tudás?

- Elkötelezett embe-
rektõl volt szerencsém
tanulni. Az egyetem
után a Wladár-klinikán
dolgozhattam, ahol na-
gyon sokat tanultam az
állatorvos testvérpártól.
Azonkívül pedig már
húszéves tapasztalatot
szereztem a gyógyítás-
ban. Jelenleg három or-
vossal és hat asszisz-
tenssel együtt látjuk el
az állatokat a rendelõ-
ben. Az alapítványnál
pedig további aktivisták
és kollégák dolgoznak
velünk. Természetesen a
tudásunkat folyton fris-
síteni kell, úgyhogy
rendszeresen tartunk
úgynevezett tudásmûhe-
lyeket, ahol elõadáso-
kon ismertetjük egy-
mással a legújabb kuta-
tásokat, gyógyító eljárá-
sokat. Tehát egymástól
is tanulunk.

- Ennyi munka mellett
mivel tud kikapcsolódni,
feltöltõdni?

- Az evezés, amit szí-
vesen csinálok kevés
szabadidõmben. A Ganz
Villamossági Evezõs
Klub elnökének válasz-
tottak 2006-ban. Na-
gyon büszke vagyok ar-
ra, hogy egymás utáni
két évben, 2011-ben és
2012-ben megnyertük a
Budapest-Baja Evezõs
Regattát. 

- Úgy tudom, azért
most nem az állatok és
nem is az evezés dobja
fel igazán, hanem…

- Május 1-jén született
Dóri lányom!

Domi

„Pro Óbuda”-díj: dr. Varga József

Családot minden állatnak!
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Önkormányzat – Kultúra

Hozza, vigye, olvassa!
KönyvMegálló az Óbudai
Kulturális Központnál, a
San Marco utcában is!

M int arról lapunk
elõzõ számában

már hírt adtunk, a kerü-
let két forgalmas közte-
rén tavaly átadott
KönyvMegálló után
májustól már az Óbudai
Kulturális Központnál,
a San Marco utcában is
várja a könyveket, az ol-
vasást szeretõ érdeklõdõ-
ket a szabadtéri könyv-
szekrény. A KönyvMeg-
állót Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer pol-

gármestere adta át má-
jus 3-án.

Az önkormányzat tá-
mogatásával felállított, in-
gyenesen használható,
mindig nyitva álló szek-
rénybõl bárki kiveheti a
neki tetszõ olvasmányt, ha
cserébe hoz helyette mási-
kat. Aszekrény elsõ feltöl-
tését és a mûködtetését az
Óbudai Platán Könyvtár
biztosítja. A San Marco
utcai KönyvMegálló át-
adása egy olvasást nép-
szerûsítõ program folyta-
tása Óbudán.

Hozzanak egy köny-
vet, és válasszanak egy
másikat!

KönyvMegálló 
a San Marco utcában is

A rendhagyó köztéri kiállítás „Krúdy élet-képek” címmel
október 15-ig látható a Kórház utcában, a Krúdy-év tisz-
teletére, az Óbudai Múzeum rendezésében

Krúdy köztéren

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Sok idõ eltelt azóta, hogy
egy szekrénybe bújva át-
lépte a magyar határt dr.
Chemez Rózsa. A történe-
lem viharai az õ életét sem
hagyták érintetlenül, de
végül a szeretet átsegítet-
te minden akadályon.

- Elég regényesen érke-
zett Magyarországra. De
miért pont egy szekrény-
ben?

- Valahová el kellett
bújnom, hogy ne vegye-
nek észre. Mert bár a mi
családunkat is kitelepítet-
ték Felvidékrõl,
Galántáról a háború után,
de mivel a szomszédék
elõbb utaztak, így velük
utaztam a marhavagon-
ban, hogy õsszel már ma-
gyar iskolában tanulhas-
sak. A határ elõtt bújtam
be a szekrényükbe, így si-
került átjutnom Magyar-
országra. 

- Mit csinált itt egye-
dül?

- A Rákóczi Kollégium
fogadta be az elcsatolt te-
rületekrõl menekült diá-
kokat, szállást és ételt
adott nekünk. A csalá-
dommal aztán Pécs mel-
lé, Nagynyárádra kerül-
tünk. Az érettségi után
ezért is jelentkeztem a pé-
csi orvostudományi egye-
temre. Itt Cum Laude
eredménnyel végeztem.
Azért nem Summa Cum
Laude, mert marxizmus-
ból majdnem megbuktat-
tak… az valahogy nem
ment a fejembe…

- A politika már másod-
szor szólt az életébe. Volt
még erre példa késõbb is?

- Igen, sajnos. Az egye-
tem után Gyõrbe kerültem
a Honvéd Kórház fertõzõ
osztályára. Itt ért az '56-os
forradalom. A ma már
mindenki elõtt ismert ma-
gyaróvári sortûz áldozata-
it hozzánk hozták be. Hat-
nyolc sebesült is érkezett
egyszerre, egy mentõautó-
val. A kórházi tiszti orvo-
sok többsége elmenekült,
úgyhogy fiatal orvosként
nekem is részt kellett ven-
nem a súlyosabbnál súlyo-
sabb esetek ellátásában…

- És mikor kezdhetett
végre igazi hivatásához, a
gyerekek gyógyításához?

- Gyõrbõl szerencsére
hamar felkerültem Pestre,
a Királyhágó utcai tiszti
kórház gyermekosztályá-
ra, majd innen a Schöpf-
Mérei Kórház koraszülött
osztályára vezetett a sors.
Óbudán ötven éve élek,
1975-ig gyerekorvosként
is itt dolgoztam. Utána a
Himfy utcai csecsemõott-
hon igazgatója voltam.
Hozzánk tartozott a Mé-
nesi úti családotthon is.
Nyugdíjba a Heim Pál
Gyermekkórházból men-
tem. Érdekes módon pá-
lyám kezdetén az élet ele-
jén álló, most pedig az élet
alkonyán élõ emberekkel
foglalkozom. Közel húsz
éve ugyanis a Mozgássé-
rültek Budapesti Egyesü-
lete Óbudai Szervezeté-
nek vezetõje vagyok. 

- Tudományos munkás-
ságából mire emlékszik
vissza szívesen?

- Számos tudományos
cikkem jelent meg külön-
bözõ szaklapokban, 2007-
ben pedig a Who is Who?
könyvbe is bekerültem. A
legemlékezetesebb mégis
az az eset volt, amikor egy
koraszülöttnél 4-5 napos
korban diagnosztizáltam
vakbélgyulladást. Ilyen
addig még nem volt, ez az
elsõ publikált eset a szak-
irodalomban. Meg is mû-
tötték a pár napos kora-
szülöttet és meg is gyó-
gyult! De foglalkoztam a
pubertáskori terhességek-
kel és azok következmé-
nyeivel, a bölcsõhalál
okaival. Többek között

ezekrõl is tartottam elõ-
adást nemzetközi kong-
resszusokon és a Magya-
rok Világszövetsége tagja-
ként a környezõ országok
magyarlakta településein.
És elsõként diagnosztizál-
tam az országban a járvá-
nyosan elõforduló kéz-
láb-száj betegséget. Ezt a
hólyagokban jelentkezõ
kórt vírus okozza, de meg-
felelõ higiéniával spontán
gyógyulás érhetõ el. Ezzel
a publikációval a Gyer-
mekgyógyászat tankönyv-
be is bekerültem, kötelezõ
irodalomként. S ha már
könyvrõl van szó: én ír-
tam a több kiadást megélt
és külföldön is megjelent
Iskolás lesz a gyermekünk
címû szakkönyv orvosi ré-
szét.

- A nyugdíjazás nem je-
lent tétlenséget az ön szá-
mára, hiszen azóta sok
olyan dologgal foglalko-
zik, amire korábban nem
volt ideje.

- Igen, többek között
hajléktalanoknak nyújtot-
tam orvosi ellátást az Új-
laki Egyházközségben
mûködõ Caritas tagjaként.
Még gyógyszert is adunk
nekik. Sok a visszatérõ
ember, akik szerencsére
jól fogadják a segítségün-
ket. A mozgássérülteknek
pedig különbözõ progra-
mokat szervezek, színház-
ba, múzeumba járunk kö-
zösen. Ellátogattunk töb-
bek között a Parlamentbe,
a Planetáriumba, és kirán-
dultunk Visegrádra, Ó-
pusztaszerre, Esztergom-
ba, Székesfehérvárra, sõt
még Erdélybe is. Tagja
vagyok a SOTE Klubnak,
a Fodor József Iskola-
egészségügyi Társaság-
nak, a Magyar Orvosi Ka-
marának, a Magyar Orvo-
sok Társaságának és a
Gyermekgyógyász Társa-
ságnak. Utolsó mûtétem
óta a járásom nagyon
megnehezült, de szeren-
csére autóval még tudok
közlekedni. Amíg hasznos
lehetek, szeretetet, segít-
séget tudok adni és kapni,
addig van értelme az éle-
temnek. D. Zs.

„Pro Óbuda”-díj: dr. Chemez Rózsa

„Addig élek, míg adni tudok”
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Koszorúzással egybekö-
tött eseményen emlékez-
tek a városrész politiku-
sai, írói, költõi és lakosai
Krúdy Gyulára születésé-
nek 135., halálának 80.
évfordulóján május 9-én.
Az önkormányzat által
meghirdetett Krúdy-évben,
az író utolsó lakhelyének
közelében gyûltek össze az
intézmények, civil szerve-
zetek képviselõi. Az ün-
nepségen rész vett Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter és Bús Balázs
polgármester.

F ráter Zoltán iroda-
lomtörténész beszé-

dében felidézte Krúdy
Gyula életét és korának
Óbudáját, mely élete al-
konyán befogadta õt. A
nyírségi táj és Óbuda az
író életének két végpont-
ja. A Kéhli vendéglõnek,
és a mai Társaskör he-
lyén álló egykori Koro-
na kávéháznak is gyako-
ri vendége volt. Életmû-
vének terjedelme vetek-
szik Jókaiéval, s bár si-
keres író volt, de nem
volt sikeres ember. Fia-

talon jól élt, sokat hódí-
tott, sokat éjszakázott.
Legnépszerûbb könyve
a Vörös postakocsi gyor-
san elfogyott és a Szind-
bád történetek után to-
vábbi rajongókat szer-
zett. Sokat keresett, de
sokat is költött, míg vé-
gül, az adósságok elõl
menekülve Óbudára,
vagy ahogy õ nevezte az
ódonságok városába ért.
1933. május 12-én halt
meg.

Bár halála másnapján
Hóman Bálint akkori
vallás- és közoktatási
miniszter, Krúdy felesé-
gének írt részvéttávira-
tában elismeri az író ér-
demeit, de sírja mellett
nem állt ott a hivatalos
kultúrpolitika képvisele-
tében senki, csupán pin-
cérek, bukmékerek, ci-
gányzenészek és néhány
újságíró kollégája. 

Az idõ múlásával
mégis egyre több olva-
sója akadt, s aki egyszer

beleszeretett Krúdy stí-
lusába, többé soha nem
teszi félre, Krúdy han-
gulata egész életén át el-
kíséri. Lebilincselõ, kö-
dös, komótos álomvilá-
gával, a lassú élet kultu-
szával megújította a ma-
gyar prózát. 

A beszéd után Varga
Mihály és Bús Balázs
helyezte el az emlékezés
virágait az író szobrá-
nál, õket a Krúdy-ne-
gyed, a Krúdy Gyula
Általános Iskola, a
Braunhaxler Egyesület
és a Tabán Társaság

Egyesület képviselõi kö-
vették. Az esemény egy
rövid séta után a Krúdy
emlékháznál folytató-
dott, ahol a Krúdy Gyu-
la Irodalmi Kör és a Pe-
tõfi Irodalmi Múzeum
részérõl helyeztek el ko-
szorúkat. 

Koszorúzás a Krúdy-negyedben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A  május 6-án indult, vár-
hatóan egy hónapig tartó
munkálatok eredménye-
képpen a Szépvölgyi út Vi-
rág Benedek utca és a
Hármashatár-hegy közötti
1 ezer 310 méteres szaka-
szán megújul az útburko-
lat, a szegély, és tömeg-
közlekedést érintõ felújí-
tás is történik a fõváros
beruházásában.

A rossz állapotú asz-
faltburkolat felsõ

rétegének marását köve-
tõen az út pályaszerkeze-
tét egy réteg aszfalt bur-
kolattal erõsítik meg.
Ahol az út mûszaki álla-
pota indokolja, ott szük-
ség lesz a pályaszerkezet

teljes cseréjére. Az úttest
bizonyos szakaszain,
ahol a jelenlegi szegély-
magasság a pályaszerke-
zet emelkedését nem te-
szi lehetõvé, a szegély-
köveket - a megemelke-
dett pályaszint miatt - át-
építik. 

Az útfelújítás eredmé-
nyeként a 65-ös autóbusz
vonalán gyorsabb közle-
kedésre nyílik lehetõség.
A Hármashatár-hegyen a
buszforduló peronjait,
járdáit és parkolóit is át-
építik. A közmûszerelvé-
nyek szintbehelyezése,
valamint az oldalbeöm-
lõs, rossz állapotú víz-
nyelõk javítása, helyreál-
lítása is megtörténik.

Most már teljes pompájában látható az Óbudai Promenád: a jó idõre való tekintettel
ugyanis a két végén felállított szökõkutat is beindították

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érin-
tetteket, hogy május 21-tõl június 21-ig a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.)
és ügyfélfogadási idõben, a hivatal épületében, a fõ-
építészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.)
a Budapest, III. ker. Árpád fejedelem útja-Árpád híd-
Duna folyam-Szépvölgyi út által határolt területre
készülõ Kerületi Szabályozási Terv megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

Megújul a Szépvölgyi út egy szakasza

Módosult a KRESZ. A változásokat a kormányren-
delet kilenc paragrafusban foglalta össze. Alapve-
tõen a közlekedõ gyermekek kaptak nagyobb vé-
delmet. Változtak a gyermekszállítással kapcsola-
tos elõírások, és egyéb szabályok.
Az egyik legfontosabb változás, hogy a párhuzamos köz-
lekedésre alkalmatlan úton tilos lesz elhaladni a gyer-
mekszállító autóbuszok mellett az utasok be- és kiszállá-
sának ideje alatt. Amennyiben a gyermekeket szállító
busz az úttesten áll, s mindkét oldali irányjelzõjét használ-
ja, abban az esetben a jármûvet - a gyermekek be- és ki-
szállásának ideje alatt - kikerülni sem szabad.
További újdonság, hogy az autóbusz elején és végén el
kell helyezni egy legalább 40-szer 40 centiméteres,
fényt kibocsátó vagy megvilágított „Gyermekszállítás”
táblát és a jármûvet felirattal is el kell látni. Az iskolabu-
szok és a gyermeket szállító autóbuszok a jövõben
megállhatnak a menetrend szerinti járatok (autóbusz-
ok, trolibuszok) számára kijelölt autóbuszöblökben is. A
megállóhelyrõl való elindulásukat az autósoknak lassí-
tással, szükség esetén megállással kell segíteniük. A
KRESZ módosítása bevezeti a gyermekszállító autó-
busz fogalmát, amely nem azonos az iskolabusszal.
A jövõben a közutakon kihelyezett „Gyermekek” figye-
lemfelhívó jellel biztosított szakaszokon a tábla alatt ki-
egészítõ jelzésen feltüntetett távolságon belül legfeljebb
30 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek a gépko-
csik, elsõsorban az iskolák környékén. Sz. Cs.

Módosult a KRESZ 

Nagyobb védelem a gyermekeknek
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A Brit Birodalmi Érdemrend
tiszteletbeli tagságát ado-
mányozta II. Erzsébet brit ki-
rálynõ dr. Gedeon Anna házi-
orvosnak, aki több mint két
évtizede kimagasló színvona-
lú orvosi ellátást nyújt a bu-
dapesti Brit Nagykövetség-
nek. A kitüntetést Jonathan
Knott brit nagykövet nyújtot-
ta át a nagyköveti rezidenci-
án május 2-án.

Az orvosnõ háziorvo-
si kötelezettségeit

messze meghaladó mó-
don, kimagasló színvona-
lú gyakorlati és erkölcsi
támogatást nyújt a Brit
Nagykövetség valameny-
nyi munkatársának, brit és
magyar állampolgárok-
nak egyaránt. Hosszú ide-
je tartó szolgálata alatt
mindvégig elkötelezett
volt a Brit Nagykövetség
alapértékei mellett, és ki-
vételes személyes gon-
doskodással segítette a
követség alkalmazottait.

- Örömömre szolgál,
hogy dr. Gedeon hosszú
szolgálatát és a Brit Nagy-
követség iránti elkötele-
zettségét Õfelsége a Ki-
rálynõ a Brit Birodalom
Érdemrendjének tisztelet-
beli tagságával ismeri el.
Ez különleges megtisztel-
tetés és méltó elismerése
dr. Gedeon magas színvo-
nalú tevékenységének -
mondta Jonathan Knott,
Nagy-Britannia magyaror-
szági nagykövete.

Dr. Gedeon Anna, aki
fõállásban háziorvos a III.
kerületben, a Brit Nagy-
követség orvosi teendõit

is ellátja az 1980-as évek
óta. Követségi rendelésén
orvosi ellátást nyújt a brit
és magyar alkalmazottak-
nak, valamint szükség
esetén beutalja õket spe-
ciális kivizsgálásokra,
vagy kezelésekre. 

- Óriási megtiszteltetés
és nagy elismerés meg-
kapni a Brit Birodalmi Ér-
demrend tiszteletbeli tag-
ságát. Számomra különö-
sen értékes ez a kitünte-
tést, hiszen kifejezi a Brit
Nagykövetség és alkalma-
zottai személyes figyel-
mét a munkám iránt. Rá-
adásul, ritkán kapnak ma-
gyar orvosok ehhez ha-
sonló magas rangú elis-
merést, ami még különle-
gesebbé teszi ezt a kitünte-
tést - mondta az orvosnõ.

A Brit Birodalmi Ér-
demrendet V. György ki-
rály alapította 1917-ben.
A kitüntetés a mûvésze-
tek, a tudomány, a köz-
szolgálat, valamint az ön-
kéntes és segítõ tevékeny-
ségek terén elért kiemel-
kedõ teljesítményeket is-
meri el. A kitüntetés oda-
ítélésének egyetlen felté-
tele a kimagasló teljesít-
mény, az Érdemrend a
legkülönbözõbb szakterü-
letek képviselõinek tevé-
kenységét ismeri el. Azon
személyek, akik nem brit
állampolgárok, tisztelet-
beli tagságot kaphatnak a
Brit Birodalom és népe ér-
dekében kifejtett kimagas-
ló teljesítményükért. Vi-
lágszerte csaknem 100
ezer ember rendelkezik
ezzel a kitüntetéssel.

Óbudai orvosnõt 
tüntetett ki II. Erzsébet 

Dr. Gedeon Anna és Jonathan Knott brit nagykövet a Brit
Birodalom Érdemrendjének tiszteletbeli fokozatával járó
éremmel és oklevéllel

Dr. Szikora Gyula, a Szent
Margit Rendelõintézet orto-
péd fõorvosa Magyarorszá-
gon elsõként végzett porc-
felszín-helyreállító mûtétet
egy újdonságnak számító
mûtéti technológiával.

A z ízületek porcának
kopásos, sérüléses

elváltozásaira számos
mûtéti megoldás létezik.
A hazánkban újdonság-
nak számító Chondro-
tissue beültetést május 7-
én végezte el dr. Szikora
Gyula ortopéd fõorvos a
Vörösvári úti szakrende-
lõ egynapos sebészeti

mûtõjében. Az újdonság-
nak számító eljárás lé-
nyege, hogy a kopott
ízületi porcfelszín terüle-
tét csontvelõ indukciót
követõen speciális
anyaggal (Chondrotis-
sue) fedik, mely a vér õs-
sejtjeibõl az ízületi üveg-
porc felszínhez hasonló
regenerációs porcot ké-
pez. A szövettani vizsgá-
latok csaknem teljes
egyezést mutatnak az
eredeti porc és az újdon
képzõdött regenerációs

porc között. A mûtét
artroszkópos (ízületi fel-
tárás nélküli) technikával
történik, ezzel az eljárás-
sal korábban Magyaror-
szágon még nem végez-
tek beavatkozást. Nyu-
gat-Európában is csak
néhány éve alkalmazzák
ezt a technikát és a ta-
pasztalatok egytõl-egyig
kedvezõek. A mûtéthez a
speciális implantátumot
a BeWeGe orvostechni-
kai cég térítésmentesen
biztosította.

Hazánkban elsõként: új mûtéti eljárás 
a Szent Margit Rendelõintézetben

Õsszel kezdõdött és most
tavasszal ért véget az a lá-
tásvizsgálat, amelyet Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának felkérésére a
kerület iskoláiban dolgozó
felnõttek között végzett dr.
Szentkirályi Béla szemész
látszerész segítségével.

Mint a doktor el-
mondta, havonta

kétszer, összesen nyolc al-
kalommal mérték fel a pe-
dagógusok és a személy-
zet többi tagjának látását.
Az eredmény kielégítõ
volt: a felnõttek látása
megfelelõ, és ami örven-
detes, jó szemüveget hasz-
nálnak. Tehát csak egy-két
esetben talált az orvos és
az optikus üzletekben kap-
ható dioptriás szemüveget,
inkább látszerész által,
személyre szabott szem-
üvegekkel találkozott.

Akiknél szemészeti prob-
lémákat fedezett fel az or-
vos, azokat to-
vábbirányította a
szakrendelésre.

Szentkirályi
doktor arra hívja
fel a figyelmet,
hogy kétévente
minden szem-
üveget le kell
cserélni, vagy
legalább meg kell vizsgál-
tatni a szemet, hogy rom-
lott-e az eltelt idõszakban.
Sajnálatos módon jelenleg
a pedagógusok számára
nincs támogatott szem-
üveg készítési lehetõség,
csak a hivatalosan számí-
tógépes munkát végzõk-
nek. A kormányrendelet-
ben meghatározott két-
évenkénti hatezer forintot
pedig megérdemelnék a
tanárok is, hiszen manap-
ság már az õ munkájuk

sem képzelhetõ el számí-
tógép és internet nélkül! A

szemüveg vásár-
lási szándékot a
támogatás hiá-
nyában, illetve
az igen magas
árak miatt ma-
napság „vissza-
fogottnak” ne-
vezte a szemor-
vos. 

Amennyiben sikerül tá-
mogatást kapni, folytatód-
hat az átfogó vizsgálat. Dr.
Szentkirályi Béla szerint
kétévenkénti vizsgálatnak
van értelme, de a diákokat
is célszerû lenne bevonni a
szûrésbe, hiszen minél
elõbb felismerik az esetle-
ges látásproblémákat, an-
nál könnyebben és gyor-
sabban tudják korrigálni
az orvosok a látszerészek
segítségével.

domi

Látásvizsgálat pedagógusoknak

SVÉD VÉDÕNÕK ÓBUDÁN. Stockholm Farsta nevû városrészének védõnõi látogatást tet-
tek a Szent Margit Rendelõintézetben. A svéd vendégek megismerkedtek a szakrende-
lõvel, illetve Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálatának mûködésével
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Kultúra – Hitélet

Krúdy Gyula halálának 80. évfordulóján emlékestet
rendezett a Krúdy Gyula Irodalmi Kör május 9-én a Kéhli
Vendéglõ Krúdy Szalonjában. Az eseményen kitünteté-
seket is átadtak a Kört segítõknek. Lapunk fotósa, An-
tal István Krúdy bronz emlékérmet vehetett át Király La-
jostól, az Irodalmi Kör elnökétõl 

Átadták Az év múzeuma-díjat
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múze-
uma és a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum
kapta Az év múzeuma 2012-díjat a Múzeumok ma-
jálisán, a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Ütõsök sikere 
A Neerpelti Ifjúsági Zenekari Fesztiválon az Aelia
Sabina Ütõegyüttes Kovács Tibor vezetésével I. dí-
jat nyert Cum Laude Minõsítéssel.

Római tavaszünnep Aquincumban

Az Aquincum Baráti Kör és az Aquincumi Múzeum
XXIV. alkalommal rendezte május 11-én és 12-én a
római kor egyik legkedveltebb ünnepét, a Floraliát.
Fiatal virágkötõk római ihletettségû kompozícióikkal
díszítették fel a múzeumot és a romterületet erre az
alkalomra. A látogatók az ókort idézõ életmód- és
kézmûves bemutatókkal ismerkedhettek, betekint-
hettek az antik Róma életébe. Idén a XVI. Aquincu-
mi Költõverseny a Floralia programjához kapcsoló-
dott május 12-én.

Bach mise 
A Szent Péter és Pál Fõplébánia-templomban május
26-án 16.30 órakor Bach: h-moll miséje hangzik el.
Elõadják: Szabóki Tünde, Várhelyi Éva, Tõkés Bodor
Ferenc és Berczelly István (ének), valamint az Al-
bert Schweitzer Kórus és Kamarazenekar. Koncert-
mester: Czentnár Zuzsanna. Közremûködik: Bartl
Erzsébet (orgona) és Czentnár Judit (csembaló). A
betanítást Bottkáné Kollár Júlia és Farkas Dorottya
segítette. Vezényel: Kenessey László.

A világ második legnagyobb
szerzetesrendjének magyar-
országi letelepedése és el-
múlt 100 évének bemutatá-
sa közel sem szokványos
eszközökkel. „Utolsókból
lesznek az elsõk” címmel
nyitotta meg kapuit a cen-
tenáriumi kiállítás az Óbu-
dai Múzeumban. 

AXIX. század csoda-
tevõjének nevezett

Bosco szent Jánost, vagy
ahogy a legtöbben isme-
rik, Don Boscot, a fiata-
lok körében végzett mun-
kája emelte világszerte el-
ismert emberré. A rend-
alapító követõinek leg-
fontosabb állomásait és
epizódjait bemutató tárlat
négy különbözõ témakör-
bõl áll össze: Bosco Szent
János; Az oratórium;
Margit mama és a mun-
katársak; A szalézi ani-
mátor. A magyarországi
történetet feldolgozó rész-
ben találkozhatunk egye-
bek mellett a szalézi isko-
lák, példaképek bemuta-
tásával is. A kiállítás része
az a csocsóasztal, mely a
gyerekek közösség iránti
igényét hivatott a maga
jelenlévõ valóságában
megjeleníteni.

Közel 700 doboz 
A kiállítás különleges-

sége az a mintegy 700 do-
boz, melybõl a látogatók
maguk építkezhetnek. Az
„építõkövek” kérdéseket
és különbözõ válaszokat
tartalmaznak, így a dobo-
zok rakosgatása közben
ki-ki elgondolkodhat éle-
te kérdésein. 

- A szalézi közösség-
nek Magyarországon az
elsõ fõvárosi rendháza

Óbudán létesült…és el-
mondhatjuk, hogy a  mai
szalézi élet magyaror-
szági központja is itt van
- mondta P. Ábrahám
Béla szalézi tartomány-
fõnök. 

Bús Balázs polgár-
mester megnyitójában
úgy fogalmazott, a biza-
lom a kulcsa mindannak,
amit a szalézi rend Óbu-
dán a gyermekek, fiata-

lok érdekében tesz. A ki-
alakult bizalom jelentõ-
ségét az érti igazán, aki
tudja, hogy ebben a kor-
osztályban milyen nehéz

kiérdemelni. Emlékezte-
tett arra, hogy miként
Don Bosco idejében,
most is fenyegetõ ve-
szély a gyermekek ki-
szolgáltatottsága, a lelki
kiüresedésbõl fakadó
öncélú élet. Ennek meg-
változtatása, értelemmel
való megtöltése a szalézi
rend küldetése, a szerze-
tesi közösség egyik fon-
tos célja - hangsúlyozta.

(Megtekinthetõ szep-
tember 8-ig. A Múzeumok
Éjszakája programja is a
kiállítás köré szervezõdik.
Cím: Fõ tér 1.)

A szalézi csoda az Óbudai Múzeumban

Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója és
P. Ábrahám Béla szalézi tartományfõnök a kiállítás
megnyitóján

A Bolyki Balázs által veze-
tett Bolyki Soul&Gospel
kórus május 26-án 19 órá-
tól megmutatja, hogy mi-
lyen ereje van a zenének,
és azt, hogy az Örömhír
üzenete átadható az ének-
léssel. 

E zúttal a pünkösd-
fürdõi Boldog

Özséb Templom ad ott-
hont a kórusnak. A leg-

jobb soul és gospel da-
lokra számíthat a közön-
ség, egyedi feldolgozás-
ban. Erõt adó dinamika,
életöröm és fontos üze-
netek jellemzik ezt a
mûfajt és ezáltal egy
olyan élményt kapha-
tunk, amely garantáltan
feltölti a lelkünket. A
kórus által énekelt
„Amazing Grace” címû
dalt bemutató videót kö-

zel 72 ezren nézték meg
a legnagyobb videó-
megosztó portálon. A
felcsendülõ dalok közt
hallhatóak lesznek a
legnagyobb gospel slá-
gerek és a Bolyki Balázs
által hangszerelt lírai
hangvételû darabok is.
(Cím: Lékai bíboros tér
8.-10. Jegyek a helyszí-
nen az elõadás elõtt
kaphatók.) Sz. Cs. 

Soul és gospel koncert a templomban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Zöldoldal

Az Aquincum-Mocsáros
Egyesület április 26-án ta-
vaszi szemétgyûjtõ, takarí-
tó napot szervezett Mocsá-
rosdûlõn. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata három
konténert biztosított a ta-
karításhoz. 

Csatlakozott az Óbu-
dai Árpád Gimnázi-

um mintegy 30 diákja
Sziliné Dienes Irén tanár-
nõ lelkes vezetésével. Õk
14 órakor álltak neki a
munkának, az Amfiteát-
rumtól indulva a Nádszál
utcáig szedték össze a
szemetet.  

Az egyesület kérte a
területen lakókat (hajlék-
talanokat, illegális bete-
lepülõket), hogy éljenek
a konténerek adta lehetõ-
séggel, tisztítsák meg la-
kókörnyezetüket. A felhí-
vás sikeres volt, a kuny-
hókban, kalyibákban la-
kók közül sokan fogtak
bele a rendrakásba és a
szemét eltüntetésébe. 

A délután folyamán a
diákokat a SAP Hungary
Kft. mintegy 35 önkénte-
se váltotta. A világcég
magyar leányvállalata
még a tél folyamán ke-
reste meg az egyesületet,

hogy a társadalmi fele-
lõsségvállalás jegyében
felajánlja munkatársai
önkéntes munkáját a Mo-
csáros ösvényeinek meg-
tisztításához. A SAP-
önkéntesek a Prés utcai
kiserdõben, az Ingovány
utca és a tanösvény men-
tén egy konténernyi és 54
zsáknyi szemetet szedtek
össze. 

A szemétszedésben
résztvevõket a munka
után az egyesület sze-
rény uzsonnával vendé-
gelte meg. Köszönet va-
lamennyi önkéntes
munkájáért!

Tavaszi nagytakarítás
Mocsárosdûlõn

Az Óbudai Egyetem 280 millió 797
ezer 320 forint támogatást nyert a
KMOP 4.2.1/B-10-2011-0005, „A fel-
sõoktatási tevékenységek színvona-
lának emeléséhez szükséges infrast-
ruktúra fejlesztése” címû pályázati
kiíráson az Új Széchenyi Tervben.

Olyan megújuló energiák ok-
tatásával és kutatásával fog-

lalkozó laboratóriumok, oktatási
terek valósultak meg, amelyek
megfelelõ háttér-infrastruktúrát
biztosítanak az egyetemen folyó
képzéshez, valamint alkalmasak
lehetnek a régióban mûködõ aka-
démiai kutatómûhelyek és innova-
tív vállalkozások számára is. Te-
kintettel arra, hogy a fejlesztés a
mûszaki képzés és kutatás - azon
belül is az energiaipari, mint ki-
emelt iparágat érintõ - feltételeinek
javítását támogatja, hosszú távon a
magyar gazdaság versenyképessé-
gének fejlesztését is megcélozta.

Az intézmény óbudai telep-
helyén kilenc új laboratóriumot

alakított ki: kültéri napelem és
napkollektor laboratórium; kör-
nyezeti hatások kutató és oktató
laboratórium; ózonállóság vizs-
gáló laboratórium; spektrális
sugárzások laboratórium; nap-
elemek alkalmazását kutató és
oktató laboratórium; szélerõmû
vizsgálati laboratórium; nap-
kollektor laboratórium; biogáz
laboratórium; infokommuniká-
ciós laboratórium.

Az oktató és kutató laboratóri-
umok az országban egyedülálló-
ak abban a tekintetben, hogy öre-
gítéses, valamint környezetálló-
sági vizsgálatokra egyaránt al-
kalmasak.

Az Óbudai Egyetem és a Kan-
dó Kálmán Villamosmérnöki Kar
saját forrásait felhasználva felújít-
tatta még az épület közösségi tere-
it, illetve megújult a bejárat is,
ahol két - egy robogó és egy elekt-
romos autó töltésére alkalmas - E-
Mobility töltõállomást hoztak
létre. Az eszközhöz különleges, az

épület kialakításához illeszkedõ
flexibilis napelemtáblák biztosít-
ják az energiát. Ezzel a hallgatók
méréseket végezhetnek a villamos
jármûvek töltését illetõen is. 

A projekt általános célja volt,
hogy az egyetem a megújuló
energiaforrások (a nap-, a szél- és

a bioenergia) gyakorlati képzésé-
vel, oktatásával, kutatásával kap-
csolatos mérõeszközök, laborató-
riumi infrastruktúra fejlesztésével
a tudásalapú társadalom és gazda-
ság követelményeinek megfelelõ,
versenyképes szolgáltatást legyen
képes nyújtani.

Megújuló energiaforrásokat kutató laboratóriumok

obuda_2013_10.qxd  2013.05.16.  14:02  Page 20



Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Az Óbudai Egyetem és a
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem egy két éves pro-
jekt keretében a Kritikus
infrastruktúrák védelmé-
nek kutatásával foglalko-
zott az Új Széchenyi Terv
céljaihoz kapcsolódóan a
TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-
0001 azonosító jelû pályá-
zaton.

E nnek eredményeirõl
május 27-én 15

órakor kiállítással egy-
bekötött lakossági fóru-
mon kaphatnak tájékoz-
tatást az érdeklõdõk az
Óbudai Egyetemen, a
Bécsi út. 96/b alatt az
F09-es elõadóban.

Kritikus infrastruktúrá-
nak nevezhetõk azok az
országos ellátórendszerek,
melyek mûködése alapve-
tõen kihat a lakosság min-

dennapi életére. Ilyen pél-
dául a víz-, gáz-, villa-
mos-, távhõ közmûvek,
ide tartozik a telefon-, rá-
dió-, internet-szolgálta-
tás, de akár a közútháló-
zat is. Ezek védelme a
külsõ behatásoktól, vagy
irányításuk természeti ka-
tasztrófák esetén szerve-
zettséget igényel.

A projekt célja a nem-
zetközileg elérhetõ tudás
összegyûjtése, adaptáci-
ója, és disszeminációja,
illetve olyan új techno-
lógiák és tudás létreho-
zása, amely hozzájárul a
polgárok biztonságának
szavatolásához olyan fe-
nyegetések ellen, mint
például a terrorizmus, a

természeti katasztrófák
és a bûnözés.

A projekt négy ki-
emelt kutatási területre
fókuszál: a nagy meg-
bízhatóságú, hibatûrõ,
úgynevezett „öngyógyí-
tó” infrastrukturális al-
rendszerek; az egyes al-
rendszerekbõl származó
adatok integrált kezelé-
se; az alrendszerekben
történõ elosztott számí-
tások és az alrendszerek
közötti biztonságos
kommunikáció; illetve a
biztonsági szint állami
intézményrendszer, üze-
meltetõk és tulajdono-
sok, állampolgárok
együttmûködése révén
történõ fenntartható nö-
velése.

A lakossági fórumon a
következõ elõadásokat
hallhatják. Adatintegrá-

ció alprogram: dr. Mol-
nár András (Óbudai
Egyetem). * Öngyógyí-
tó rendszerek: dr. Rácz
Pál (Óbudai Egyetem).
* Kommunikáció: dr.
Kozlovszky Miklós
(Óbudai Egyetem). *
Civil katonai kapcsola-
tok: dr. Szabó Gyula
(Óbudai Egyetem).

Az elsõ alprogramhoz
kapcsolódóan kiállíta-
nak három kisméretû
UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) -, azaz pilóta-
nélküli repülõgépet,
amelyeknek hazánkban
is szerepe lehet a ka-
tasztrófa elhárításban
vagy például az erdõtü-
zek felderítésében. Az
érdeklõdõk megtekint-
hetik a gépekhez tatozó
számítógépes távirányí-
tó rendszereket is.

Lakossági fórum az országos ellátórendszerek védelmérõl

KÖZBIZTONSÁGI NAP A VÍZI OVIBAN. Már-már hagyománnyá válik a Vízi óvodában, hogy
közbiztonsági napot tartanak a gyerekeknek. A május 2-ai rendezvényen közel 200 ovis
vett részt, akik tûzoltók és rendõrök segítségével sok új információval gazdagodtak 

Hentes szúrt le hentest az óbudai piacon
Késeléssel zárult két hentes vitája az óbudai piacon május 8-án. A pletykák sze-
rint azon vesztek össze, hogy az egyik húsfélét hogyan kell elõkészíteni. A ve-
szekedést pofozkodás követte. Majd körülbelül fél óra múlva egyikük megszúrta
munkatársát egy nagykéssel. A szurkálás az üzlet hátsó részében történt. Az ál-
dozatot életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A piacon dolgozók sze-
rint nagyon peches helyzet volt, hogy egy felfokozott vita végén pont kéznél volt
egy nagykés. A tettes egyes hírforrások szerint büntetett elõéletû.

Az Árpád híd Budáról Pest
felé vezetõ oldalán kisteher-
autó és személygépkocsi
karambolozott május 6-án. 

A baleset miatt a kör-
nyéken és a hídon

hatalmas volt a dugó,
menekülõ útvonal nem
lévén. A csúcsforgalom-
ban a 11-es úton mini-
mum Budakalászig állt a
sor. Kilenc óra körül
már a baleset romjait ta-

karították. A dugó miatt
több érettségizõ az utol-
só percben érkezett meg
a matematika írásbeli
vizsgára. Az egyik in-
formatikai szakközépis-
kola egyik diákja is ké-
sett, õt az írásbelire már
nem engedték be, csak a
szóbelin elért eredmé-
nyét számítják majd be.
Emellett sok nem vizs-
gázó diák elkésett az is-
kolából.

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is
várja a nagyobb közbiztonságra vágyó kerületi lakoso-
kat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyele-
tet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodá-
jukban, ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek a pol-
gárõri szolgálat követelményeivel, az ügyeletes pol-
gárõrök fogadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõ-
zési-áldozatvédelmi tanácsokkal látják el a hozzájuk
fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as
telefonszámon és a polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen. Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

Óriásdugó a hídon
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� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozásl
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes 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

� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-49-32
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.: 06(20)321-0601

� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726

� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Takarítás-rovarirtás! 15 éves tapasztalat-
tal, lakókkal könnyen szót értõ kollégákkal
várjuk megrendeléseiket. Tel.: 06(70)775-
8661. E-mail: tamaselnok@gmail.com
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Villanyszerelés, hálózatok, biztosítótáb-
lák felújítása, tetõelszívók, villanytûzhelyek
javítása, átvezetékezés, egyéb munkák. Tel.:
06(30)970-6257; 242-7238
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, bozótirtás, terepgondo-
zás, kerítés építése, javítása, térkövezés, beto-
nozás, homlokzat szigetelése, garanciával –
reális áron! Tel.: 06(70)547-2584; 781-4021;
06(70)391-8976
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán Tel.: 405-4603
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, javí-
tást, zárszerelést, küszöb készítést, szigetelést,
pántok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítá-
sát,  falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Komplett lakásszerviz! A kéménytõl a

pincéig! Alpinista, festõ, víz-gázszerelõ, kõ-
mûves, liftszerelõ, villanyszerelõ, parkettás,
kéménybélelés, tetõjavítás, szigetelés, burko-
lás és az összes szakiparral állunk rendelkezé-
sükre! Tel.: 06(70)294-6161. E-mail: idekuld-
hozzam@gmail.com
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés. Kazettás álmennyezet építése, egye-
di mennyezetek, tetõtér beépítése, hõszigete-
lés, családi házak generál kivitelezése. Tel.:
06(30)511-8661
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet,
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.:.
240-4209; 06(30)462-2830. simon.dubecz@t-
online.hu
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Õszinte társasházkezelés! Fiatalos, tapasz-
talt, közös képviselet, egyenes beszéddel, tel-
jes körû mûszaki, könyvelõi és jogi háttérrel
várja szíves megrendelésüket! Tel.: 06(70)294-
6161. E-mail: idekuldhozzam@gmail.com
� Tetõ és terasz szigetelés 10-15 év garanci-
ával 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-5312
� Gázkészülékek gyors javítása. Fégszerviz.
Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálat. Ta-
mási József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorláto-
zottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet! Fo-
gászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559 www.
callantorna.hu
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
� Stabillá teszem mozgó mûfogsorát mini
implantátumokkal. Ugyanitt fogszabályozás,
szájsebészet, igényes fogpótlások készítése.
Dr. Virág Péter, 320-4778; 06-20-496-2223;
www.drviragdental.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
�Lézerterápia, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípõ- és térdkopás kezelése, fejfá-

jásellátás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizs-
gálatok. Tel.: 368-6349; 06(20)968-6886
� Allergológiai és gyermek-tüdõgyógyá-
szati magánrendelés III. Vörösvári út 29. II/5.
Bejelentkezés: 06(30)992-2151. Dr. Kaszó
Beáta, www.allergiadoktor.com

� Francia nyelvtanítást, korrepetálást válla-
lok általános és középiskolásoknak. Tel.:
06(30)597-2335
� Matematika korrepetálást, nyári felzár-
kóztatást, pótvizsgára felkészítést vállalok ál-
talános iskolás részére. Türelmes, diplomás
tanárnõ vagyok 15 év magántanári gyakorlat-
tal. Tel.: 06(20)981-3031
� 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
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� III. Testvérhegyi útnál, elegáns utcában,
saroktelken, igényes szeparált ikerfél eladó.
Tel.: 06(30)222-3159
� Olcsó nyaraló eladó 25 km-re. Akár egész
évben lakható! Tel.: 06(20)349-4099
� 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
� Keled u.-ban, aquincumi HÉV-megállótól
10 percre, 796 nm-es 19470/6. hrsz. kert, 19
nm-es Jitka faházzal, fákkal eladó. Víz, vil-
lany van. Tel.: 365-8929
� Családjával összeköltözne? Eladom ba-
rátságos két kis házból álló ingatlanomat (2+2
szoba) Óbudától 15 percre, 16 millióért. Tel.:
06(70)261-2629
� III. Csillaghegyen 2 szobás, újszerû, kert-
kapcsolatos, nagy teraszos lakás eladó. Tel.:
06(30)439-6233
� Csillaghegyi kertes ház eladó! 120 nm,
amerikai konyhás, 3 szoba+nappali, kertkap-
csolatos,verandás+2 terasz. 20 nm-es épület-
tel, 2 kocsibeállóval. A telek 364 nm. Ár:
29,9MFt. Tel.: 06(20)266-8681
� Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek (1075 nm) eladó, ikerház
építésére is alkalmas. Tel.: 06(30)222-1986
� Óbudán, Kerék utcára nézõ, 3. emeleti, 2
szobás, 57 nm öröklakásom 9,5 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06(30)670-0223
� Óbudán, cseréptetõs ház 4. emeletén,
másfél szobás, étkezõs, 48 nm-es, összkom-
fortos lakás, 15 nm-es garázzsal, 14,5 millió
forintért eladó! Tel.: 06(30)501-0932. Közve-
títõk kizárva

Elad-vesz

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
utca 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 kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

�Pi-víz és Bio bolt Óbudán! Immunrend-
szer-erõsítõ, méregtelenítõ, gyógyulást se-
gítõ Pi-víz (40 Ft/l); csökkentett-, deutéri-
ummentes víz, gyógyhatású készítmények,
kedvezõ áron! Szentendrei út 13.

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

�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

� Allergiás? Asztmás? Gyakran beteg?
Van megoldás! Indiso sóterápia, egészség-
ügyi fizioterápia, ÁNTSZ engedéllyel,
szakorvosi háttérrel. Szent Margit Rende-
lõintézet III. Csobánka tér 6 II/10 Tel.:
+36-30-516-14-37, www.indiso.eu

Egészség

� Mûszaki ellenõrzés, lebonyolítás, költ-
ségvetés és üzleti terv készítés. Pálfia Mik-
lós Tel.: 06(30)952-3810

� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellen-
zõ szerelése legolcsóbban! Javítást is válla-
lok! Tel.: 06-70-341-94-89

� „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

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.
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� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Vasrács, hegesztett zártprofil, zárral, kul-
csokkal eladó. Méret: 198,5x85x4 cm. Ára:
15.000 Ft. Tel: 06(30)964-5331
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, Herendit, festményeket, órákat. Arany:
7200-12000 Ft. Ezüst: 180-360 Ft. II. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az
interneten www.louisgaleria.hu
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember 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

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Bébiszitter gyakorlattal, képzettséggel
gyermekgondozást, felügyeletet vállal Óbu-
dán vagy Budán. Tel.: 06(20)205-6439

� A 4M Dance Company tánctanárokat ke-
res, képez több mûfajban. Pedagógusok, óvó-
nõk, tánctudással rendelkezõ fiatalok jelent-
kezését várjuk. Tel.: 06(30)598-3168
� Középfokú közgazdasági végzettséggel, sok
éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kapcsolódó
feladatokra keresek állást. Tel: 06(20)310-8476
� Társasházkezelést vállalok. Érdeklõdni a
06(30)307-7951-es telefonszámon lehet

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Kulturált, nemdohányzó 50-es budai
hölgy takarítást, vasalást, ablaktisztítást vál-
lal. Tel.: 06(70)262-3995

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria, Svájc
és Németország felé is. R. Zsuzsanna,
06(30)602-0094
� Miért maradna egyedül? Mi megtaláljuk
Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

� ANGOL BOLHAPIAC a British School
alsó parkolójában június 1-jén 10-13-ig.
Megközelítés: III. Kolostor utca felõl. Tel.:
06(70)321-1312. Árusítás csak BISB-s szü-
lõk részére

Bolhapiac

�� Plasztikai sebészeti magánrendelés:
Kedd 14-17 óra, III. ker. Bécsi út 217. dr.
Nagy Lajos fõorvos. Bejelentkezés:
30/663-2730, lnagydr@gmail.com. Web:
www.nagyplasztika.hu

Magánrendelés

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

A húsvét utáni ötvenedik
napon ünnepli a keresz-

tény világ a Szentlélek eljöve-
telét és egyben az egyház meg-
alapítását, azaz pünkösd napját.
A pünkösd elnevezés a görög
pentekosztész, azaz ötvenedik
szóból származik, és minden
évben május 10-e és június 13-
a közé esik. Pünkösdöt a ke-
resztény egyház születésnapjá-
nak is tartják.

Piros pünkösd napját ezer
éve virággal köszöntik Európa
sok országában. Magyarorszá-
gon is újra piros betûs nap a
pünkösdhétfõ. De mi is ez az
ünnep? A hozzá fûzõdõ népszo-
kásokat réges-rég elfelejtettük.
Vagy mégsem? Pünkösd napjá-
ra minden felébred. Abbahagy-
ja a lusta nyújtózást a világ,
ember és állat párt keres. Ned-
vektõl duzzadnak a levelek,
zsong és zsibong az élet.

Jól tudták a régiek, ilyenkor
meg kell állni egy pillanatra. A
nagy nyári munkák elõtt ünne-
pelni kell. Köszönteni az új éle-
tet, imádkozni a bõ termésért,
gyermekáldásért. Erre szolgált
a pünkösd, a húsvét utáni ötve-

nedik nap. A templomokban
évrõl évre megemlékeztek errõl
a napról, a lángnyelveket a
pünkösdi rózsa szirmaival he-
lyettesítették, a Szentlélek jel-
képeként fehér galambot repí-
tettek szabadon. A lányok és
asszonyok bíborvörös ruhába
öltöztek, befont copfjukat a ha-
gyomány szerint a bal vállukra
kanyarítva, a férfiak felöltötték
ünneplõjüket és kezdõdhetett a
mulatság.

Néhány faluban még ma is
élnek a pünkösdi hagyomá-
nyok, játékok, az Alföldön a
pünkösdölés, a Dunántúlon a
pünkösdikirályné járás. A pün-
kösdikirály választás sajnos tel-
jesen eltûnt, pedig a mai napig
él a szólás: Rövid, mint a pün-
kösdi királyság. Kezdetben vi-
tézi szokás volt, a katonák ma-
guk közül választottak egy évre
királyt. Ezt idézi Balassi Bálint
verse:

„Áldott szép Pünkösdnek
gyönyörû ideje

Mindent egészséggel látoga-
tó ege,

Hosszú úton járókat köny-
nyebbítõ szele”

Piros pünkösd napja

obuda_2013_10.qxd  2013.05.16.  14:02  Page 23



2013/10. szám24
Sport

obuda_2013_10.qxd  2013.05.16.  14:02  Page 24



2013/10. szám Iskoláink – Oktatás
25

Szívünk és lelkünk hungarikumai

„Hungarikumok” címmel kiállítás nyílt a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általános Iskolában. A pedagógu-
sok, gyerekek, szülõk együttes, ötletes munkái húsz
témakört ölelnek át, amelyekkel a nemzeti kincse-
ink megbecsülésére kívánják felhívni a figyelmet.

A Hónap Ovija
Áprilisban a Hónap Ovija játék nyertese az óbudai
Meseerdõ Óvoda Meggyfa utcai telephelye lett a
szavazatok alapján (szuloforum.hu). Nyeremé-
nyük egy mókuskerék telepítéssel együtt, 140 ezer
forint értékben a Mátrapark Kft. felajánlásával.

Innováció az iskolában
Ünnepélyes projektnyitó rendezvényt tart május 23-án 13
órai kezdettel az Óbudai Nagy László Általános Iskola ve-
zetése a Rozmaring Kertvendéglõ csónakházi különter-
mében. A TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0296 számú, „Inno-
váció az iskolában” címû pályázat programelemeit és a
megvalósítással kapcsolatos tevékenységeket az intéz-
mény igazgatója, Szilágyiné Debreczeni Mária ismerteti.
Az eseményen mûsort adnak az iskola diákjai.

Tehetségnap a Napraforgó oviban
„A cseresznyefa élete” címmel tanórán kívüli tehet-
ségsegítõ programot rendeznek május 24-én 10-tõl
12 óráig a békásmegyeri Napraforgó Mûvészeti Óvo-
dában. A „Tehetséghidak” elnevezésû, TÁMOP-3.4.5-
12-2012-0001 számú program kiemelt projektként va-
lósul meg. A tehetségsegítõ programokat a szülõk, di-
ákok és pedagógusok együttmûködésének fejleszté-
se érdekében rendezik. (Cím: Pais Dezsõ utca 2.)

Zrínyisek osztálytalálkozója
A Zrínyi Ilona Általános Iskolában 50 évvel ezelõtt,
1963-ban végzetteknek szerveznek osztálytalálkozót
május 31-én 14.30 órától az óbudai Trófea étterem-
ben. (Cím: Laktanya utca 3-5.) Jelentkezés asztalfog-
lalás miatt május 27-ig Gittinger Editnél: 387-2139.

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnázium (volt Martos Flóra Gimnázi-
um, Szent Lujza Intézet, Cselka Intézet) nemzedéki
találkozóra várja június 7-én 16 órától volt tanárait,
tanítványait.

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a jú-
nius 18-án induló, „Ismerkedés a számítógéppel és
az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” elnevezésû
tanfolyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefonszámon.)

A felsõoktatásban továbbtanulni szándékozó, azonban a képzés költségeit
vállalni nem tudó tehetséges fiatalok segítésére a képviselõ-testület 2012-
ben Óbudai Továbbtanulási Támogatás néven pénzügyi alapot hozott létre.

A szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló, 9/2006. (III.1.) rendelet 2. A. §-a sze-
rint Óbudai Továbbtanulási Támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult fiatal
felnõtt, aki Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ott
életvitelszerûen él, érettségi bizonyítványát 2012-ben vagy azután szerezte nap-
pali tagozaton, és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,5
vagy a fölött van, illetve azok a fiatalok, akik felsõfokú tanulmányaikat 2012 szep-
temberében megkezdték, év végi átlaguk eléri a 3,5-öt és szintén szociálisan
hátrányos helyzetûek.
Nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejû alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vesz részt, és a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozottak szerin-
ti jövedelme és a vele közös háztartásban élõ, a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény vonatkozó része szerinti közeli hozzátartozók egy
fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át.
Egyidejûleg csak egy felsõoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A támogatás összege: a képzés hallgató által fizetendõ költségtérítés összegé-
nek 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a 400 000 Ft/félév összeget.
A támogatást minden pályázati fordulóban újra kell pályázni! 
Az újra pályázók pályázaton való részvételének feltétele az, hogy az elõzõ félév
tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kerekítés nélküli 3,5 átlagot.
A pályázaton való részvételhez szükséges a kitöltött formanyomtatvány, az
igénylõ és a vele közös háztartásban élõk jövedelem igazolásai, továbbá 
csak az elsõ pályázat beadásakor: az érettségi bizonyítvány iskola által hitelesí-
tett másolata, melynek benyújtási határideje 2013. június 30.; a felsõfokú kép-
zésre történõ felvételrõl szóló hivatalos értesítés, melynek benyújtási határideje
2013. augusztus 10.,
további pályázatok esetén: az elõzõ félévi sikeres tanulmányok hiteles igazolá-
sa, melynek benyújtási határideje: 2013. augusztus 10.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. június 10.
A beérkezett pályázatokról az oktatási osztály, valamint a szociális szolgáltató fõ-
osztály javaslatának figyelembe vételével 2013. augusztus 31-ig mérlegelési jog-
körében eljárva a polgármester dönt, és az önkormányzat 2013. szeptember 15-
ig tanulmányi szerzõdést köt a támogatottal.
(A rendelet, a pályázati kiírás és a kitöltendõ formanyomtatvány az
obuda.hu/palyazatok/obudai-tovabbtanulasi-tamogatas/ oldalon található.)

Óbudai Továbbtanulási Támogatás

A z Óbudai Kulturá-
lis Központ San

Marco Galériájában a
kerületben dolgozó, al-
kotó pedagógusok mun-
káiból válogató, évente
rendezett tárlatot Tamás
Ilona, a Klebelsberg In-

tézményfenntartó Köz-
pont tankerületi igazga-
tója nyitotta meg. Be-
szédében gyerekektõl
idézett a rajz, a vizuali-
tás szerepérõl. A kiállí-

tás szakmai megnyitásá-
ra Garami Gréta mûvé-
szettörténészt kérték fel,
aki valamennyi kiállító
mûvész munkáját külön
értékelte. 

Rajztanárok munkái 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A meghirdetett ingatla-
nokra a nemzeti vagyonról
szóló, 2011. évi CXCVI
törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más
jogosultat megelõzõ, vala-
mint az egyes állami tulaj-
donban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény
értelmében a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvásárlá-
si jog illeti meg.

Az ajánlatnak tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyilatko-
zatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek
elfogadására. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat letéti számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizetését iga-
zoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban
2013. június 17-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesíté-
si Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti
címen.

A pályázat bontása 2013. június 17-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. szám
alatt, az értékesítési osztály hivatalos helyiségé-
ben történik. A pályázaton résztvevõket levél-
ben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet
tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szer-

zõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározot-
tak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni az értékesítési osztályon, a
437-8646-os és a 437-8639-es telefonszám-
okon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapra, valamint a következõ
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

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

Az Óbudai Múzeum  június 1-jén ismét megren-
dezi „Fõzõverseny az óbudai szépasszonyok-
hoz és aranyifjakhoz” címmel bográcsos fõzõ-
versenyét, amely ezúttal az óbudai Krúdy-év-
hez kapcsolódik. 

Felhívás fõzõversenyre 
A verseny moderátora: Magos Zoltán mester-
szakács. A zsûri tagjai: Saly Noémi irodalom
és Budapest történész, Magos Zoltán mester-
szakács, Diamant Lívia múzeumpedagógus,
gasztroblogger.
Jelentkezõk köre: várják minden olyan baráti
társaság, család, magánszemély, szervezet je-
lentkezését, akik örömmel lépnek a híres óbu-
dai vendéglõsök nyomdokába és elkészítik
Krúdy egyik kedvenc ételét, a marhapörköltet.
A versenybe a marhapörkölt mellé házilag sü-
tött fehérkenyérrel is lehet nevezni, amelyért a
zsûri plusz pontban részesítheti a versenyzõket.  
Tudnivalók a versenyrõl: az Óbudai Múzeum
biztosítja az ételhez a hozzávalókat, a bográ-
csot, valamint a tûzrakás valamennyi kellékét.
A versenyzõknek a fûszerezést, és az étel
„egyedivé tételét” kell megoldaniuk (saját fû-
szerekkel, hozzávalókkal).  A versenyben tíz
csapat vesz részt, a regisztráció a jelentkezési
lapok beérkezési sorrendjében történik.  
A verseny idõpontja: június 1-jén 10-tõl
15 óráig. 
Az elkészített ételbõl három adagot kell a zsûri
számára felszolgálni. A zsûri a bírálatkor az
egyéni ízeket, a stílszerû tálalást, a kedves kíná-
lást is értékeli. 
A verseny helyszíne: Óbudai Múzeum
(Fõ tér 1.)
Jelentkezési határidõ: május 29-e. 
Nevezés feltételei: nevezési díj nincs! Anevezés

külön jelentkezési lapon történik, amely az
Óbudai Múzeum recepcióján tölthetõ ki kedd-
vasárnap 10 és 18 óra között.
Díjazás: a verseny 1-3 helyezettjei tárgyjuta-
lomban részesülnek. Valamennyi induló em-
léklapot kap. 

Krúdy séta 
Az eredményhirdetés és díjkiosztó után Krúdy
sétára várják az érdeklõdõket. Felkeresik az író
óbudai lakhelyét, törzshelyét, „felbukkanásai-
nak” helyszíneit. Megelevenednek irodalmi
alakjai és a régi Óbuda, hiszen Krúdy írásaiból

nyomon követhetõ a városrész fejlõdése, akko-
ri állapota is, csakúgy, mint a girbegurba utcá-
kon fel-felsejlõ különös alakok történetei.
Hozza el kedvenc Krúdy regényét, írását, és
idézzük fel közösen a magyar irodalom
Szindbádjának különös alakját! A séta az Óbu-
dai Múzeum bejáratától indul.
A jelentkezés feltételeirõl bõvebb felvilágosítás
Tóth Anita Eszter kulturális szervezõtõl kérhe-
tõ a 250-1020-as, illetve a +36-20-509-8222-es
telefonszámon.
(A programokról további információ:
www.obudaimuzeum.hu, tel.: 250-1020.)

Krúdy egyik kedvenc ételét fõzhetik

Bográcsban rotyogó marhapörkölt 
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Pünkösdre 
Rejtvényünkben népköltésû versrészletet olvas-
hat a Pünkösddel kapcsolatban. Megfejtés a víz-
szintes 7. és a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Egyik mecseki hegy. 7. A vers-
részlet eleje (zárt betûk: Ó. E.). 15. Errõl az orosz
helységrõl kapta a nevét  közeli tavunk. 16. Német
férfinév. 17. Téli sportot ûz. 19. Angol fül. 20. …
Judd, amerikai filmszínésznõ, fonetikusan. 21. T. K.
V. 22. Megkevert ama. 24. Párló edény. 26. ÁFA be-
tûi keverve. 27. Kicsinyítõ képzõ. 28 Ritka nõi név.
30. A számomra fordítva! 32. Elveszítõ visszája.  34.
Orosz folyó. 35. Lúd. 37. Reggeli ital lehet. 39. R. D.
A. K. 40. Svéd, japán, uruguay-i  és norvég autók je-
le. 42. Fejér megyei helységbe való. 44. MV. 46.
Fordítva hibáztatott. 47. Az erbium vegyjele. 48. Ré-
szes rag. 49. Orosz Irén. 51. Az ittrium és rénium
vegyjele. 52. A Duna romániai melléke. 53. Egyete-
münk névbetûi. 55. Belül butít! 57. Fordított betû.
58. Japán város. 61. Az egyik szerve.
FÜGGÕLEGES: 1. A versrészlet második fele
(zárt betûk: E. L. E. L.). 2. Kis Imre. 3. Vess visz-
sza! 4. I. Z. L. 5. Nagy Katalin szignója. 7. Római
95. 8. Éhsége. 9. Fordítva ölt. 10. S-sel az elején vi-
rág része. 11. Elõd. 12. Bór és tellúr. 13. Nyugati
német városi. 14. Fûszernövény. 18. Vuk bácsikája
volt. 22. Plusz. 23. Juttathat. 25. Félig keveri! 28. A
törökök számára hitetlen volt. 29. Létrehoz. 31. Sö-
röskrigli. 32. Szubjektív ellentéte. 33. Korai Angli-
ában. 36. Bokorféle. 38. Szagot. 41. Hölgyekkel kapcsolatos. 43.
A. K. E. 45. XX. századi gazdasági rendszer. 47. Ezt jelenti az ab
ovo. 50. ADUÓ. 52. A biztonsági lift atyja. 54. Vissza ad-e régie-
sen, fordítva. 56. Jegyzel. 57. Költõi szív visszája. 59. Z. L. 60. U.
Ü. 61. Szintén nem. Ipacs László

A május 8-án megjelent, 
„Szórakozás” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Aki megtanul magán nevetni, 
sosem marad szórakozás nélkül”.
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A2012-as év végén ko-
moly változás állt be

a rallycross életében, tud-
niillik egy profi promóter,
a korábban a salakmorotos
vb-t, a Speedwayt is felfut-
tató IMG (wimbledoni
Grand Slam tenisz bajnok-
ság stb.) került a sorozat
élére, melynek egyértelmû
célja, hogy 1-2 éven belül
az autósportok egyik leg-
népszerûbb és legközked-
veltebb világbajnoki soro-
zatává tegye a rallycross-t. 

Az óbudai illetõségû
Bánkuti Gábor, nemzetkö-
zi szinten mindenidõk leg-
eredményesebb magyar
rallycross versenyzõjeként
jól tudja, hõn szeretett
sportága méltó rá, hogy vi-
lágszenzáció legyen, és
minden adottsága megvan
ahhoz, hogy nézõk millióit
kösse le akár a versenyek

helyszínén, akár a televí-
ziókészülékek elõtt.   

- 1995-ben indultam
elõször Rallycross Orszá-
gos Bajnoki, 1996, majd
2006 óta pedig rendszere-
sen Eb-futamokon - kezdi
a 35 éves óbudai pilóta. -
Nem véletlen, hogy nem
váltottam soha sportágat,
hiszen biztos vagyok ben-
ne, hogy számomra seme-
lyik másik szakág nem ad-
na akkora sportélményt,
mint a rallycross. Itt nincs
két egyforma kör, folya-
matosan improvizálnunk
kell az autóban, miközben
látványos csaták sorát vív-
juk versenyzõtársainkkal
az aréna jellegû, a lelátók-
ról egészében belátható pá-
lyákon. A rallycross-ban
akció követ akciót, néhány
percbe kell belesûrítenünk
minden tudásunkat.

A rallycross-ban egy-
egy futam valóban néhány
percig tart csupán, viszont
van belõlük mintegy ötven
egy hétvége során, amivel
értelemszerûen a szurko-
lók járnak a legjobban. Itt
tényleg minden a nézõkért
van, az autósportok között
eddig mégis mostohagye-
reknek számított a sportág.
Pedig ebben a szakágban
minden megtalálható, ami
miatt szeretik az emberek
az autósportokat. Éppen
csak a körítés, a megfelelõ
hírverés hiányzott - eddig!
Ezt az ûrt fogja betölteni
hamarosan az IMG, a ral-

lycross új promótere, így
biztosra vehetjük, hogy 1-
2 éven belül végre méltó
helyére kerül a rallycross
az autósportok rangsorá-
ban. 

Nem véletlen, hogy az
Egyesült Államokban már
felfedezték a rallycross-
ban rejlõ páratlan lehetõsé-
geket, és ott ma már milli-
ók követik nyomon az
egyes versenyeket. Ideha-
za is hasonló érdeklõdésre
lehet számítani a közeljö-
võben. 

Nyirádon pedig Petter
Solberg és a többi világ-
sztár mellett ismét ott lesz
a mezõnyben a nyolcszo-
ros magyar bajnok Bán-
kuti Gábor is, aki 2006-
ban az elsõ nyirádi Eb-fu-
tamon csak egy hajszállal
csúszott le a dobogóról, és
a bravúros 4. helyet szerez-
te meg hazai közönsége
elõtt. Majd ezt a helyezést
egy évvel késõbb megis-
mételte a német futa-
mon, ami máig a magyar
rallycross legnagyobb
eredményének számít.
Szenzációként pedig
2008-ban pedig az osztrák
futamon zuhogó esõben
elõfutamot nyert! Idén, eb-
ben a bivalyerõs nemzet-

közi mezõnyben ezeket az
eredményeket nem lesz
könnyû túlszárnyalni, de
az óbudai versenyzõ most
is igyekszik majd megmu-
tatni a világ legjobbjainak,
hogy milyen is az igazi
magyar virtus, és hogy hi-
ába fejlõdik gõzerõvel a
sportág, mi, magyarok is
tartjuk vele a lépést, és
mindig komolyan kell szá-
molni velünk. Örülünk,
hogy a világbajnokság felé
tart a rallycross; mi is vele
tartunk! 

Bánkuti nem mellesleg
kiválóan kezdte az évet,
hiszen a magyar bajnok-
ságban két versenyen két
gyõzelemmel hangolt az
idei Eb-futamra, az esõs
RabócsiRing-i viadal
után legutóbb épp Nyi-
rádon volt gyorsabb min-
denki másnál. 

A gyõztes érzés tehát
már megvan, az óbudai pi-
lóta ezt próbálja meg át-
menteni a május 24-e és
26-a között megrendezen-
dõ Európa-bajnoki futam-
ra is, hogy valami emléke-
zetes teljesítménnyel ör-
vendeztesse meg hazai
szurkolóit. 

(www.bankutimotor-
sport.hu; www.nymc.eu)

Rallycross

Bánkuti Gábor hazai pályán a világ legjobbjai ellen
Az év versenye következik a hazai rallycross-ban május
26-án. Tavaly hivatalosan is a nyirádi Eb-futamot válasz-
tották az FIA Rallycross Európa-bajnokság legjobban si-
került versenyének, és idén még nagyobb durranásra
van kilátás a lassacskán világbajnoksággá alakuló soro-
zat magyarországi állomásán, melyen a nyolcszoros ma-
gyar bajnok Bánkuti Gábor is a mezõnyt erõsíti majd a
Super 1600-as kategóriában.

Óbudai gyõzelem
a kerületek V. Foci Tornáján

Ami házigazdaként sorozatban négy alkalommal nem
sikerült Óbuda-Békásmegyer önkormányzati „váloga-
tottjának” a Budapesti Kerületek Foci Tornáján, ahhoz
idén Angyalföldre kellett utazniuk a III. kerületieknek.
Ötödik nekifutásra, vendégként érdemelték ki a húsz-
csapatos mezõnyben az elsõ helyet. A „pesti oldal”
három tornagyõzelme után 2013-ban ismét egy budai
kerület csapata vitte el a pálmát a hagyományossá vált
amatõr sporteseményen.

Komoly sikerekkel
kezdték a verseny-

szezont az Óbudai WDSE
aerobikosai. AMagyar Ku-
pa I. fordulóján összesen 7
arany-, 6 ezüst- és 3 bronz-
érmet nyertek. Ezt követõ-
en a Diákolimpia döntõn 1
arany- és 1 bronzérem „ju-

tott” az óbudai egyesület-
nek. Az egyetemi bajnok-
ságon további egy gyõze-
lemmel zártak. - Nagy
öröm az egyesület életé-
ben, hogy két felnõtt ver-
senyzõnk, Kõrösi Kitti és
Szabó Júlia az Óbuda
Sportolója kategóriában

Emléklapot vehetett át Bús
Balázs polgármestertõl
május 4-én, Óbuda Napján
- hangsúlyozta Sinkó And-
rea vezetõedzõ. Akét spor-
toló jelenleg életük legna-
gyobb megmérettetésére, a
kolumbiai World Games-re
készül. Sz. Cs. 

Sikert sikerre halmoz a WDSE
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Megcsinálták! A Vasas-
Óbuda röplabdás lányai a
Magyar Kupa megnyerése
után a bajnoki fináléban is
bizonyították, hogy kis ha-
zánkban nincs náluk jobb
csapat. A rájátszás döntõ-
jének ötödik mérkõzésén
drámai csatában, idegen
pályán gyõzték le az esé-
lyesebbnek vélt Gödöllõ
együttesét, ezzel megsze-
rezték az ötödik bajnoki cí-
müket. A röplabda-szakosz-
tály elnöke immár két éve
Bús Balázs polgármester.

Gödöllõn a csapatot el-
kísérõ nézõk „Egy

meccs, egy gyõzelem -
egymásért” feliratú moli-
nóval fogadták kedvencei-
ket. Nagy volt a tét: a két-
két mérkõzést megnyerõ
csapat közül ki lesz az ötö-
dik, mindent eldöntõ csata
gyõztese. Az otthoni pálya
elõnyét élvezõ Gödöllõ,
vagy a lendületben lévõ

Vasas nyújt-e kiemelkedõ
teljesítményt. A mérkõzés
folyamán kiderült, hogy
az óbudaiak hangolódtak
jobban a döntõre, jobban
koncentráltak, kevesebb
hibával játszottak. A har-
madik játszmában ugyan
nehéz perceket élt át Jókay

Zoltán edzõ, ám a lányok
megingása nem tartott so-
káig, a negyedik játékrész-
ben káprázatos játékkal
igazolták, hogy ezen a na-
pon is övék a jobb csapat. 

A döntõ után Jókay
Zoltán megkönnyebbül-
ve, büszkeségtõl és meg-

hatódottságtól csillogó
szemekkel nézte tanítvá-
nyai örömtáncát. - Ez a
gyõzelem a Vasas-Óbuda
röplabda szakosztályá-
nak egyik nagy ünnepe.
A mai csodás játékban
voltak ugyan kiemelkedõ
teljesítmények, de a dön-

tõ öt mérkõzésén a csapat
harcolta ki a bajnoki cí-
met. Örülök, hogy az
idén nyerõ típusú csapat
szerepelt, amikor kellett,
mindenki odatette magát,
legjobb tudását nyújtotta
a kritikus helyzetekben.
Úgy gondolom, minden-
ki elégedett lehet, hiszen
a Magyar Kupa mellé az
OB megnyeréséért ka-
pott serleget is hazavit-
tük. 

A döntõ eredménye:
TEVA Gödöllõi RC-
Vasas-Óbuda 1-3 /-21,-
25, 23, -15/.

A bajnokcsapat: Borsos
Lili, Cicic Milica, Fábián
Fanny, Gubicza Laura,
Lévai Vivien, Ludmán Ré-
ka, Miklai Zsanett,
Stefanik Orsolya, Szabó
Adrien, Takács Bernadett,
Tálas Zsuzsanna, Tóth
Andrea, Vacsi Evelin.
Edzõ: Jókay Zoltán.

Lovas A.

Röplabda

Kupabravúr után sikeres bajnoki döntõ

FOTÓ: VASASWOLLEY.HU

A Budai Akrobatikus
Sport Egyesület (BASE)
harmadszor rendezte a
Budapest-Vidék Bajnok-
ságot a Kerék utcai Álta-
lános Iskolában. Kilenc
egyesület, közel 130 ver-
senyzõje mérte össze tu-
dását május 4-én.

Ó buda Napján tar-
tották a versenyt a

szakág 9 egyesületének
közel 130 versenyzõjé-
vel. A kerületben mére-
tei miatt a Kerék utcai

Általános Iskola volt al-
kalmas erre a nagysza-
bású eseményre.

A megnyitóra érkezett
vendégek: Bús Balázs
polgármester, a  rendez-
vény fõvédnöke, Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter, Kelemen Vik-
tória alpolgármester, dr.
Csepeli Zsuzsanna, az
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. ügy-

vezetõ igazgatója, Sza-
kály Ernõ, a budapesti
Tornaszövetség fõtitká-
ra, Horváth Gábor, a Bu-
dapesti Tornaszövetség
elnöke, Magyar Zoltán,
a Magyar Tornaszövet-
ség (MATSZ) elnöke,
Aradiné Deák Katalin
akrobatikus torna szakág-
vezetõ, Pfeifer Ferenc
akrobatikus torna tiszte-
letbeli elnöke, Csuka Jo-

lán, a Magyarországi
Power Plate oktatás ve-
zetõje. A versenyigazga-
tó Mester Gábor, a
BASE elnöke volt. 

A vendégek fogadása,
majd a bemelegítés után
megkezdõdött a ver-

seny. A verseny vég-
eredményeként a BASE
3 arany-, 2 ezüst-, 2
bronzérmet és 2 negye-
dik helyezést ért el. Az
egyesületek versenyé-
ben is dobogóra állhat-
tak bronzérmesként.

Akrobatikus torna verseny a Kerékben 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb június
4-én)17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás
király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna
ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb júni-
us 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály minisz-
ter, a Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr.
Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap má-
sodik csütörtökén (legközelebb június 13-án) 18-tól 20 óráig az
Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szük-
séges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában,
a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén (legközelebb június 20-án) ingyenes jogi tanácsadás-
sal egészül ki.

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kár-
pát Dániel (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ foga-
dóóráját minden hónap elsõ
péntekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában, illetve külön
idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos or-
szággyûlési képviselõ fogadóórát tart.
Az érdeklõdõk a +36-20-770-6593-as
telefonszámon vagy a lajos.olah@
parlament.hu e-mail címen jelentkez-
hetnek idõpont-egyeztetés céljából. A
következõ fogadóóra témája: Harma-
dik kerületi trafik-ügyek. A témához
kapcsolódó megjegyzéseit, észrevé-
teleit megküldheti a fenti elérhetõsé-
gek valamelyikére.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a Tûzoltónap alkalmából és
Szent Flórián tiszteletére koszorúzási
ünnepséget rendezett május 3-án a
Szent Flórián szoborcsoportnál.

Az egyik legfélelmetesebb ele-
mi erõtõl, a tûztõl való rette-

gés keltette életre Flóriánnak, az
„Isten tûzoltójának” alakját. A tûz-
oltók számára Flórián a tûzoltó
munka lényegét testesíti meg: az
állhatatosságot, becsületet, ember-
társaik megsegítését. Flórián nap-
ját, május 4-ét a tûzoltók ma
is a személye elõtti fõhajtás-
sal tartják nyilván, hiszen az
elkötelezett hivatástudat alap-
ja a vállalt munkába vetett hit
és a hagyományokhoz való
ragaszkodás. Óbudán a ta-
valy újra állított Szent Flórián
szoborcsoportnál koszorúzott
az Országos Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság.

Zsiga Péter, a Kövi Szûz
Mária plébánia plébánosa
beszédében méltatta a tûzol-
tók áldozatos munkáját, bá-
torságát. 

Szavai után a vendégek el-
helyezték koszorúikat a szo-
bornál. Elsõként Palotai Zsolt
tûzoltó ezredes, Veres Péter

tûzoltó alezredes és Zsigó Árpád
tûzoltó százados parancsnok a Fõ-
városi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság nevében,  ezt követõen Kele-
men Zsolt  elnök a Budapest Tûz-
oltó Szövetség nevében helyezett
el  koszorút. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatát Bús Balázs pol-
gármester képviselte és helyezte el
a tisztelet virágait, végül Neu-
brandt Istvánné, a Braunhaxler
Óbudai Német Hagyományokat
Ápoló Közhasznú Egyesület ne-
vében koszorúzott.

Koszorúzás a Szent Flórián szobornál

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

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Munkatárs: 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. III. em. Tel./fax: 411-0266, 267-0524.

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

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Kiadó a Suzuki Római autószalon felett
található 130 nm-es tetõtéri lakás. Az ingat-
lan frekventált helyen található a Csillag Be-
vásárlóközpont szomszédságában, a Szent-
endrei út mellett. A BKV közlekedés rendkí-
vül kedvezõ (csillaghegyi HÉV, buszjárat).
A bérleti díj 100.000 Ft +áfa+rezsi/hó. * Ki-
adó még diák számára egy szoba+fürdõ,
közös konyha. Bérleti díj 30.000 Ft/hó.
Érd.: 06(20)977-0484, roszkopf.melinda@
suzukibarta.hu

50 éves a Vackor Óvoda 
Az intézmény idén ünnepli fenn-
állásának 50. évfordulóját. Az
egykori kollégákat és a volt óvo-
dásokat, valamint az érdeklõdõ-
ket június 7-én 10 órára várják a
korábbi Árpád fejedelem úti, ma
már Vackor Óvodába. (Cím:
Árpád fejedelem útja 60.)

AA kkeerrüülleettüünnkkbbeenn ééllõõ IIllllééss GGyyöörrggyy íírróó hhuusszzaaddiikk

kköönnyyvvee jjeelleenntt mmeegg aazz iiddeeii KKöönnyyvvhhéétteenn.. 

EEllggoonnddoollkkoozzttaattóó ééss iizzggaallmmaass nnoovveelllláákk..
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Mozaik – Hirdetés

Hahota
A katona éjszakai õr-
ségben van, amikor zajt
hall a kerítés mellõl.
- Állj! Ki vagy?!
- Anyád a demizsonnal!
- Anyám állj, demizson
tíz lépést elõre!

* * *
- Pincér, van még abból
a borból, amelyikbõl
tegnap este ittam?
- Hogyne, uram! Termé-
szetesen van.
- Rendben. Akkor hoz-
zon egy korsó sört!

* * *
A nyuszi odaoson a ró-
kalyuk elõtt játszadozó
kölykökhöz:
- Itthon van az apátok?
- Nincs - felelik a kis rókák.
- Hát az anyátok?
- Õ sincs.
- Na, akkor szeretnétek
kapni mindannyian egy-
egy hatalmas pofont?

* * *
- Mi az abszolút felesle-
ges kérdés?
- ???
- Az aludttejtõl megkér-
dezni, mit álmodott.

* * *
- Doktor úr, segítsen le-
szokni a dohányzásról!
- Próbálja meg a rágó-
gumit!
- Már próbáltam, de se-
hogy sem akart meg-
gyulladni!

* * *
- Ki az abszolút fös-
vény?
- ???
- Aki a végrendeletében
mindent magára hagy.

* * *
Pistike órán a pad alatt
a Micimackót olvassa.
- Pistike, ki volt Róbert
Károly fia? - kérdezi a
tanító néni.
- Róbert Gida - vágja rá
a gyerek.

* * *
A tanító néni az elvont
dolgok fogalmát magya-
rázza a gyerekeknek:
- Elvont az a dolog, amit
nem tudunk megfogni a
kezünkkel. Pistike, mondj
egy példát!
- Az izzó vasdarab - ér-
kezik a válasz.

A kellemes idõ
szinte vonzza

az embereket a Ró-
mai-partra. A víz
közelsége, a sétá-
lás, futás, kerékpá-
rozás lehetõsége
kiváló programot
kínál a hétvégéken.
Április közepétõl
már „dúl” a szezon,
a fõváros más ke-
rületeibõl is jönnek
kikapcsolódni a
családok. Jó idõ
esetén tele vannak
az étkezõ helyek, a
sétáló úton alig le-
het közlekedni a
hullámzó tömeg
miatt. L. A.

A tej nemzetközi világnap-
ja alkalmából gasztronómi-
ai napot rendeznek május
25-én 10 órától a Magyar
Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban. 

A z eseményen õster-
melõk és kisebb

cégek mutatkoznak be,
gyermekeknek szóló
programok (kreatív kéz-
mûveskedés a tejtermé-
kek dobozainak újra-
hasznosításával; 11 és
16 órakor sajtos stangli
sütés), színvonalas elõ-
adások kísérik a világ-
napot. Elõadások: a tej-
ivók régen és ma 10.30
órától; házi tejfeldolgo-

zás és a sajtkészítés 11
órától; bemutatkozik a
Magyar Sajtkészítõk
Kézmûves Céhe 11.30
órától; már 45 éve a pi-
ros Pöttyös az igazi! 12
órától; õstermelõk, cé-
gek bemutatkozása
12.30 órától. 

Belépõ: múzeumi be-
lépõ, ajándék Pöttyös
Túró Rudival. (Teljes
áru: 800 forint; kedvez-
ményes: 400 forint;
családi jegy: 1500 fo-
rint. További informá-
ció: Korona tér 1., -
volt Dugovics Titusz tér.
Tel.: 375-6249. E-mail:
mkvm@iif.hu Web: www.
mkvm.hu) 

Gasztronómiai nap a Korona téren

Igen változékony volt az idõ egész hónapban. A nyárias
kánikulát gyakran heves zivatarok követték. Az ország-
ban szinte mindenütt, többek közt Óbudán is felhõszaka-
dás, intenzív záporok, zivatarok váltogatták egymást,
rövid idõ alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék is
hullott. (Felvételünk a Vörösvári úton készült.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Nyüzsgõ élet a Római-parton
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