
Az Óbudai Társaskörben tartotta az ön-
kormányzat a pedagógusnapi ünnepsé-
get, melyen kitüntetéseket adtak át.

Margit-napon ünnepelte önállóvá válását a
Szent Margit Kórház. „Újranyitási” ünnepsé-
gen köszönték meg a támogatók segítségét.

Számos új kötettel jelentkeztek az idei 84.
Ünnepi Könyvhéten óbudai írók, költõk. Csu-
kás István is dedikált a könyvszemlén.21

Óbudai szerzõk az Ünnepi Könyvhéten

XIX. évfolyam 12. szám                Megjelenik kéthetente              2013. június 17.

5
Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért

9
Ismét önálló a Szent Margit Kórház

Programajánló a 13-15. oldalon

Megjelenésünk. Lapunk következõ száma
július 1-jén, hétfõn jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Fizetõparkolás 
2014. január 1-jétõl 
– kedvezményekkel

Plusz kedvezményekkel, jövõ év január
1-jétõl indul a kerületi fizetõparkolás. A
képviselõk többek közt döntöttek még
vezetõi kinevezésekrõl, a bölcsõdei és
óvodai kamerarendszer kiépítésérõl, az
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj
adományozásáról a május 30-ai testüle-
ti ülésen. TUDÓSÍTÁS A 6. OLDALON

O rbán Viktor miniszterelnök veszély-
helyzetet hirdetett ki, amely egészen

addig érvényben is marad, amíg az ország
teljes szakaszáról elvonul az ár. Az árvízi vé-
dekezéshez szükséges költségvetési forráso-

kat megnyitották és átcsoportosították a du-
nai árhullámban nem érintett vízügyi szak-
embereket az árvízveszélyes területekre. Or-
szágosan közel 700 kilométeren indult meg a
védekezés. KÉPES BESZÁMOLÓ A 2-4. OLDALON

Hírösszefoglaló: A Dunán végigvonuló rekordszintû árvíz hazánkat sem kímélte. A Nyugat-Európá-
ból érkezõ hírek és információk hatására minden eddiginél átfogóbb védekezési munkálatok kez-
dõdtek annak érdekében, hogy a lehetõ legkisebb károkat szenvedje el az ország az áradás kö-
vetkeztében. Budapesten végül 891 centiméteren tetõzött a folyó. Az összehangolt munkának kö-
szönhetõen a Római-partot is sikerült megvédeni a víztõl.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Példás összefogás a gátakon • 891 centiméteren tetõzött a Duna Budapesten

Óbudát is megvédték a rekordszintû árvíztõl
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Árvízi védekezés

Az I. fokú árvízvédel-
mi készültség elren-

delését követõen, mintegy
3,2 kilométeres partszaka-
szon, a Pók utcától a Pün-
kösdfürdõ utcáig, illetve az
Aranyhegyi pataknál és a
Rozmaring vendéglátó
magasságában megkezdõ-
dött a III. kerületi árvízvé-
delmi munka. 750 centi-
méteres vízállás elérését
követõen világossá vált,

hogy nem a partélen, ha-
nem a Nánási út, Királyok
útja vonalában, továbbá a
Mocsáros térségében és a
Gázgyár környékén kell a
védekezést megtervezni.
Június 2-án legnagyobb
vízállás feletti elõrejelzés
után a kerületi járási kor-
mányhivatal vezetõjének
elnökletével összeült a he-
lyi védelmi bizottság. Ki-
épült a Királyok útja, Po-

zsonyi út sarkán az árvízi
operatív bázis és informá-
ciós központ, ahol a véde-
kezésben részt vevõ ható-
ságok és a közmûcégek a
koordináló munkát végez-
ték. Június 4-én a kormány
kihirdette a veszélyhelyze-
tet, a közterület-felügyelet
ekkor zárta le a védvonal
menti utak gépkocsiforgal-
mát. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata több mint
317 ezer homokzsákot
adott ki a töltéséhez szük-
séges 200 teherautónyi ho-
mokkal és 25 tekercs fóliát
a hullámtérben védekezõ
lakosság részére. Ezen túl-
menõen gumicsizmákkal,
lapátokkal, négy szivattyú-
val, négy reflektorral és
egy áramfejlesztõvel látta
el a hullámtérben élõket. A
hullámtéren 110-en saját
erõbõl végezték a védelmi
munkát, ám az önkor-
mányzat számukra is tá-
mogató segítséget nyújtott. 

Orbán Viktor miniszter-
elnök június 9-én tájéko-
zódott a római-parti véde-
kezésrõl. Ezen a napon éj-
jel tetõzött a Duna a fõvá-
rosban 891 centiméterrel.
Bús Balázs polgármester

és Puskás Péter alpolgár-
mester az árhullám érke-
zésének elõrejelzésétõl
annak levonulásáig (egy-
mást váltva) folyamatosan
a helyszínen tartózkodott,
de az önkormányzat kép-
viselõi is kivették a véde-
kezési munkálatokból a ré-
szüket. AIII. kerületi véde-
kezésben összesen 600-an
vettek részt, a naponta
megjelent 300 önkéntes
nagyobb munkaerõt kép-
viselt, mint amennyit a fel-
adat elvégzése megkívánt.
Összesen 49 ember elhe-
lyezésérõl gondoskodott
az önkormányzat, részben
nyugdíjas házaiban, rész-
ben saját tulajdonú lakása-
iban. Miután az árhullám

okozta vízszint 800 centi-
méter alá csökkent, meg-
kezdõdött fokozatosan a
hullámtérben a szivattyú-
zás, fertõtlenítés, kárfel-
mérés. Az önkormányzat
a feleslegessé vált homok-
zsákok számára gyûjtési
pontokat jelölt ki, és innen
szállítja el azokat ártal-
matlanításra. A Nánási út
elején a forgalmi zárást
már feloldották, a bekötõ-
utak zárása a takarítási te-
rület vonalában fennma-
rad. 

Az árvízi védekezésben
segítséget nyújtó minden
hivatásos és önkéntes
résztvevõnek Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
ta köszönetét fejezi ki.

Óbuda köszöni a védekezésben nyújtott segítséget

Sikeresnek bizonyult az árvízi védekezés

Szentendre polgármes-
tere, Dietz Ferenc

szintén aznap beszélt arról,
hogy bevált a városban a
mobil árvízvédelmi fal,
amely megtartotta a meg-
áradt Duna hatalmas víztö-
megét. A szakemberek

egyöntetû véleménye sze-
rint a Magyarországon
még új árvízvédelmi rend-
szer, a 2013 márciusában
elkészült mobilgát hibátla-
nul mûködik a Duna törté-
nelmi áradásakor. 

Tarlós István erre utalva
azt mondta, a szentendrei
és a külföldi tapasztalato-
kat figyelembe véve bizo-
nyos, hogy meg kell építe-
ni a védmûvet a Római-
parton. Szerinte a mobilgát
„esküdt ellenségeinek” hi-
telességén sokat rontottak
az árvízi tapasztalatok, mi-
vel kiderült, mégsem a már
védett lakóparkok miatt
kell megépíteni a szerkeze-
tet. A fakivágással össze-
függésben jelezte: sokan

most szembesültek azzal,
hogy a parton néhány száz
„csuklóvastagságú” fát
kellene kivágni, szemben a
Nánási út mentén álló évti-
zedes fasorokkal.

A fõpolgármester kije-
lentette, hogy a jövõben
csak a helyi többséget te-
kintik civilnek, és már csak
az árvízvédelmi, vízügyi
és geotechnikai tudomány
képviselõit fogják szakér-
tõként kezelni. Várhatóan
néhány napon belül nyil-
vánosságra hozzák a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia bizottságának többsé-
gi döntéssel hozott állás-
foglalását is. Egyúttal a
mobilgáttal párhuzamosan
a nyúlgátat is megerõsítik.

Tarlós: mobil védmû
kell a Római-partra!

Az önkormányzat több mint 300 ezer homokzsákot biz-
tosított az árvíz elleni védekezéshez

A szentendrei és a külföldi tapasztalatokat figyelembe véve bi-
zonyos, hogy meg kell építeni a mobil árvízi védmûvet a Római-
parton - mondta Tarlós István fõpolgármester június 11-én.

Kitûnõre vizsgázott a szentendrei mobil árvízvédelmi fal

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Orbán Viktor miniszterelnök és Bakondi György kataszt-
rófavédelmi fõigazgató a római-parti szemlén
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- Bús Balázst, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mesterét kérdezem: kije-
lenthetjük-e, hogy elmúlt
Óbudán az árvízveszély?

- Az árvízveszély - ezt
kijelenthetem - elmúlt,
de rengeteg munka vár
még ránk a helyreállítás
területén. Az, hogy most
már nyugodtan aludhat-
nak a kerületben sok tíz-
ezren, annak a szakszerû
és áldozatos munkának
köszönhetõ, amit az ár-
vízvédelemben résztve-
võk megtettek. Kiemel-
ném a Fõvárosi Csator-
názási Mûvek szakembe-
reit, mert nekik valóban
van tapasztalatuk a véde-
kezésben. 2006-ban 860
centiméter volt a vízállás,
de ezt is meghaladta a je-
lenlegi 31 centivel. Így
alakult ki az emberemlé-
kezet óta nem látott, 891
centiméteres rekordma-
gasság. Idõben megépí-
tették a másfél kilométe-
res agyagföldgátat, ami a
közel ötvenéves nyúlgá-
tat támasztotta meg. A
munkájuk hatékonyságát
bizonyította a védekezés
sikere.

- Kik vettek még részt a
munkában a gátakon?

- Naponta hatszáz em-
ber dolgozott a védeke-

zésben, ebbõl kétszázan
voltak a csatornázási mû-
vek dolgozói. De a hon-
védség, a katasztrófavé-
delem, a rendõrség, a
közterület-felügyelet és a

polgárõrség is folyama-
tosan jelen volt, és még
most is van feladatuk, hi-
szen még nem fejezõdtek
be a munkálatok. 2002
óta az önkormányzat
szakembereinek is van-
nak árvízi tapasztalataik,
folyamatosan jelen vol-
tak õk is. Fontos megje-
gyezni azonban, hogy a
lakosság páratlan aktivi-
tással vett rész a véde-
lemben. Megható, me-

lengetõ érzés volt látni,
hogy a bajban milyen
összefogásra voltak ké-
pesek. Naponta közel há-
romszázan jelentkeztek
önkéntes munkára, és ak-

kor még nem említettem
azokat, akik a saját érté-
keiket védték. Mert a
legtöbben úgy jöttek,
hogy segíteni akarnak
másokon.

- A gát Duna felõli ré-
sze a hullámtér, a víz oda
rendszeresen megérkezik.
Akik ott élnek, kaptak-e
segítséget?

- Sokan gondolták úgy,
hogy saját maguk védik
meg értékeiket. Bár nem

önkormányzati feladat,
mégis 300 ezer homok-
zsákot adtunk nekik.
Van, akinek ezzel a segít-
séggel sikerült megóvnia
az értékeit. A veszély-
helyzet miatt 49 ember
elhelyezésérõl gondos-
kodtunk, õket lakások-
ban, gondozóházakban
és nyugdíjas otthonok-
ban szállásoltuk el.

- Lehet-e már tapaszta-
latokról beszélni?

- A példátlan összefo-
gás a bajban, meglepõ

volt. Volt, aki lapáttal
jött, de akadt aki, „csak”
két termosz kávét hozott.
Az árvízi munkásokat
étellel, süteménnyel és
üdítõvel látták el. És
mindezt politikai hova-
tartozás nélkül. Senki
sem tudta a másikról, aki
a zsákot töltötte homok-
kal, hogy milyen a politi-
kai nézete. És nem is ér-
dekelte, az akkor lényeg-
telen volt.

- Hogyan lehet Óbudát
biztonságosabbá tenni?
Mert senki sem garantál-
ja, hogy az elkövetkezõ
években nem ismétlõdik
meg az idei árvíz.

- Már jobban látjuk,
hogy mire van szükség a
védelemhez. Az árvíz
megmutatta, hogy nem-
csak a Római-part szorul
védelemre, hanem az
Aranypatak-Mocsáros-
dûlõ környéke is. Ko-
moly veszélyhelyzet ala-
kult ki ugyanis az Arany-
patak mellett, hiszen az

amúgy alacsony vízhoza-
mú patakot a Duna visz-
szaduzzasztja, és elönt-
heti a mocsárost, onnan
pedig visszafolyik a Ró-
mai-partra és Csillag-
hegyre. Ezt úgy lehet
megakadályozni a jövõ-
ben, hogy zsilippel kell
lezárni az Aranypatakot.
Ezt most a honvédség
katonái védték ki, ho-
mokzsákokkal állították
meg a patakot.  Ezt a ko-
moly létszámot igénylõ
munkát elkerülhettük
volna, ha a patakot a Du-
nánál megállítjuk. A Ba-
rát-patak hasonlóan vi-
selkedne, de azt földgát-
tal idõben elzárták. Vilá-
gossá vált, hogy a Gáz-
gyári Hamvas Béla sétá-
nyon is meg kell erõsíte-
ni a védmûveket. Ott jár-
tam a védekezésnél, a la-
kók segítsége nélkülöz-
hetetlen volt a sikeres vé-
dekezésben.

- A tervezett mobilgát a
Rómain megvédte volna
a területeket?

- Ez már bizonyított, a
mobilgátra szükség van!
A szentendrei példa is bi-
zonyíték, de Németor-
szágban és Ausztriában
is jól vizsgáztak a mobil-
gátak.  Azok a környezet-
védõk, akik a Duna-parti
fákért aggódnak, és kör-
nyezetvédelmi okokra
hivatkoznak azt mon-
dom, látniuk kell, hogy
az általuk a Nánási útra
elképzelt gát sokkal több
fa kivágását eredmé-
nyezné, kisajátításokat a
gát melletti telkekbõl, és
nagyobb környezeti ká-
rokat okozna. Nem be-
szélve arról, hogy több-
szörösébe kerülne. Meg
kell védeni a partközeli
közösségi épületeket és
sportcentrumokat is!
Csillaghegyet nem tehet-
jük ki még egyszer ilyen
veszélynek! A miniszter-
elnök kétszer is járt a te-
rületen, és elismeréssel
szólt a védekezésrõl. Ez
reményt ad arra, hogy a
hatékony védekezést is
támogatni fogja a kor-
mány.

Karalyos József

Páratlan összefogás segítette a védekezést
Minden idõk legmagasabb vízállását hozta a Duna áradása Magyarországra, s bár még nem
tért vissza a folyó az eredeti mederbe, házak sokaságát öleli körbe még a víz, a nagyobb
katasztrófákat kivédték az árvízvédelem hivatásos és önkéntes munkásai. Budapesten,
nem túlzás, Óbudát fenyegette legjobban az ár, hiszen egy gátszakadás 55 ezer ember ki-
lakoltatását jelenthette volna, és ez a veszély valóban ott volt a gátak mögött. Az 1965-ös
nagy árvíz után építették a Királyok útján a nyúlgátat, elõtte Csillaghegyen a házakban de-
rékig állt a víz. És akkor még sehol sem volt Békásmegyer. A veszélyeztetett házak száma
is kevesebb volt. A nyúlgát azóta többször is védelmet nyújtott, a mostanit megelõzõen
2002-ben is kritikus volt a helyzet, de a megerõsítésével a kis gát bírta a nyomást.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: - A Fõváro-
si Csatornázási Mûvek
szakembereinek irányításá-
val, a Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szer-
vezésében, Budapest Fõvá-
ros Védelmi Bizottságának
koordinálásával megvédtük
Budapestet - mondta  Pesti
Imre, a Védelmi Bizottság
elnöke a Margitszigeten
tartott sajtótájékoztatón
június 12-én. 

A vízszint a kritikus
nyolc méter alá

csökkent, ami azt jelenti,
hogy fellélegezhetnek a
Római-parton és Csillag-
hegyen élõk, hiszen a
töltésen is megszûnt a
víz terhelése. Pünkösd-
fürdõn a gát stabil, az ár-
vízi jelenségeket kezelik
a szakemberek. A Mar-
gitsziget megmenekült,

felszabadult a nyomás
alól, azonban továbbra is
zárt terület a fõvárosban.
Habár a szigeten a Duna
vízszintje a terepszint alá
csökkent, a magas talaj-
víz és a felázások miatt a
fák gyökérzete megla-
zult, a talaj pedig rendkí-
vüli módon átázott.
Nyolc termetes fa kidõlt,

és a késõbbiekben is
várhatóak fakidõlések.
Ezért biztonsági okokból
a szakemberek mindad-
dig zárva tartják a sziget
kapuit, amíg a talajszer-
kezet nem válik stabillá,
vissza nem nyeri egyen-
szilárdságát. A károk fel-
mérése mindenütt folya-
matban van. 

Sikeres volt a védekezés a fõvárosban

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és óbudai képviselõk helyszíni szemlén a
Római-parton

Vagyonvédelem
A veszélyeztetett területeken élõk nemcsak az ártól fél-
tették értékeiket. Sokan akkor sem költöztek volna ki
házaikból, ha kiönti õket a víz, mert attól tartottak, hogy
amíg távol vannak, kirabolják otthonukat. A lakosság
megnyugtatására a Budapesti Rendõr-fõkapitányság
külön nyomozócsoportot alakított, amelynek feladata
kifejezetten az érintett területek védelme. A háztulajdo-
nosok félelme nem volt ugyanis alaptalan: az ár még el
sem érte tetõfokát, amikor „felmérõk” csöngettek be a
lakásokba, hogy összeírják a lakókat, de még inkább a
vagyontárgyakat.Telefonon is érdeklõdtek az esetlege-
sen kényszerûségbõl hátrahagyott értéktárgyak iránt.
Ezért a hatóságok figyelmeztették a lakosságot, hogy
ne dõljön be a hamis katasztrófavédõknek.

Naponta 600-an dolgoztak a védmûveken

Az árvízi összeállítást készitette:
Szeberényi Csilla, Klug Miklós

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_12.qxd  2013.06.13.  15:53  Page 4



2013/12. szám Önkormányzat – Oktatás
5

Az iskolák mûködtetése az
önkormányzat és a peda-
gógus társadalom közös
ügye - fogalmazott Bús
Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere május
31-én az Óbudai Társas-
körben megtartott peda-
gógusnapi ünnepségen.
Éppen ezért a Klebelsberg
Intézményfenntartó Köz-
pont sikerében mind-
annyian érdekeltek. 

A z iskolai rendszer-
ben az év elsõ felé-

ben végrehajtott átala-
kulásról szólva a polgár-
mester azt mondta, némi
korrekcióra még szük-
ség van, s reméli, hogy a
nyáron ezeket sikerül
végrehajtani. A gyere-
kek és a szülõk ugyanis
nem tapasztalhatnak
fennakadást az oktatás
menetében. Megköszön-
te a pedagógusok áldo-
zatos munkáját, majd
Menczer Erzsébet, or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõvel,
az önkormányzat okta-
tási és sport bizottságá-
nak elnökével átadta a
díszokleveleket, kitün-
tetéseket.

Elõször az 50 évvel ez-
elõtt oklevelet szerzett,
így most jubileumi
arany diplomát nyújtot-
ták át Bakó Gábornénak,
Cserkuti Pálnénak és
Ládiné Bagó Teréziának.
Gyémánt diplomát a 60
éve óvónõi vagy tanítói
oklevelet szerzett Bánya-
völgyi Istvánné, Bune-
váczné Peterdi Eszter,
Füzy Lajosné, Imre
Istvánné, Molnár Dezsõ-
né, Szabóné Borbás Éva,
Vajda Jánosé, Antók
Gézáné, Hámori Gyulá-
né és Kristóf Margit ka-
pott. Vas diplomát a 65
éve végzett Bertók
Józsefné, dr. Márkus
Miklósné, Fantoy Lász-
lóné, Horvay Lászlóné és
Nagy Zoltánné vehetett
át. Rubin diplomában
részesült a 70 éve végzett
Daly Lenke, Heves Pálné
és Kádár Jolán.

Az önkormányzat
idén új díjat alapított a

középiskolai tanárok el-
ismerésére. A díj név-
adója a kerület díszpol-
gára - aki maga is tiszte-
letbeli iskolaalapító pe-
dagógus -, Tiszavölgyi
István. A díjat elsõ alka-
lommal Lacó Tamás
rajztanárnak ítélték oda
kiemelkedõ színvonalon
végzett munkája elisme-
réseként.

Pedagógiai Érdeme-
kért kitüntetést kapott

Ancsa Molnárné Ruskó
Ida (óvodavezetõ-he-

lyettes a Gyermekvilág
Óvodában), Bartos Ildi-
kó (angol-magyar sza-
kos tanár a Veres Péter
Gimnáziumban), Borsos
Irén (matematika-fizika
szakos tanár az Óbudai
Nagy László Általános
Iskolában), Czakóné Fok
Zsuzsanna (óvodapeda-
gógus a Szivárvány
Óvodában), Demény
Gabriella (igazgató-he-
lyettes a Bárczi Géza

Általános Iskolában),
Fodor Hilda (német-

történelem szakos tanár
a Krúdy Gyula Általá-
nos Iskolában), Fol-
hoffer Csabáné (tanító,
fejlesztõ pedagógus a
Zipernowsky Károly
Általános Iskolában),
Földvári Györgyné (osz-
tálytanító, napközis ne-
velõ az Elsõ Óbudai Ál-
talános Iskolában),
Illésné Zieba Marianna
(óvodapedagógus a Mó-
kus Óvodában), Juhar

Emõke (igazgató-helyet-
tes az Andor Ilona
Ének-Zenei Általános és
Alapfokú Mûvészeti Is-
kolában), Koók György-
né (óvodapedagógus az
Almáskert Óvodában),
Kõhegyi Katalin (igaz-
gató-helyettes a Csillag-
hegyi Általános Iskolá-
ban), Némethné Oros
Erika (vezetõ óvónõ a
Törpike Óvodában),
Ráczné Schanda Katalin
(tanító, angolnyelvtanár
az Aquincum Általános
Iskolában), Stefán Mari-
ann (óvodavezetõ a
Gyermeksziget Mon-
tessori Óvodában). 

Az oktatási és sport bi-
zottság által alapított El-
ismerõ Oklevelet Haj-
nos Istvánné (gazdasági
ügyintézõ a Krúdy Gyula
Általános Iskolában),
Hargitai Judit (óvodatit-
kár a Gyermeksziget
Montessori Óvodában),
Jinda Attiláné (dajka a
Pitypang Mûvészeti Óvo-
da Gyöngyforrás tagóvo-
dájában) vehette át. 

Polgármesteri dicsé-
retben részesült dr.
Gabai János, aki 28 éve
az Óbudai Gimnázium
igazgatója, valamint
Borgulyáné Boda Má-
ria, a gimnázium iskola-
titkára.

Pedagógusnap az Óbudai Társaskörben 

Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért

Közös felvételen a kitüntetettek és a díjakat átadók 

Lacó Tamás rajztanárnak ítélték oda idén a Tiszavölgyi Istvánról elnevezett díjat,
melyet Bús Balázs polgármestertõl és a díj névadójától vett át

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Anapirendi pontok
megvitatása elõtt

Horváth Antal alezredes,
a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság vezetõje össze-
gezte az elmúlt év közbiz-
tonsági helyzetét, a terüle-
ten elért eredményeket,
nehézségeket. Összessé-
gében javuló bûnügyi sta-
tisztikákról számolt be. A
városrész bûnügyileg leg-
frekventáltabb helyei közt
említette a nagyobb bevá-
sárlóközpontokat, melyek
fõként alkalmi lopással,
illetve gépjármûvekkel
kapcsolatos bûncselek-
ményekkel érintettek. A
felsorolásban kitért a
Szentlélek térre és a Flóri-
án tér környékére melyek
lopások, rablások gyakori
helyszínei.

A kerület közlekedési
szempontból legveszé-
lyesebb útvonalai: a
Szentendrei út, a Bécsi
út, a Vörösvári út, a Rá-
kóczi utca és a Pacsirta-
mezõ utca. A legveszé-
lyesebb útkeresztezõdé-
sek: a Szentendrei út-
Vörösvári út, a Pünkösd-
fürdõ utca-Madzsar Jó-
zsef utca, a Szépvölgyi
út-Lajos utca és a Rákó-
czi utca-Mátyás király út
találkozása. Tavaly a ke-
rületben a korábbi évhez
képest több mint 6 szá-
zalékkal kevesebb bûn-
cselekményt regisztrál-
tak, összesen 7 ezer 122
esetet. 

Az ülésteremben meg-
jelent a Kunigunda útjai
demonstrálók egy ki-
sebb csoportja, melynek
tagjai nagy érdeklõdés-
sel hallgatták a rendõr-
ségi beszámolót. A tájé-
koztatást követõen el-
lenzéki képviselõk né-
hány kérdést tettek fel a
rendõrség munkájával
összefüggésben, ám
azok közül több túlmu-

tatott a III. kerületi kapi-
tányság illetékességi és
hatáskörén.

Zsigó Árpád száza-
dos, a III. kerületi Hiva-
tásos Tûzoltó-parancs-
nokság vezetõje is szá-
mot adott a szervezet
2012. évi tevékenységé-
rõl. Egyebek mellett ki-
tért arra is, hogy a sta-
tisztika alapján a Békás-
megyeri Katasztrófavé-
delmi Örsnek összesen
372 riasztása, a III. ke-
rületi Hivatásos Tûzol-
tó-parancsnokságnak
pedig 948 riasztása volt.
A készenléti állomány
tûzoltási és kárelhárítási
tevékenységét egyaránt
jó színvonalon végezte.
Több esetben érkezett
pozitív visszajelzés
egyes konkrét beavatko-
zások során tanúsított
helytállásról. Megemlí-
tette a 2012. október 17-
ei, az északi összekötõ
vasúti-híd budai oldalá-
nál a folyómederben ta-
lált fél tonnás, II. világ-
háborúból származó
amerikai romboló bom-
bával kapcsolatos mun-
kájukat. Október 19-én,

a mintegy 10 ezer lakost
érintõ kiürítés közremû-
ködésükkel akadály-
mentesen zajlott. 

Kamerák 
az óvodákban
A képviselõ-testület

még tavaly döntött ar-
ról, hogy a fenntartásá-
ban mûködõ óvodákat
és bölcsõdéket kamera-
rendszer kiépítésével te-
szi biztonságosabbá, a
besurranó tolvajok mi-
att. Ez összesen 43 hely-
színt érint. A kétlépcsõs
beruházás elsõ üteme le-
zárult, azonban az egye-
di sajátosságok illetve a
2011-es felmérések óta

eltelt idõ alatti árválto-
zások a második ütemre
már nem biztosították a
teljes kivitelezés fedeze-
tét. Annak érdekében,
hogy az összes érintett
intézmény be legyen ka-
merázva, most a képvi-
selõk újabb források be-
vonásáról döntöttek. 

Fizetõparkolás:
jövõ januártól
2014. január 1-jére

módosult a fizetõparko-
lás bevezetésének idõ-
pontja. A korábban beje-
lentett áprilisi idõpontot
nem lehetett tartani az
erre vonatkozó törvény
idei, január 1-jétõl hatá-

lyos változata alapján.
Emellett a fõvárossal
folytatott egyeztetések
is elhúzódtak. Az ülésen
döntöttek a fizetõparko-
lásról megalkotott ko-
rábbi rendelet módosítá-
sáról is, amelyben to-
vábbi kedvezményeket
biztosítanak a kerületi
lakosoknak. A módosí-
tások érintik a zónán be-
lüli, kívüli, illetve gyer-
mek-kedvezmény terü-
leti hatályát, valamint a
költségtérítést, forma-
nyomtatványok egysze-
rûsítését és egyéb tech-
nikai jellegû pontosítá-
sokat. (Rendelet a 24-
25. oldalon.)

Kulturális 
koncepció

Az önkormányzat a
fenntartásában mûködõ
kulturális intézmények,
gazdasági társaságok
bevonásával 2012-ben
megkezdte a kerületi
kulturális koncepció fe-
lülvizsgálatát, értékelé-
sét, és ezzel egyidejûleg
az újabb öt évre szóló
kulturális középtávú
stratégia kidolgozását.
A koncepció tervezete
nemrégiben elkészült,
ezt követõen a városrész
kulturális életében fon-
tos szerepet játszó, nem
kerületi önkormányzati

Díjazott ápolási igazgató 
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy idén
Szente Zsuzsának, a Szent Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft. ápolási igazgatójának adományozza
az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat, a III.
kerületi szakellátásban végzett több évtizedes ki-
emelkedõ munkájának elismeréséül. A kitüntetést
június 28-án, Semmelweis Napon adják át.

Fizetõparkolás 2014. január 1-jétõl – kedvezményekkel

Az óbudai közlekedési csomópontokhoz közeli területeket az agglomerációból érkezõk
P+R parkolóként használják, amivel gyakran akadályozzák a kerületben élõket a lak-
helyükhöz közeli parkolásban

FOLYTATÁS A 7. OLDALON
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fenntartásban mûködõ
intézmények vezetõi is
lehetõséget kaptak arra,
hogy a koncepciót átta-
nulmányozzák, a doku-
mentumhoz javaslatokat
fûzzenek. Ennek kö-
szönhetõen a kulturális
koncepció a javaslatok
figyelembevételével egy
igen alapos összmunka
eredményeként elké-
szült, azt a képviselõk
jóváhagyták. 

Szociális 
gyermekétkeztetés 

Az önkormányzat az
elmúlt évekhez hasonló-
an idén is kétféle mó-
don, négy helyszínen kí-
vánja biztosítani a szoci-
ális nyári gyermekétkez-
tetést június 17-tõl au-
gusztus 30-ig, elsõsor-
ban a 7-18 év közötti
gyermekeknek. A Kiser-
dei és Laborc utcai nyá-
ri napközis táborokba
július 1-jétõl augusztus
16-ig fogadják a gyere-
keket, a két iskola ebéd-
lõ helyiségében pedig
június 17-tõl augusztus
30-ig (naponta 12-tõl 14
óráig) biztosítanak fris-
sen fõzött, kétfogásos
meleg ebédet és gyü-
mölcsöt. A gyermekét-
keztetés a Pais Dezsõ
Általános Iskolában és a
Kerék Általános Iskola
és Gimnáziumban fel-
nõtt felügyelet mellett
zajlik. A képviselõk
döntöttek arról is, hogy
a kerületi rászoruló
gyermekek étkezési térí-
tési díjának a szülõt ter-
helõ 5 százalékos össze-
gét az önkormányzat
vállalja át.

Összefogás a
rezsicsökkentésért

A képviselõ-testület
támogatásáról biztosí-
totta Csepel Önkor-
mányzatának rezsicsök-
kentéssel kapcsolatos
nyilatkozatát. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata mindig arra
törekedett, hogy munká-
ja és tevékenysége foly-
tán javítsa a kerületi la-
kosság helyzetét, ezért
érezte erkölcsi köteles-
ségének, hogy kifejezze
egyetértését a rezsicsök-

kentéssel kapcsolatban
is, amely valamennyi
kerületi polgár számára
kézzelfogható könnyí-
tést hoz a mindennapok-
ban.

Óvodavezetõk 
kinevezése

Pályáztatást követõen
új óvodavezetõket ne-
veztek ki, mert július
31-én lejár egyes kerüle-
ti fenntartásban mûködõ
óvodák vezetõinek ko-
rábbi megbízatása. A be-
érkezett anyagok alap-
ján a jövõben az Ágos-
ton Mûvészeti Óvodát
Szalontai Edit, a Napra-
forgót Somodiné Kiss
Terézia, a Pitypangot
Gombos Albertné, a
Vackor Óvodát pedig dr.
Wéber Attiláné vezeti a
jövõben. Mandátumuk
2018. július 31-ig tart.

Új fenntartó
a GtB-nél

A Német-Magyar Kép-
zõ Központ Egyesület
(korábbi nevén GtB
IHK + Kolping Szakmai
Képzõ Egyesület) 1991
óta folytat gyakorlatori-
entált felnõttképzési és
szakképzési tevékenysé-
get, a Pais Dezsõ utca 1-
3. szám alatt mûködõ ál-
talános iskola Zsirai
Miklós utca felõli épü-
letrészeiben. A Német-
Magyar Képzõ Központ
Egyesület idén február-
ban jelezte, hogy szep-
tember 1-jétõl nem tudja
tovább vállalni az iskola
fenntartását. Dr. Paskai
László bíboros, nyugal-
mazott Esztergom-buda-
pesti érsek, a Katolikus
Oktatást Támogató Ala-
pítvány elnöke az Em-
beri Erõforrások Mi-
nisztériuma felé jelezte,
hogy vállalja a GTB
Szakképzõ Iskola tulaj-
donosi és mûködtetõi jo-
gainak ellátását. A mû-
ködési engedélyek be-
szerzéséhez elengedhe-
tetlen az önkormányzat
kötelezettségvállalása,
melyet az épületrész in-
gyenes használatba adá-
sával teljesít. A szerzõ-
dés megkötésére tett ja-
vaslatot a képviselõ-tes-
tület elfogadta.

Sz. 

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

Atavaly újjáépített
csillaghegyi Ország-

zászlónál Szidiropulosz Ar-
chimédesz, a Trianon Ku-
tatóintézet Közhasznú Ala-
pítvány elnöke a trianoni
döntéshez vezetõ okokat
és a máig ható következ-
ményeket vizsgálva hang-
súlyozta: - Minden nem-
zetnek szükséges történel-
mének, különösképp tragi-
kus korszakainak feldolgo-
zása. Elsõsorban azért,
hogy ezekbõl a fájdalmak-
ból ne újabb tragédiák szü-
lessenek, hanem - miként a
két háború között - a ma-
gyar nemzet felálljon és ál-
dozatból összetartó nem-
zetté váljék. 

- A Nemzeti Összetarto-
zás Napja élõ bizonyítéka
lett annak, hogy a magyar

nem kudarcos, hanyatló
nemzet, hanem az egyik
legnagyobb újjászületõ -
jelentette ki Varga Mihály
nemzetgazdasági minisz-
ter. A tárcavezetõ számok-
kal is felidézte, hogy a tria-
noni döntés a lakosságára,
területére és az ország gaz-
daságára is szinte meg-
semmisítõ csapást mért. 3
millió 300 ezer embert
szorítottak a határokon kí-
vülre, Magyarország el-
vesztette termõföldjeinek
67 százalékát, erdei 88 szá-
zalékát, vasúti hálózatának
62 százalékát. A nyers-
anyagforrások nagy része
Erdély és Felvidék terüle-
tén maradt. Mint fogalma-
zott, a trianoni döntés óta
eltelt 93 év történelmét,
gazdasági és társadalmi

életét meghatározta, máig
ható sebet ejtve. Hangsú-
lyozta: Európában nincs
még egy olyan nemzet,
amely hasonló vesztesége-
ket szenvedett volna el,
mint a magyarok, ezért
nem is érzik át a Trianon
okozta tragédiát. Ezzel
együtt szembe kell nézni
az igazságtalansággal, és
meg kell találni a közös
megoldásokat, amelyekre
évtizedekig nem volt vá-
lasz. Erre csak az elmúlt
években kerestek elõremu-
tató válaszokat. 

- Amikor következete-
sen kiállunk a határainkon
túl élõ magyarság jogai-
ért, nem teszünk enged-
ményeket, ha nemzeti ér-
dekeink védelmérõl van
szó, és amikor nyugodtan
vállaljuk, hogy az unión
belül is a nemzetek Euró-
pájában gondolkodunk.
Mindemellett gyakorlati
válaszokra is szükség van
az ország céljainak eléré-
séhez, ami nem lehet más,
mint egy olyan gazdasági
és társadalmi értelemben
is sikeres ország megte-
remtése, amely képes ér-
dekeink érvényesítésére,
céljainak megvalósításá-
ra, és amelyre büszkén te-
kinthet minden magyar,
határainkon kívül és belül
egyaránt.

A miniszter leszögezte:
- Jó úton járunk, közös
munkánknak egyre több
területen van már jelentõs
hatása. Példaként említet-
te a nemzetiségi és ki-
sebbségpolitikát, a gazda-
ságélénkítést és az adós-
ságkezelést. Kiemelte a
sorból, hogy kilenc év
után végre lekerülünk az
unió szégyenpadjáról és
költségvetési értelemben
visszanyerhetjük szabad-
ságunkat. 

Varga Mihály Tamási
Áront idézve zárta beszé-
dét, mely szerint: „Azért
vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk
benne.”

Sz. Cs.

Még az ég is sûrû könnyeket hullajtott abban az egy órá-
ban, mikor a trianoni „békeszerzõdés” évfordulóján, a
darabjaira szakított országra emlékeztek a csillaghegyi
Országzászlónál június 4-én. A nemzet fájdalmáról nem
szabad elfelejtkezni, azonban fel kell tudni dolgozni. E
gondolat mentén született meg a Nemzeti Összetartozás
Napja 2010-ben. Ahogy Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter fogalmazott: a magyar nem kudarcos, hanyatló
nemzet, hanem az egyik legnagyobb újjászületõ. 

A Nemzeti Összetartozás Napja Csillaghegyen

„A magyar nemzet 
a legnagyobb újjászületõ”
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Szociális

Az Összefogás Óbudáért
Egyesület 2013. március
18-án indította el a „Rászo-
ruló gyermekek reggelizte-
tése” elnevezésû progra-
mot a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban.

Tanítási napokon 6-tól
8 óráig várjuk azokat

a gyermekeket, akik reg-
geli és tízórai nélkül indul-
nak iskolába. A rászorult-
ság igazolása nem szüksé-
ges a térítésmentes szol-
gáltatás igénybevételéhez.
Lelkes önkénteseink se-
gítségével naponta átlago-
san 70 gyermeknek bizto-
sítunk egészséges és vál-
tozatos reggelit, indulás-
kor pedig mindenki kap
egy uzsonnacsomagot. A
nyári szünetben a regge-
liztetés is szünetel, azon-
ban a kezdeti sikereken
felbuzdulva, várhatóan
szeptembertõl újabb hely-
színnel - Kaszásdûlõn, a
Pethe Ferenc téren - bõvül
a program. Az egyesület
célja, hogy egyetlen óbu-
dai gyermek se induljon
éhesen iskolába.

A reggeliztetés kizá-
rólag magánszemélyek,

illetve a Gelbert ECO
Print Kft. és a GALLAI-
DESIGN anyagi támo-
gatásából, valamint ön-
kénteseink áldozatos
munkájának köszönhe-
tõen valósul meg, ezért
ezúton szeretnék min-
den nagylelkû adomá-

nyozónak és segítõink-
nek köszönetet mondani
támogatásukért. 

A munkánk iránt ér-
deklõdõket és a gyerme-
keket pedig szeretettel
várjuk õsztõl, immáron
két helyszínen.

Csikósné Mányi Júlia

Egyetlen óbudai gyermek
sem indulhat éhesen iskolába

A z intézmény „A
holnap iskolája”

címû, TÁMOP-os pá-
lyázatban szervezte meg

azt az egész napos moz-
gásos ügyességi verse-
nyét május 25-én, amely-
re az országból több in-

tézmény is benevezett,
köztük a Fodros iskola 8
tagú csoportja is Mayer
Katalin osztályfõnök ve-
zetésével és Havas
Thyra igazgató támoga-
tásával. Az iskola tanu-
lói a Papírkutyák, a Tan-
kok, a Léggömbök és a
Honfoglalók elnevezésû

mozgáskorlátozott
gyermekek csapatait
erõsítették 2-2 fõvel.
Az ügyességi próbák
mindenki számára
sok izgalmat, kihí-
vást jelentettek, de
legfõképp a csapat-
ban való együttmûkö-
désre épültek. A „Vi-
zes élmények”, „Lu-
fibarlang”, „Õrizd
meg a nyugalma-
dat!” és a hasonló cí-
mû helyszínek kü-

lönbözõ lehetõségeket
kínáltak, melyeket a
versenyzõk elõször ki-
próbálhattak, majd azt
követõen választhatták
ki azt az ügyességi fel-
adatot, amelyben a leg-
sikeresebben tudtak
szerepelni. 

A versenyben résztve-
võk oklevelet kaptak, az
elsõ három csapat pedig

érmet is. A 18 induló
csapatból dobogós he-
lyezést ért el a Fodros
iskola tanulói által tá-
mogatott egyik csapat.
Ez is kiváló példája le-
het az együttmûködés-
nek, a sajátos nevelési
igényû gyermekek tár-
sadalmi integrációjának,
az elfogadásnak. 

L. A.

Az óbudai Idõsügyi
Tanácsban az idõ-

sekkel foglalkozó civil
szervezetek és intézmé-
nyek is képviseltetik ma-
gukat. A szervezet célja,
hogy konzultációk útján
közvetlenül képviselje a
nyugdíjasok érdekeit az
önkormányzatnál, javasla-
tokat fogalmazzon meg és
véleményezze a sajátos
helyzetû társadalmi cso-
portot érintõ döntéseket.

A 2009-ben alakult
Idõsügyi Tanács a kerület
idõsellátásában tevékeny-
kedõ intézmények, civil
szervezetek és az önkor-
mányzat elképzeléseit

rendszerezi a negyedéven-
te megtartott ülésein. A ta-
pasztalatcserén kívül elõ-
adásokkal is segítik a szak-
mai munkát. A legutóbbi,
május 28-ai ülésén prof.
dr. Iván László gerontoló-
gus, pszichiáter „Örök if-
júság?” címmel tartott elõ-
adást a mai magyarországi
nyugdíjasokról, életvite-

lükrõl, motivációikról, a
gyorsuló társadalomba va-
ló integrálódásukról. 

Mint mondta, minden
ember szeretne fiatal ma-
radni, illetve egészségesen
megöregedni, ha már a ha-
lált nem kerülheti el. Elõ-
adásában hangsúlyozta a
test, a szellem és a lélek
kölcsönhatásának fontos-
ságát. Hangsúlyozta: a
normál idõsödési változást
életmódbeli tanácsokkal
lehet segíteni, ám a beteg-
ségeket fel kell ismerni és
gyógyítani szükséges.

Ezt követõen az Óbudai
Múzeum és az Aquincumi
Múzeum által a nyugdíjas

korosztály számára kínált
kulturális és szabadidõs
programokra hívták fel a
figyelmet. Elõbbi prog-
ramjairól Felbermann
Judit igazgató-helyettes,
utóbbiról pedig dr. Zsidi
Paula igazgató és munka-
társa, Lengyelné Kurucz
Katalin számolt be. 

d. zs.

Egészségesen 
megöregedni

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Idõsbarát Önkor-
mányzat Díjjal büszkélkedhet 2010 óta, mellyel a szak-
tárca azokat a helyhatóságokat ismeri el, amelyek az
alapellátáson túl is figyelmet fordítanak a nyugdíjasok
életminõségének javítására, és tesznek az idõsebbek
helyi közéletbe való bevonásáért. 

A Fodros iskola és a Mozgásjavító integrációs csapatai

Ügyességi verseny együttmûködésben 
A Fodros iskola 7/a osztályos tanulói meghívást kaptak
a XIV. kerületben mûködõ Mozgásjavító Általános Isko-
lába, ahol valamennyi tanuló mozgáskorlátozott és a
gyermekek jelentõs része csak kerekes székkel képes
közlekedni. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: A
csaknem hatéves küzdelem
lezárását, a korábbi hibás
egészségügyi átszervezést
célzó döntés jóvátételét,
közel 200 ezer ember meg-
felelõ színvonalon történõ
egészségügyi ellátásának
megoldását jelenti a Szent
Margit Kórház önállóvá vá-
lása. Az egészségügyi in-
tézmény idén január 1-je
óta vált le a Szent János
Kórházról. Június 10-én,
stílszerûen Margit-napon
vághatták át a nemzetiszí-
nû szalagot azok a politiku-
sok akik heroikus küzdel-
met folytattak a kórház
fennmaradásáért. Bús Ba-
lázs polgármester és az
óbudai képviselõk az ün-
nepség alatt is a Római-
part fõvédvonalán voltak,
az árvízi védekezésben vet-
tek részt.

Szent Margit
szellemében
Türelem, szeretet, oda-

adás - Árpádházi Szent
Margit legendás szellemi-

sége a betegek szakszerû
ellátásában és gondozásá-
ban nyerheti el mai értel-
mét. A gondolat a fõváro-
si Szent Margit Kórház
Margit-napi „újranyitási”
ünnepségén hangzott el
Tarlós István fõpolgár-
mestertõl, aki úgy fogal-

mazott: rendkívüli hiba
volt a Szent Margit Kór-
ház önállóságának meg-
szüntetése, hiszen az in-
tézmény kulcsfontosságú
feladatokat lát el az óbu-
daiak, a békásmegyeriek
és az agglomerációból ér-
kezõk életében is. Hang-
súlyozta: a különösen
egyedülálló „vállalkozás”
sikere érdekében a fõvá-
ros lehetõségeihez mérten
minden támogatást meg-
ad a jövõben is. 

A közösségépítés
szimbóluma

- Az egészségügy
2007-es reformja idején
számos égbekiáltó értel-
metlenség történt, melye-
ket a gazdasági válság
miatti, már-már hadigaz-
dálkodás közepette is kor-
rigálni igyekszünk - jelen-
tette ki Szócska Miklós
egészségügyért felelõs ál-

lamtitkár. A Szent Margit
Kórház önállóvá válása
kapcsán hangsúlyozta, si-
kerre csak térségi együtt-
mûködéssel, újabb össze-
fogással van kilátás. A
Szent Margit Kórház új-
bóli önálló intézménnyé
válásával valóban a kö-
zösségépítés szimbólu-
mává vált. Egyebek mel-
lett arra hívta fel a figyel-
met, hogy integrált intéz-
ménybõl történõ kiválás-
sal még nem jött létre
önálló kórház Magyaror-
szágon. 

Túlélés után
újjászületés
Dr. Badacsonyi Sza-

bolcs megbízott fõigazga-
tó az ünnepségen felidéz-
te, hogy 2007-ben kérte
fel Tarlós Istvánt, segítsen
a kórház megmentésében.
Az intézmény 116 éves
fennállása alatt számos

történelmi vihart átvé-
szelt, többször veszítette
már el önállóságát. Most
újra optimistán néznek a
jövõbe, élnek az újabb
eséllyel, ezért elkészítet-
ték az intézmény 2014 és
2020 közötti idõszakra
szóló fejlesztési tervét. A
kórház uniós források be-
vonásával szeretné foly-
tatni többek közt az inten-
zív és az aneszteziológiai
ellátás mûszerfejlesztése-
it, a központi mûtõ és se-
bészeti részleg felújítását.
Terveik közt szerepel a
pathológiás újszülöttek
ellátásának kialakítása, a
szülõszoba bõvítése, fej-
lesztése, valamint egy
egységes központi radio-
lógia létrehozása is.

Elismerések 
hagyományteremtõ

céllal
Az ünnepségen emlék-

lapot és emlékplakettet
vehettek át dr. Badacso-
nyi Szabolcstól mind-
azok, akik a legtöbbet tet-
ték azért, hogy a Szent
Margit Kórház újra önál-
ló intézményként kerül-
hetett a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minõ-
ség- és Szervezetfejlesz-
tési Intézet fennhatósága
alá. Hagyományteremtõ
céllal kitüntetést alapítot-
tak: ezentúl minden év
június 10-én, Margit nap-
ján a kórházért legtöbbet
tevõknek adják át az elis-
meréseket. 

Az eseményen Men-
czer Erzsébet országgyû-
lési és önkormányzati
képviselõ is részt vett.

Sz. Cs. 

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.

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Tervek
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érin-
tetteket, hogy 2013. június 21-ig a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és
ügyfélfogadási idõben, a hivatal épületében, a fõépíté-
szi 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.

* * *
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is érte-
síti az érintetteket, hogy 2013. június 17-tõl július
18-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási idõben, a
hivatal épületében, a fõépítészi és várostervezési
irodán (Hídfõ utca 18.) 
a Budapest, III. ker. Bethlen utca - Kert sor -
65527 hrsz. alatti ingatlan - 65535/2 hrsz. alatti
közterület által határolt területre készülõ Kerületi
Szabályozási Terv megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

Ismét önálló a Szent Margit Kórház

Varga Mihály, dr. Badacsonyi Szabolcs, Szócska Miklós és Tarlós István közösen vág-
ta át az intézmény újjászületését jelképezõ nemzetiszínû szalagot 

A Harrer Pál utca 9-
11. és a Medgyessy

Ferenc utca 4. szám alat-
ti okmányirodák ügyfél-
fogadási ideje június 1-
jétõl keddi, szerdai és
csütörtöki napokon 1-1
órával meghosszabbo-
dott. Nyitva tartás: hét-
fõn 10-tõl 18; kedden,
szerdán, csütörtökön 8-
tól 15; pénteken 8-tól 12
óráig. 

Tovább tart nyitva az okmányiroda

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskolánk Európa
A Külügyminisztérium programot indított „Iskolánk Euró-
pa” címmel az Európai Unió népszerûsítéséért. A prog-
ramban a minisztérium vezetõi, illetve uniós szakpolitiká-
val foglalkozó diplomatái egykori középiskolájukba láto-
gatnak, hogy rendhagyó tanórán beszélgessenek a fia-
talokkal uniós témákról és megosszák uniós élményei-
ket, tapasztalataikat a következõ nemzedékkel. Leg-
utóbb, május 24-én az Áprád Gimnázium adott otthont
egy ilyen órának, melynek elõadója Marosfi Gábor, a
Külügyminisztérium biztonságpolitikai- és non-proliferá-
ciós fõosztályának biztonságpolitikai referense volt.

Kortárs képzõmûvészeti kiállítás
Mint arról lapunk elõzõ számában hírt adtunk, a
Medgyessy Ferenc Ál-
talános Iskolában kor-
társ képzõmûvészeti
kiállítás nyílt. Blastik
Ferenc, Gábor István,
Horváth László Xavér,
Király Imre, Kovács At-
tila, Kõfaragó József,
Külüs László Ákos, M.
Gémes Katalin, Markolt
György, Mihály Gábor,
Pajger Lilla, Pál Dániel,
Petrás Mária, Szalontai
Tamás, Szentgyörgyi József, Szõcs Erika, Takács
Klára, Tenk László, Turcsán Miklós, Zombori Anna
alkotásait láthatta az érdeklõdõ közönség.

Nemzedéki találkozó

Az Óbudai Gimnáziumban a hagyományos nemzedéki ta-
lálkozót június 7-én tartották a volt tanárok és tanítvá-
nyok részvételével

50 éves a Vackor Óvoda

Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli az intézmény. Ebbõl
az alkalomból az egykori kollégákat, a volt óvodásokat és az
érdeklõdõket várták június 7-én a korábbi Árpád fejdelem
úti, ma már Vackor Óvodába. Kiállították azokat a régi óvo-
dai tárgyi emlékeket (fényképeket, játékokat, könyveket,
mackókat), melyeket az egykori kisgyermekek küldtek be

ANapraforgó Mû-
vészeti Óvoda a

TÁMOP-3.4.5-12-2012-
0001 „Tehetséghidak
Program” címû kiemelt
projektjében tartották „A
cseresznyefa élete” címû
tehetségnapot május 24-
én. Az ilyen, úgynevezett
tanórán kívüli tehetség-
segítõ programok célja,
hogy fejlessze a szülõ-
diák-pedagógus együtt-
mûködést. Az óvodában
tíz tehetséggondozó mû-
helyben foglalkoznak a
gyerekekkel. A bemuta-
tón - ahogy ez a címben
is szerepel - a cseresz-
nyefát mutatták be a ki-
csik tánccal, zenével,
mozgással, festéssel. A
bemutató végén három
fácskát el is ültettek az
óvoda kertjében és az
ágaira szeretetüzeneteket
tûztek. A programon
részt vettek kerületi óvo-
davezetõk, különbözõ te-
hetségpontok intézmény-
vezetõi, szülõk, valamint
Kunihiko Yasuda, a Japán
Nagykövetség kulturális
osztályának elsõ titkára,
Nagy Jenõné egyetemi
adjunktus, aki a magyar-
országi tehetséggondo-
zás neves kutatója. Óbu-
da Békásmegyer Önkor-
mányzata részérõl Hala-
siné Petrovai Erika, az
oktatási osztály óvodai
referense, valamint az
oktatási bizottság képvi-
seletében Szelekovszky
Ernõné tekintette meg a
programot. 

* * *
A TÁMOP-3.4.5. „Te-

hetséghidak Program” 2.
alprojektjén nyert pénz
segítségével rendezték
meg a szülõ-diák-pedagó-
gus együttmûködés fej-
lesztése jegyében a zseni-
ális majálist a Harrer Pál
Általános Iskolában má-
jus 25-én. Délelõtt a te-
hetségkörök gazdagító
programján vehettek részt
az iskola tanulói a szülõk-
kel együtt. A bemutatók
szünetében az Aelia
Sabina iskola ütõzeneka-
rának „hangulat koncert-
jében” gyönyörködhettek.
A szülõknek pedig a te-
hetséggondozás két szak-
embere tartott elõadást:

dr. Hermann Lászlóné és
dr. Duró Zsuzsanna. A
legkisebbeknek játszóhá-
zat tartottak, és a Mene-
dék Alapítvány két elõ-
adásán is részt vehettek.
Délután lazító sport, kéz-
mûves és kulturális prog-
ramok várták a gyerme-
keket és a felnõtteket. A
különbözõ sportversenye-
ken a tanulók, valamint
szüleik és tanáraik össze-
mérhették ügyességüket.
A Centrál Színház és a
Fõvárosi Operett Színház
két mûvésze, Ágoston
Katalin és Kökény Pál
budapesti sanzonokkal
szórakoztatta az egybe-
gyûlteket. 

(d.)

Támogatott rendezvények

Tehetségnap, zseniális majális

A „Tegyél 3 jó dolgot!” or-
szágos kreatív pályázatra
nagy lelkesedéssel neve-
zett a Béres József iskola,
hiszen olyan tevékenysé-
geket kellett rajzban, fo-
galmazásban, fényképe-
ken bemutatniuk, amelye-
ket az elmúlt hónapokban
meg is valósítottak.

- Ötletben nem volt
hiány, hiszen iskolánk
folyamatosan szervez
jótékonysági akciókat.
Ilyen volt a „Takarítsuk

ki Óbudát!” programban
való közremûködés,
amikor minden diákunk
összeszedte a szemetet a
környezõ utcákban. Sa-
ját erõnkbõl és a szülõk
segítségével rendbe rak-
tuk az iskola udvarát, ki-
festettük az aulát és a
tantermeket az önkéntes
napon. A cipõsdoboz ak-
cióval a rászoruló gye-
rekeknek szerveztünk
ajándékgyûjtést, a köze-
li idõsotthon lakóit mû-
sorral és apró ajándé-

kokkal leptük meg. A
gyermekeknek minél
kreatívabban kellett él-
ményeiket bemutatniuk
pályamûveikben. Az 5.b-
be járó Kandó Lõrinc és
Varga Máté egyéni kate-
góriában gyõztesek let-
tek. A pályázat elkészí-
tését Karker Andrea ta-
nárnõ szervezte, aki ez-
zel kiérdemelte „A leg-
jobb pedagógus” címet -
hangsúlyozta Bánhegyi
Ferenc iskolaigazgató.

Sz. 

Jót tettek, pályáztak, nyertek
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Svédország Margre-
telund városából lá-

togatott egy 17 tagú or-
vos és asszisztens cso-
port a Szent Margit Ren-
delõintézetbe június 7-
én. A svéd-magyar tudo-
mányos kapcsolatok ápo-
lása az intézetben már

rendszeresnek mondha-
tó, idén már a második
csoportot fogadták a
skandináv országból. A
vendégeket dr. Petrik Ró-
bert, a rendelõintézet
orvosigazgatója vezette
körbe a Vörösvári úti
szakrendelõben.

A svéd kollégák megis-
merkedtek Közép-Európa
legmodernebb járóbeteg-
szakrendelõjében találha-
tó digitális röntgenberen-
dezéssel, illetve megte-

kintették a rendelõintézet
egynapos sebészeti részle-
gét is. Egy-egy ilyen láto-
gatás lehetõséget ad az or-
vosoknak és a szakdolgo-
zóknak arra, hogy megis-
merjék egy másik ország
egészségügyi ellátórend-
szerét és gyakran szület-
nek hosszú távú szakmai
kapcsolatok is.

A június 5-ei elõadással
lezárult az Egészséges
Ezüstkor rendezvénysoro-
zat 2012-2013-as szezonja. 

Atíz elõadás során a
Szent Margit Rende-

lõintézet szakorvosai szá-
mos szakterületet érintve
hívták fel az idõs emberek
figyelmét egészségük
megõrzésének fontossá-
gára. Az elõadásokon az
elméleti ismeretek mellett
gyakorlati életmódbeli ta-
nácsokat kaptak a látoga-
tók, a programok végén
kérdéseiket is feltehették.
Egy-egy alkalommal 60-
80 fõ jelent meg a Kisko-

rona utcai Idõsek Klubjá-
ban, és hallgatta többek
között bõrgyógyász, kar-
diológus, reumatológus,
szemész, tüdõgyógyász,
neurológus, illetve uroló-
gus fõorvos vagy éppen

dietetikus szakember elõ-
adását. Az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézmény-
nyel közösen szervezett
programsorozat szeptem-
berben folytatódik újabb
ingyenes elõadásokkal.

Elõjegyzés
A szakrendelésre elõjegy-
zés kérhetõ e-mailben az
elojegyzes@obudairen-
delok.hu címen, telefonon
vagy akár személyesen
is, munkanapokon 8-tól
20 óráig. Idõpontot foglalni
telefonon 8-tól 20 óráig le-
het a 388-8384-es, illetve
a 388-7760-as telefon-
számon mindkét szak-
rendelõbe. A Csobánka
téri rendelõ elõjegyzési
telefonszáma 454-7506,
amely munkanapokon 9-
tõl 15 óráig hívható. A
szakrendelésekrõl, azok
rendelési idejérõl tájékoz-
tató található a megújult
internetes oldalon, a
www.obudairendelok.hu
címen. Hírek: facebook.
com/SzentMargitRendelo

Egészséges Ezüstkor: 
elõtérben a betegségmegelõzés

Svéd orvoscsoport Óbudán

Funkcionális elasztikus taping
Mi a taping? Egy magas minõségû, rugalmas, önta-
padós anyag alkalmazása. A rugalmas szalagok
nem korlátozzák a pácienst a szabad mozgásban,
sportolás, munka, zuhanyzás esetén is hatékony
marad a nap 24 órájában, akár 5 napig is. A Taping
technika a gyógytorna és a fizikoterápiás kezelések
hatását erõsítve is jól alkalmazható.
Ajánlják:
• az izommûködés és keringési zavarok javítására;
• fájdalomcsillapításra;
• ízületi funkciók támogatására.
Az elasztikus szalagok használata meglehetõsen
széles alkalmazási területtel bíró kezelési forma. A
Taping kezelés az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által nem finanszírozott, térítésköteles eljá-
rás. A szalagok sem minõségükben, sem tulajdon-
ságaikban nem különböznek egymástól.
(Helyszínek, bejelent-
kezés, bõvebb infor-
máció: Szent Margit
Rendelõintézet Vö-
rösvári úti szakrende-
lõ, Vörösvári út 88-
96., II. emelet 207.,
gyógytorna terem.
Tel.: 388-91-80 / 118
mellék. * Szent Margit
Rendelõintézet Cso-
bánka téri szakrende-
lõ, Csobánka tér 6.
Tel.: 454-75-00 / 246
mellék.)

A Magyar Szabványügyi Tes-
tület képviselõi május 22-én
adták át a Szent Margit Ren-
delõintézet részére azokat a
tanúsító okleveleket, me-
lyek igazolják, hogy az in-
tézet mûködése, illetve
betegellátása megfelel az
ISO 9001 minõségirányítási
szabványnak és a Magyar
Egészségügyi Ellátási Stan-
dardoknak (MEES). 

Az áprilisi audit során
a Szent Margit Ren-

delõintézet minden szem-
pontból megfelelt az IQnet
(The International Certifi-
cation Network) nemzet-

közi tanúsítvány elvárásai-
nak is. Az auditálás során a
Magyar Szabványügyi
Testület auditorai vizsgál-
ták a betegellátás rendsze-
rét, az egészségügyi szab-
ványok által elõírt felsze-
relések, eszközök, folya-
matleírások és szabályza-
tok meglétét. A szakembe-
rek komolyabb hiányossá-
got a rendelõintézet mûkö-
désében nem találtak,
ugyanakkor értékelésük-
ben számos pozitív dolgot
kiemeltek. A most meg-
szerzett minõsítéseket a
rendelõintézet három évig
használhatja.

Minõségirányítási rendszer
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Felhívás – Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
polgármestere felhívással fordul a kerületi
társadalmi és érdekképviseleti szervekhez,
valamint a lakossághoz.

Az eljárás megindításakor hatályos 1997. évi
LXXVIII., az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése
alapján ezúton értesíti az érintetteket arról,
hogy az önkormányzat az alábbi területre készít
Kerületi Szabályozási Tervet:
Budapest III. kerület Remetehegyi út-Kolos-
tor utca-Tégla utca-közpark-Kiscelli köz ál-
tal határolt terület.
A tervezési terület sajátos helyzetét a kialakult la-
kóterület, az úgynevezett „Angol iskola” együtte-
se és a volt téglagyár rekultivációjával kialakuló

városi park együttese, valamint a Kiscelli Lakás-
szövetkezet épületei határozzák meg. 
A tervezési területet is magába foglaló „Kiscelli
kastély és környéke” által határolt területre a
24/2001.(VII.25.) rendelettel jóváhagyott,
BVKSZ alapú KSZT van érvényben.
A rendezés kiemelt célja a terület közlekedési
rendszerének újragondolása a domborzati vi-
szonyok figyelembe vételével. Rendezési cél
továbbá az úgynevezett Angol iskola bõvítési,
parkolási és megközelítési lehetõségeinek meg-
határozása. Emellett szükséges még a meglévõ
telekalakulatok és tulajdonviszonyok rendezé-
se. A Kiscelli közt érintõ közterületi szabályo-
zás módosítása is kiemelt cél.

A rendezés várható hatása a közlekedési rendszer,
valamint az Angol iskola megközelítésének újra-
gondolásával csökken a lakóterületek jelenlegi
forgalomterhelése. Az évek óta húzódó Kiscelli
köz kiszabályozása végrehajthatóvá válik.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti ké-
szülõ tervvel kapcsolatban elõzetesen javaslatuk,
véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
tal Fõépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp.,
III. Hídfõ utca 18.) 2013. július 5-ig juttassák el. 
A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjele-
nõ felhívással. Bús Balázs

polgármester

Készülõ Kerületi Szabályozási Terv 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII.
törvény értelmében a Fõvárosi Önkor-
mányzatot elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.

12001008-00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a
pályázatokat zárt borítékban 2013. augusztus
26-án (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési
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. augusztus 26-án 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. sz.
alatt, az értékesítési osztály hivatalos hely-
iségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-

bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû
licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A
vevõnek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a
23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A paragrafusában
meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni az értékesítési osztályon a
437-8646-os és a 437-8639-es telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.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 ingatlanok értékesítésére
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Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A meghirdetett ingatlanokra a
nemzeti vagyonról szóló, 2011.
évi CXCVI törvény értelmében a
Magyar Államot minden más jo-
gosultat megelõzõ elõvásárlási
jog illeti meg.
A helyiségekre külön-külön lehet
ajánlatot tenni, melynek tartal-
maznia kell a pályázó adatait, a
vételárat, a fizetés módját és ide-
jét, valamint a pályázó nyilatko-
zatát a pályázati felhívásban
foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtástól
számított 60 napig köteles tartani.
A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára.
(Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.)
A pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot és a pályázato-
kat zárt borítékban 2013. július
15-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. Értékesítési Osztályán (cím:
1033 Bp. Fõ tér 1. I./20.). 
Az ajánlat benyújtásához forma-
nyomtatvány letölthetõ a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a
fenti címen.
A pályázat bontása 2013. július
15-én 12 órakor a Bp., III. kerü-
let Fõ tér 1. I./20. szám alatt, az
értékesítési osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenn-
tartja jogát, hogy a legjobb aján-
lattevõkkel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, zártkörû
licitet tartson, illetve, a pályázatot
indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek
szerzõdéskötési díjat kell fizet-
nie a 23/1995.(XII.28.) Ör. 9/A
paragrafusában meghatározottak
szerint.
A pályázattal kapcsolatban továb-
bi felvilágosítást lehet kérni, illet-
ve a helyiségek megtekintéséhez
idõpont-egyeztethetõ az értéke-
sítési osztályon a 437-8639-es,
437-8899-es vagy a 437-8679-es
telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra, valamint a
következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály
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Az idei 84. Ünnepi Könyv-
hétre is (az eseményt és
az ahhoz kapcsolódó 12.
Gyermekkönyvnapokat
május 6-tól 10-ig tartot-
ták) számos új kötet jelent
meg. Az óbudai vonatko-
zásúakból szemezgettünk
néhányat.

Z enker Katalin: Szí-
neváltozás címû

könyvét (Püski Kiadó)
június 1-jén mutatták be
az Óbudai Társaskör-
ben. 

Bucz Hunor: Pattog-
zik a szó zománca cím-
mel jelentette meg elsõ
verseskötetét. A kötet a
Hungarovox-Frig Kiadó
gondozásában jelent
meg. 

Mihalovics Éva: A
hóesés hangjai címmel
jelentkezett új könyvvel
(Accordia Kiadó). 

A Nagy Lajos Irodalmi
és Mûvészeti Társaság
hét óbudai író-költõ írá-
sait gyûjtötte közös anto-
lógiába „Rondó a vadon-
ban” címmel (Napkút Ki-
adó). A szerzõk: Szarka
István, Zászlós Levente,
Ágai Ágnes, Gyimesi
László, Szeder Katalin,
Vadász János, Szabó
László Tibor. 

Gyimesi László külön
kötettel is jelentkezett,
amelyet Weöres Sándor
100. születésnapja ihle-
tett és 102 négysorost
tartalmaz.

D. Zs. 
Csukás István, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára a Vörösmarty téren dedikálta mese-
könyveit június 9-én 15 órától a Könyvmoly Kiadónál 

A 100 esztendeje született
Weöres Sándor költõ élete
és munkássága volt a témá-
ja az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény idei mû-
veltségi vetélkedõjének.

Népszerû rendezvény
az Óbudai Szociális

Szolgáltató Intézmény
klubtagjai körében a mû-
veltségi vetélkedõ, mely-
re az aktuális emlékév ki-
jelölt témájából készül-
nek fel. Ajelentkezõk klu-
bonként csapatokat alkot-
nak és hónapokon keresz-
tül olvasnak, kutatnak,
hogy minél jártasabbak
legyenek a kijelölt témá-
ban. Anyugdíjasok beszá-
molói szerint az izgalmas

versenynél és helyezések-
nél is többet jelent szá-
mukra a felkészülés közel
féléves folyamata, a kap-
csolódó programokon va-
ló részvétel. A tavaszi hó-
napokban a klubtagok el-
látogattak az Óbudai Tár-
saskör Weöres-emlékmû-
sorára, valamint számos
antológiát, szakirodalmat
és Weöres-mûvet olvas-
tak el, majd tárgyaltak
meg közösen.

A vetélkedõ döntõjét,
amit díjátadó követett,
május 29-én tartották a
Kiskorona utcai idõsek
klubja dísztermében. A
döntõben 16 csapat
mérte össze tudását egy
30 kérdésbõl álló kér-

déssor megválaszolásá-
val. A versenyzõk mun-
kájuk  értékelése  idején a
számukra rendezett Weö-
res-emlékmûsort élvez-
hették. Szavalatok és ze-
nés feldolgozások idézték
fel a költõ szellemiségét,
alkotásait.

A zsûri tagja Tamás
Ilona tankerületi vezetõ,
Kökény Julianna, a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Ház korábbi igazgatója
és Horváth András kul-
turális referens volt. A
díjakat Kelemen Viktó-
ria alpolgármestertõl, a
zsûri tagjaitól és Müller
Istvánné intézményve-
zetõtõl vették át a gyõz-
tes csapatok.

Mûveltségi vetélkedõ Weöresrõl 
A Kassák Múzeum a 2013
Kassák Év rendezvényso-
rozatban Kassák aktuali-
tását szem elõtt tartó elõ-
adásokat és tárlatvezeté-
seket kínál „Szubjektíven
Kassákról” címmel. 

A z elõadások hang-
súlyozottan szub-

jektívek, mert a felkért
közéleti szereplõk, a
társmûvészetek területé-
rõl vagy más tudomány-
területekrõl érkezett elõ-
adók saját munkásságuk
és tevékenységük kap-
csán beszélnek Kassák-
ról. A sorozattal a múze-
um arra mutat rá, hogy
Kassák mûvészeti és

szerkesztõi tevékenysé-
ge, valamint az általa
egykor felvetett kérdések
ma is élõ és érvényes
megközelítései a társada-
lom és a kultúra kapcso-
latának. Emellett az a
rendezõk célja, hogy
Kassák életmûvét és je-
lentõségét egyéni, nem
megszokott szempontok
szerint láttassa. A prog-
ram támogatója a Nem-
zeti Kulturális Alap.

A legutóbbi elõadás
vendége Fajó János fes-
tõmûvész volt, akivel
Andrási Gábor mûvé-
szettörténész beszélgetett
június 5-én. (A múzeum
címe: Fõ tér 1.) d.

Szubjektíven Kassákról

IKONOK ÉS BARLANGRAJZOK. Nógrádi Kiss Magdolna
grafikusmûvész kiállítását június 22-ig láthatják a Vécsey
János Leánykollégium Art Galériájában. (Nyitva tartás:
hétköznaponként 10-tõl 18 óráig. Cím: Szél utca 11-13.)

Óbudai szerzõk az Ünnepi Könyvhéten

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� 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 vállalkozás
� 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
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Fal-
fúrás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Tetõ és terasz szigetelés 10-15 év garanci-
ával, 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-5312

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet. A
tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként
a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.:. 240-4209;
06(30)462-2830. simon.dubecz@t-online.hu
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� 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
� 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
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, befokkt@
gmail.com, www.befokkt.hu
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás
� 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
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538

� 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

� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559 www.callantorna.hu
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� 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
� Allergológiai és gyermek-tüdõgyógyá-
szati magánrendelés III. Vörösvári út 29. II/5.
Bejelentkezés: 06(30)992-2151. Dr. Kaszó
Beáta, www.allergiadoktor.com
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a,  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Stresszoldás kineziológiai módszerrel. Tel.:
06(30)283-3132 Júniusban 20 % kedvezmény

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Francia nyelvtanítást, korrepetálást válla-
lok általános és középiskolásoknak. Tel.:
06(30)597-2335
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Angol, olasz, minden szinten hatékonyan,
diplomás tanártól. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)587-8329
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltanítás, beszédcentrikus, érettségi,
nyelvvizsga, korrepetálás, nagy tapasztalat.
Házhoz megyek! Tel.: 06(20)439-6410
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546

�Pilisszentlászlón, Szentendrétõl 8 km, jó közle-
kedéssel eladó egy igényesen felújított parasztház.
450 nm telek, 50 nm ház, amerikai konyha, szoba,
fürdõszoba, kandalló, 20 fõ, szabadtéri sütõ-fõzõ
hely. Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06(30)952-1972
� Békásmegyer-Ófalun 200 négyszögöl
zártkert, kis házzal, családi házas környéken,
tulajdonostól eladó. Tel.: 06(30)358-1883

�Belsõ-Óbudán, 7 éves házban, 54 nm-es, 2
szobás lakás tárolóval+teremgarázs eladó.
Tel.: 385-2085
� Eladó Békásmegyer hegy felõli oldalán, az
utolsó 4 emeletes házban, szép állapotban lévõ,
36 nm-es garzonlakás. Tel.: 06(30)973-9551
�Elcserélem kaszásdûlõi, kétszobás örökla-
kásomat hasonló zöldövezetire, értékegyezte-
téssel. Tel.: 06(20)542-8688
�Kiadó lakás a Rómain, 2 szoba, 51 nm, 10.
em. szép kilátás, tiszta, rendes ház, csendes
környék. Tel.: 06(30)701-0351
� Olcsó, egész évben lakható nyaraló Buda-
pesthez közel eladó. Tel.: 06(20)349-4099

� Kolosy üzletházban 27 +8 m2 együtt vagy
külön kiadó. Tel.: 06(20)942-6883
� Kiadó irodának, üzletnek, rendelõnek is
alkalmas, földszinti 67 nm-es helyiség, frek-
ventált helyen, a Duna-part közelében találha-
tó. Jelenleg fogászati rendelõként üzemel.
Érd: 06(30)211-5119

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Bizományi Kereskedés Óbudán. Baba-
mama-gyerek ruha, játék, felszerelés adásvé-
tele. www.boroka.biz, 1032 Bp., Váradi u. 24.
Tel.: 06(30)951-7372
� 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
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

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

� 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
� A 4M Dance Company tánctanárokat ke-
res, képez több mûfajban. Pedagógusok, óvó-
nõk, tánctudással rendelkezõ fiatalok jelent-
kezését várjuk. Tel.: 06(30)598-3168
� Duna House III. kerületi csapatába ingat-
lanértékesítõ kollégát keresünk. Tel.:
06(30)619-5653, e-mail:
jablonszky.bea@dh.hu
� Békásmegyeri társasházba gondnokot
keresünk. Szolgálati lakást biztosítunk. Ér-
deklõdni lehet: 06(20)572-9879

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,

�RIN-TIN-TIN kisállat kozmetika. 1039
Bp., Csillaghegy, Szentendrei út 401. Tel.:
06(20)338-5678,   www.rin-tin-tin.hu

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

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

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
magánrendelésén várja kedves betegeit: G
Med. Studio, III. ker. Pozsonyi u. 32.
Anyajegyszûrés, tanácsadás, kismûtétek.
Bejelentkezés: 06(30)560-4507

�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

�Dohányzik? Gyakran köhög? Van meg-
oldás! Indiso sóterápia, egészségügyi
fizioterápia, ÁNTSZ engedéllyel, szakor-
vosi háttérrel. Szent Margit Rendelõintézet
III. Csobánka tér 6. II/10. Tel.: +36-30-
516-14-37, www.so-terapia.hu

Egészség

� „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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táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821

� 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

�� 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

MagánrendelésTárskeresõ

Játékos vetélkedõ: Hellasz hagyatéka
A Görög Ifjúsági Egyesület, a III. kerületi Görög Önkormány-

zat támogatásával interaktív, kulturális-ismeretterjesztõ já-

tékos vetélkedõt szervez Hellasz hagyatéka, avagy a „Nem-

zet aranya görög módra” címmel.

Fõnyeremény: egyhetes görögországi út az egész csapatnak. A

játékra - nemzetiségi hovatartozástól függetlenül - bárki nevez-

het, aki érdeklõdik a görög kultúra iránt. Olyan 4 tagú csapatok

jelentkezhetnek, melyben a tagok életkora legalább 14 és legfel-

jebb 30 év között van. Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat. Szüksé-

ges kellékek: 1 db digitális fényképezõgép+adatkábel; 1 db okos

telefon (a GPS és az internet miatt). A játék leírása: a csapatnak

olyan épületeket, mûemlékeket illetve egyéb helyszíneket kell

megkeresnie Budapest belsõ kerületeiben, melyek valamilyen

módon a görögökhöz köthetõk (pl. az Oktogon).

A 15 helyszínbõl álló túra állomáspontjainak nevét vagy koordi-

nátáit, a kezdõponttól a végállomásig, újabb és újabb fejtörõk

megoldásával szerezhetik meg a versenyzõk. Az utolsó pont az

eredményhirdetés és a záróünnepség helyszíne, ahol táncház-

zal zárul a rendezvény. A vetélkedõ célja, hogy minél többen

megismerjék, milyen nyomot hagyott a görögség a város szívé-

ben. Továbbiakban Budapest valamennyi kerületére, sõt orszá-

gos szintre szeretnék kiterjeszteni a játékot a szervezõk. A ren-

dezvény tervezett idõpontja: 2013. szeptember 21. (szombat).

Érdeklõdni és jelentkezni Halász Katalin elnökhelyettesnél (III.

kerületi Görög Önkormányzat) a hakati01@gmail.com e-mail cí-

men illetve a 06-30-254-9962-es telefonszámon lehet.

(A rendezvény részleteirõl a  www.gie.hu oldalon tájékozódhat-

nak.)
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Rendelet

Budapest Fõváros III. Kerület, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testü-
letének 35/2013. (V. 31.)1 önkormányzati ren-
delete a kerület közterületein a jármûvel tör-
ténõ várakozás rendjérõl

Budapest Fõváros III. Kerület, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekez-
dés 3. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi
I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában, Bu-
dapest fõváros közigazgatási területén a jármû-
vel várakozás rendjének egységes kialakításá-
ról, és a várakozási díjakról és az üzemképtelen
jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló,
30/2010. (VI. 4.) Fõv. Kgy. rendelet 4. § (2) be-
kezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4)
bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 25. § (4)
bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 40. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, a kerület
közterületein a jármûvel történõ várakozás
rendjérõl a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed - a taxiállo-
mások kivételével - Budapest Fõváros III. Kerü-
let, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a to-
vábbiakban: Önkormányzat) közigazgatási terü-
letén található, az 1/a-b. mellékletben meghatá-
rozott várakozási övezetek, valamint a Budapest
fõváros közigazgatási területén a jármûvel vára-
kozás rendjének egységes kialakításáról, és a
várakozási díjakról és az üzemképtelen jármû-
vek tárolásának szabályozásáról szóló, 30/2010.
(VI. 4.) Fõv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Fõv. Kgy. rendelet) 3. melléklet 2-4. pontjában
meghatározott védett övezetek területére. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi
rendszámmal rendelkezõ jármûre és azok tulaj-
donosára, üzemben tartójára, valamint haszná-
lójára. 

2. Várakozási övezetek 
2. § A várakozási övezetek zónákra tagozódnak.
A várakozási övezeteken belül kialakított zónák
területi lehatárolását az 1/a. melléklet, térképi
megjelenítését az 1/b. melléklet tartalmazza.
3. § A lakossági várakozási hozzájárulás díj-
kedvezménye lakásonként
a) az elsõ gépjármû után 100%,
b) a második gépjármû után 
ba) 100%, ha a gépjármûnek a lakos az üzem-
bentartója,
bb) 50%, ha a munkáltató által üzemben tartott
vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjármûvet
a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba
kapta.
4. § A kerületi várakozási övezetekben igénybe
vehetõ kedvezmények
a) zónán kívüli kedvezmény,
b) gyermek-kedvezmény,
c) egyedi kedvezmény.
5. § (1) A zónán kívüli kedvezményre 
a) a III. kerületi fizetõ várakozási övezet terüle-
tén állandó lakóhellyel rendelkezõ, 
b) az övezeten kívül, de a III. kerület területén
állandó lakóhellyel rendelkezõ 
jogosult.

(2) A zónán kívüli kedvezmény lakásonként két
darab, alábbi típusú olyan gépjármûre igényel-
hetõ, amelynek a lakos az üzembentartója:
a) személygépkocsi vagy
b) három- vagy négykerekû motorkerékpár
vagy
c) három- vagy négykerekû segédmotoros ke-
rékpár vagy
d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi.
(3) A zónán kívüli kedvezmény a III. kerület

várakozási övezetének teljes területén napi egy
alkalommal, az adott helyen napi másfél óra in-
gyenes várakozásra jogosít. A várakozás, illetve
a napi másfél óra nem szakítható meg, nem
osztható fel.  
6. § (1) Gyermek-kedvezményre a III. kerület-
ben állandó lakóhellyel rendelkezõ jogosult az
5. § (2) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt, álta-
la megjelölt gépjármûre. A gyermek-kedvez-
mény a III. kerületi fizetõ várakozási övezetben
vagy zónában lévõ oktatási-nevelési intézmény
épületének fõbejárata elõtti utca teljes hosszá-
ban, az ezzel közvetlenül párhuzamos utcák-
ban, és az arra merõleges két legközelebbi utcá-
ban, vagy az épület elõtti tér, és a térrel érintke-
zõ utcákban 8.00 és 9.00 óra, valamint 13.00 és
18.00 óra közötti idõtartamon belül, legfeljebb
20-20 perc idõtartamban díjfizetés nélküli vára-
kozásra jogosít.
(2) A gyermek-kedvezmény intézményenként
igényelhetõ.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott gyermek-
kedvezményre, az (1)-(2) bekezdésben megha-
tározott feltételek szerint jogosult az a nem III.
kerületi lakos is, akinek gyermeke III. kerületi
önkormányzat által mûködtetett oktatási-neve-
lési intézménybe jár, amennyiben a lakóhely
szerinti önkormányzat és a III. kerületi önkor-
mányzat a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011.
évi CXC. törvény 76. § (3) bekezdése alapján a
III. kerületi önkormányzat által mûködtetett ok-
tatási-nevelési intézmény mûködtetéséhez való
hozzájárulásról megállapodást kötött. A megál-
lapodás meglétét a jegyzõ igazolja.
7. § Kérelemre egyedi kedvezményként a vára-
kozási övezetekben található összes fizetõ vára-
kozóhely 5%-ának megfelelõ várakozási enge-
dély adható ki. A kérelem elbírálásának szem-
pontrendszerét a Pénzügyi, Tulajdonosi és Va-
gyonnyilatkozat-kezelõ Bizottság állapítja
meg.
8. § A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díj-
kedvezménye 50%.
9. § A várakozási díj megfizetésének módja:
a) az adott díjövezetben elhelyezett parkolójegy
kiadó automata vagy
b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rend-
szer. 

3. Védett övezetek
10. § A védett övezetek területi felsorolását és a
védett övezetek díjtétel szerinti besorolását a
Fõv. Kgy. rendelet 3-4. melléklete tartalmazza.
11. § A lakossági behajtási-várakozási hozzájá-
rulás várakozási díjából biztosított kedvezmé-
nyek mértéke:
a) lakásonként az elsõ jármûre kiadott hozzájá-
rulás esetén a kedvezmény mértéke 100 %,
b) lakásonként a második jármûre kiadott hoz-
zájárulás esetén a kedvezmény mértéke 

ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO
3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO
4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármû hibrid üze-
mû vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategó-
riának megfelel,
bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármû teljesen
gáz üzemû vagy elektromos üzemû.

4. Városrendészeti behajtási-várakozási hoz-
zájárulás
12. § Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügye-
let részére, a szolgálati jármûvekre 10 darab vá-
rosrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás
adható ki, amelyek a szolgálat teljesítésének
ideje alatt a Fõv. Kgy. rendelet 40. §-ában meg-
határozott behajtásra és várakozásra jogosíta-
nak.

5. Hatásköri szabályok
13. § A lakossági várakozási hozzájárulásról, a
gazdálkodói várakozási hozzájárulásról, az
egészségügyi várakozási hozzájárulásról, a je-
len rendeletben meghatározott további kedvez-
ményekrõl, a lakossági behajtási hozzájárulás-
ról, a lakossági behajtási-várakozási hozzájáru-
lásról, a gazdálkodói behajtási-várakozási hoz-
zájárulásról, az egészségügyi behajtási-várako-
zási hozzájárulásról és a közterület-felügyelet
részére a városrendészeti behajtási-várakozási
hozzájárulásról (a továbbiakban hozzájárulás)
I. fokon - átruházott önkormányzati hatósági
jogkörben - a polgármester dönt.
14. § (1) A 13. §-ban meghatározott várakozási
hozzájárulások és kedvezmények iránti kérel-
met a 2. melléklet szerinti formanyomtatvá-
nyon, a 13. §-ban meghatározott védett övezet
területére vonatkozó behajtási- és behajtási-vá-
rakozási hozzájárulások iránti kérelmet a 3.
melléklet szerinti formanyomtatványon kell be-
nyújtani. A kérelmet elektronikus úton, postán
vagy személyesen lehet benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a hozzájárulás-
hoz való jogosultságot igazoló dokumentumo-
kat.
(3) A hozzájárulást - a feltételek fennállása ese-
tén - a kérelmezõ részére 
a) új kérelem esetén 15 napon belül
b) meglévõ hozzájárulás megújítása vagy hoz-
zájárulás pótlása esetén 8 napon belül
kell kiadni.
(4) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármû forgalmi rendszámát,
c) az övezet és ha az övezet zónákra osztott, a
zóna megnevezését,
d) az érvényességi idõtartamot,
e) a jogcímet.
(5) Jelen rendeletben meghatározott, a polgár-
mester átruházott hatáskörébe tartozó hozzájá-
rulások és kedvezmények költségtérítése
a) hozzájárulásonként, illetve kedvezményen-
ként 2000 Ft+áfa a várakozási övezet területére
igényelt papír alapú, matrica vagy elektronikus
hozzájárulás, valamint a papír alapú hozzájáru-
lás, vagy matrica bármely okból történõ cseréje,
pótlása, vagy az elektronikus hozzájárulás bár-
mely okból történõ ismételt bejelentése esetén,
b) hozzájárulásonként 2000 Ft a védett övezet
területére igényelt papír alapú, matrica vagy1 Elfogadva: 2013. május 30.
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elektronikus hozzájárulások igénylése, vala-
mint a papír alapú hozzájárulás, vagy matrica
bármely okból történõ cseréje, pótlása, vagy az
elektronikus hozzájárulás bármely okból törté-
nõ ismételt bejelentése esetén.
(6) Amennyiben a hozzájárulás papír alapú
vagy matrica, elvesztését, ellopását, megsem-
misülését a hozzájárulás kiadójához három na-
pon belül be kell jelenteni és a hozzájárulás
iránt ismételt kérelmet kell benyújtani. A hoz-
zájárulást kiadó e rendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadásá-
ra irányadó szabályok szerint adja ki az új hoz-
zájárulást.
(7) Amennyiben a hozzájárulással rendelkezõ
gépjármûvet a tulajdonos év közben elidegení-
ti, azt az elidegenítéstõl számított 8 napon belül
jelezni kell a hozzájárulás kiadója felé elektro-
nikus úton, vagy levélben, továbbá amennyiben
a hozzájárulás papír alapú vagy matrica, azt az
elidegenítéstõl számított 8 napon belül vissza
kell szolgáltatni a hozzájárulás kiadójának. 

15. § A várakozási övezetben lévõ parkolót
igénybe vevõ a parkolójegyet, továbbá a vára-
kozási- vagy a védett övezetre szóló hozzájáru-
lást, egyéb kedvezményre jogosító papír alapú
engedélyt, vagy az ezt igazoló matricát a jármû
elsõ szélvédõjének üvegére, kívülrõl jól látható
helyen és teljes egészében olvasható módon kö-
teles kihelyezni.

7. A díjbevételek felhasználása
16. § A megfizetett várakozási díjból és pótdíj-
ból származó bevételek szolgáltatás ellátásához
szükséges költséggel csökkentett része kizáró-
lag a közterületek állapotának javítására fordít-
ható.
17. § A megfizetett várakozási díjból és pótdíj-
ból származó bevételeket, azok felhasználását a
Pénzügyi és Gazdálkodási Fõosztály tartja nyil-
ván és gondoskodik a nyilvántartás önkor-
mányzat honlapján való közzétételérõl, vala-
mint a közzétett adatok félévenkénti aktualizá-
lásáról.

8. Záró rendelkezések
18. § (1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben fog-
lalt kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 10-12. §, a 13-15. §-nak és a 16-17.
§-nak a védett övezetre vonatkozó rendelkezései
a kihirdetést követõ napon lépnek hatályba.
(3) A 2. számú melléklet szerinti formanyom-
tatvány a 2014. január 1-jét megelõzõen be-
nyújtott igénylések esetén is alkalmazható.
(4) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szoká-
sos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáb-
láján való kifüggesztéssel történik.
19. § (1) Hatályát veszti a kerület közterületein
a jármûvel történõ várakozás rendjének szabá-
lyozásáról szóló 41/2012. (IX. 28.) önkormány-
zati rendelet.
(2) A 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rende-
let alapján kiadott hozzájárulások és kedvezmé-
nyek a hozzájáruláson feltüntetett feltételekkel
és idõpontig érvényesek.
Kiss Anita Bús Balázs
jegyzõ polgármester

1/a. melléklet a 35/2013. (V. 31.) 
önkormányzati rendelethez

A III. kerületi várakozási övezetek 
és zónák területi lehatárolása

4. díjtételû várakozási övezet
Szépvölgyi út - Montevideó utca - Seregély köz - Seregély
utca - Kecske utca - Nagyszombat utca - Végvár utca -
Doberdó út - Bécsi út - Nagyszombat utca - Budai alsó rak-
part által határolt terület (beleértve a határoló utakat és te-
reket, a Doberdó út, a Szépvölgyi út (a Montevideó utca és
Folyondár utca közötti szakasza).

5. díjtételû várakozási övezet

Nagyszombat utca - Bécsi út - Vörösvári út - Hévízi út -
Óbudai rakpart - Budai alsó rakpart által határolt terület
(beleértve - a Nagyszombat utca kivételével - a határoló
utakat és tereket, Podolin utca és Tégla utca, kivéve Flóri-
án tér 18075/13 hrsz. területe és az 1. védett övezet) 

5. díjtételû övezet 1. zóna: Nagyszombat utca - Bécsi út -
Vörösvári út - Flórián tér - Pacsirtamezõ utca által határolt
terület (beleértve a Bécsi utat, továbbá - a Nagyszombat
utca kivételével - a határoló utak középvonalától a zóna fe-
lé esõ részét)

5. díjtételû övezet 2. zóna: Nagyszombat utca - Pacsirta-
mezõ utca - Sörfõzõ utca - Óbudai rakpart - Budai alsó rak-
part által határolt terület (beleértve a határoló utakat - a
Nagyszombat utca, és a Pacsirtamezõ utca középvonalától
a zóna felé esõ részét)

5. díjtételû övezet 3. zóna: Vörösvári út - Hévízi út - Bog-
dáni út - Szentendrei út által határolt terület (beleértve a
Hévízi utat, Bogdáni utat, valamint a Vörösvári út és
Szentendrei út középvonalától a zóna felé esõ részét). Ki-
véve a Flórián tér 18075/13. hrsz. területet.

5. díjtételû övezet 4. zóna: Szentendrei út - Bogdáni út -
Óbudai alsó rakpart - Tavasz utca által határolt terület (be-
leértve a Bogdáni utat, az Óbudai alsó rakpartot és a Ta-
vasz utcát, valamint a Szentendrei út középvonalától a zó-
na felé esõ részét). Kivéve az 1. védett övezet területét.

1/b. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

III. kerületi várakozási övezetek és zónák
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Pályázat

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

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait,
a vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a
pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban
foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánla-
tát a pályázat benyújtásától számított 60 napig kö-
teles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára. (Szám-

laszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizetését iga-
zoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban
2013. július 15-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyúj-
tani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési Osz-
tályán (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. július 15-én 12 óra-
kor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. sz. alatt, az
értékesítési osztály hivatalos helyiségében tör-
ténik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy
telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb

ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve,
a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A para-
grafusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni az értékesítési osztályon a 437-
8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

obuda_2013_12.qxd  2013.06.13.  15:53  Page 26



2013/12. szám Szabadidõ
27

Kezdõdik a vakáció 
Rejtvényünkben Veress Csilla fenti címû versébõl idézünk.
Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 35. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: A.
A.). 15. Cserháti hegy. 16. Hatalmas vízi állat. 17. Óhajt.
19. Magára nagyon igényes. 20. N-nel a végén fontos
községi elöljáró volt. 21. Romániai és osztrák autók je-
le. 22. Brit tenger. 24. Fordított szó! 26. Fabula egyik fe-
le! 27. Tóga egynemû betûi. 28. Oktalan. 30. Tömegnö-
velõ, fogyasztószer márka. 32. Zeneszerzõ volt, Sándor
(1890-1963). 34. Azonos nevû lovak, fordítva. 35. Hid-
rogén, kén, oxigén, nitrogén. 37. Csapadékot hullató
visszája. 39. WKLA. 40. Vajon kergetik? 42. Indonézi-
ai sziget névelõvel. 44. Spanyol úrhölgy egy ékezettel.
46. Színész, stend up-os, Sándor.  47. Elem! 48. V. N. V.
49. Szabó István egyik filmje. 51. Visszadõl! 52. Kevert
epe! 53. Sulis. 55. Névelõs állóvíz. 57. Alant. 58. Zalai
község. 61. Értelmes lényeket kutató tudós csapat rövi-
dítése, fonetikusan. 62. Bakonyi hegy.
FÜGGÕLEGES: 1. Görög városállam volt. 2. Erõsen
esik. 3. Operista magánszám. 4. Neves rock-
együttesünk. 5. Lantán vegyjele. 7. Szolmizációs hang.
8. Osztrák, máltai és magyar autók jele. 9. Bór, bizmut
és oxigén jele. 10. Szúrd vissza! 11. Agár egynemûi. 12.
V. S. I. 13. Avörösingesek vezére becézve. 14. Javít. 18.
Dáma. 22. Uncle …, USA jelkép. 23. Névelõs becézett
Gizella. 25. Szûcs Károly szignója. 28. Dixieland zene-
kara van, Sándor. 29. Névelõvel nagyobb mennyiségû.
31. Londoni torony. 32. Brazil város. 33. Délkelet-ázsiai állam, fordítva.
35. Az idézet második sora (zárt betûk: É. Ó.). 36. Ettõl lesz a szóda-
víz. 38. Sûrû fás. 39a. Európai embertípus. 41. Kis Erika! 43. Vízi nö-
vény. 45. Névelõs babaennivaló. 47. A zenében szélesen. 50. Hossz,
névelõvel. 52.Angol kukucskálás. 54. Ékezettel nyakra tekerik. 56. Egy

ideje. 57. Luxemburgi, zambiai és osztrák autók jele. 59. Költõi indulat-
szó. 60. I. T. 61. Néma síp! Ipacs László

A június 3-án megjelent, 
„Júniusi kiruccanás” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Hûvösvölgyi nagyrét; Normafa; Budakeszi Vadaspark.”

Üdülés kedvezõ feltételekkel 
a Balaton-parti nyaralókomplexumban

Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a Balaton-partjától mindössze
800 méterre fekvõ üdülõ parkjában, Balatonszabadi-Sóstón mintegy 400 férõ-
hellyel várja a pihenésre, aktív kikapcsolódásra vágyókat. A természet-közeli
környezet számos programlehetõséget kínál, a kirándulástól a horgászatig.
A parkban található sportpályáinkon (foci-, kosár-, strandröplabda pálya, kültéri fit-
nesz park) gyermekek és felnõttek egyaránt hódolhatnak sport iránti szenvedé-
lyüknek, a kirándulni vágyók kerékpárt is bérelhetnek. A vendégek rendelkezésé-
re áll továbbá a hatalmas udvar, játszótér, zárt parkoló, kijelölt tûzrakóhely. Munka-
helyi tréningekhez, elõadásokhoz, csoportfoglalkozásokhoz, rossz idõ esetén há-
rom zárt foglalkoztató helyiséget és egy fedett teraszt tudunk biztosítani az ideér-
kezõknek. Parkunk ideális helyet kínál ifjúsági táborok, edzõtáborok, csapatépítõ
tréningek megrendezésére, illetve üdülõknek, családoknak.
Háromemeletes motelünk 90 fõ befogadására alkalmas. A földszinten és az I.
emeleten 18 szoba található, 2+2 ággyal. A II. emeleten 9 szoba van, 2 ágyas
férõhelyekkel. Mindhárom emeleten egy közös konyha található. A motel épüle-
tét felújították, így az idei nyáron már megszépülve várja minden kedves ven-
dégünket, fürdõszobával, tv-vel, hûtõszekrénnyel, terasszal.
Árak 
Fõszezon: (2013. június 17. - 2013.au-
gusztus 25.) 2 ágyas szoba 9.000 Ft;
2+2 ágyas szoba 11.000 Ft.
Utószezon: (2013. augusztus 26. -
2013. szeptember 29.) 2 ágyas szoba
6.000 Ft; 2+2 ágyas szoba 8.000 Ft.
Sátorhely: 1.800 Ft/fõ/éj. Kõház:
2.200 Ft/fõ/éj.
Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fõ/éj 18.
életév fölött.
Foglalni és érdeklõdni az alábbi elérhe-
tõségeken lehet. Üzemeltetõ: Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. Székhely: 1037 Budapest, Laborc utca 2. Telefon-
szám: 06-1-388-9770 e-mail cím: kovacs.borbala@obudasport.hu 

A kétszintes, 20 férõhelyes üdülõház a Tatai Öreg-
tó mentén, az M1-es autópályától 5 percnyi au-

tóútra található. (Cím: 2890 Tata, Õz utca 12.). Tata
központja 15 perc sétával érhetõ el. A nyugodt kör-
nyezetben fekvõ üdülõnket elsõsorban kisebb baráti
társaságoknak, családoknak és osztálykirándulásokra
ajánljuk. Az üdülõháztól 200 méterre található a
Gottwald szálloda, melynek wellnesz részlegét téríté-
si díj ellenében vendégeink is használhatják.

Szobák: 2 db 2 ágyas fürdõszobás * 1 db 4 ágyas
fürdõszobás * 1 db 3 ágyas fürdõszobás * 3 db 2
ágyas közös fürdõszobás * 1 db 3 ágyas közös für-
dõszobás.

Bérleti díjak: (minimum 12 fõ) 3.000 Ft/fõ/éj;
gyerek: 2.000 Ft/fõ/éj (14 éves korig). Bérelhetõ:
2013. április 19. - 2013. szeptember 29. között.

Érdeklõdni, szállást foglalni a következõ címen
lehet: Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.
1037 Budapest, Laborc utca 2. Tel.: 388-9770. E-
mail cím: titkarsag@obudasport.hu

Tatai vendégház
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A kerület legeredménye-
sebb csapatában játszik
Fábián Fanny, az Óbuda
Sportolója-díjjal kitünte-
tett ifjú röplabdázó. 2003
óta a Vasas-Óbuda Röplab-
da-szakosztályának iga-
zolt játékosa, aki mindkét
„munkahelyén”, a Csík
Ferenc Gimnáziumban és a
Vasasban is igyekszik mi-
nél jobb teljesítményt
nyújtani. Nemrég teljesült
régi vágya, a Békéscsaba
elleni rangadón kezdõként
léphetett pályára az or-
szág legjobb csapatában.

- Tíz éve a Vasas-Óbu-
da játékosa. Végigjárta
a „szamárlétrát”, az
összes korosztályos csa-
patban szerepelt, milyen
emlékei maradtak ko-
rábbi csapatairól?

Sírva örült 
a gyõzelemnek

- Az elsõ megnyert mini
tornát soha nem felejtem
el. Szegeden játszottunk, a
gyõzelem után eltört ná-
lam a mécses, nõvérem
ölében sírtam ki örömö-
met. Jó csapatunk volt, ezt
országos bajnoki címünk
igazolja. A gyerek korosz-

tály mérkõzésein szeret-
tem meg igazán a röplab-
dát, itt sokat tanultam és
fejlõdtem, bajnoki arany-
és ezüstéremmel zártam
ezt a szakaszt. A serdülõ
csapattal végigvertük az
országos mezõnyt, több-
szörös bajnokok, kupa-
gyõztesek voltunk. Ké-
sõbb is jól ment a játék,
szerepeltem az ifjúsági és a
junior válogatottban is. Az
legszebb eddigi emlékeim
persze az elsõ csapattal
kapcsolatosak, hiszen fon-
tos mérkõzésen kezdõként
léphettem pályára.

- Hogyan tudja össze-
egyeztetni a tanulást az él-
sporttal? Vannak már ter-
vei a sportolás utáni civil
életre?

- A kettõs helytállás sok
lemondással jár. A gimná-
ziumban magasak a köve-
telmények, több órát kell
fordítani a tanulásra, az
edzések, mérkõzések is
csökkentik a szabadidõt,
emellett meglehetõsen fá-

rasztóak. Amikor felkerül-
tem a felnõtt csapatba,
még kicsit féltem, hogyan
bírom a terhelést, de sike-
rült egy rendszert kialakí-
tanom, ami eddig bevált.
Szerencsére a klubban is
sok segítséget, ötletet ka-
punk, hogyan lehet gazda-
ságosan beosztani a ren-
delkezésre álló idõt. Jövõ-
beni terveim még bizony-
talanok, ha adódik külföldi
ösztöndíj, vagy szerzõdés,
talán kipróbálom. Nagyon
érdekel a biológia, esetleg
abba az irányba indulnék.

Remek játék 
a rangadón

- Jelenleg Tálas Zsu-
zsa mögött a cserefeladó
szerepében vár játékle-
hetõségre. A Békéscsaba
elleni rangadón azon-
ban fordult a kocka…

- Igen, véletlennek kö-
szönhetem, hogy kezdõ
lehettem. Egy nappal a
fontos mérkõzés elõtt tud-
tam meg, hogy Zsuzsa be-

teg lett, így váratlanul ért a
nagy lehetõség. Mivel
éreztem az edzõ és a csa-
pat bizalmát, megköny-
nyebbültem kicsit, ennek
ellenére az egész mérkõ-
zésen ideges voltam, mert
tudtam, hogy sok múlik
játékomon. Gyõzelmünk
után örömmel fogadtam a
gratulációkat, állítólag na-
gyon jól játszottam.

- Miért jó az elsõ csa-
patban játszani, a nagy
Vasas családhoz tartozni?

- Korábbi csapataim-
hoz képest itt nagyobb

az elvárás, nagyobb a
tét. Igazán összefogó,
céltudatos közösségbe
kerültem, ahol családias
a hangulat, érvényesül a
„mindenki egyért, egy
mindenkiért” jelszó.  

- Hogyan fogadta a
kitüntetésrõl kapott ér-
tesítõt? 

- Õszintén szólva azt
sem tudtam, hogy leadták
a nevezésemet. Az Óbuda
Sportolója-díj nagy meg-
tiszteltetés, csak olyanok
kaphatják, akik sokat tet-
tek a kerületért. Én ezt
megelõlegezett bizalom-
nak veszem, remélem a
jövõben teljesítményem-
mel meghálálhatom. Vala-
mi csodát éreztem az ün-
nepségen, nagyon tetszett
a rendezés, azt éreztem,
hogy a kerület vezetése
fontosnak tartja a sport tá-
mogatását. Ezt a plakettet
szobám legszebb dísze-
ként fogom õrizni.

Kép és szöveg: 
Lovas A. 

Óbuda Sportolója-díj: Fábián Fanny röplabdázó

Fõszerepet kapott a cserefeladó

A hazai röplabdasport egyik
legtehetségesebb és leg-
eredményesebb edzõje a
Vasas-Óbuda nõi röplabda-
szakosztályánál tíz éve
munkálkodó Jókay
Zoltán. A fiatal
szakedzõ 2005 óta
irányítja az elsõ
csapatot, sikeres
munkáját négy
országos bajnoki
aranyérem és hat
Magyar Kupa elsõ-
ség fémjelzi.

Amostani volt pálya-
futása legsikere-

sebb szezonja, igazi mes-
termunkának minõsül,
hogy egy fiatal, még ta-
pasztalatlan csapatot ve-
zetett a csúcsra. 

Új csapat épült
Abajnoki év elején még

nem volt derûs az ég a Fo-
lyondár utcai röplabda-
erõd felett. Meghatározó
játékosok távoztak, a ren-
delkezésre álló játékosál-
lomány alapján úgy tûnt, a
Gödöllõ gárdája a legesé-

lyesebb a hazai
versengésben. A
Jókay-mûhely-
ben azonban lá-
zas munka kez-
dõdött, az új
összetételû „le-
ányságból” kel-
lett ütõképes
csapatot kialakí-

tani. A létszámmal nem
volt gond, hiszen a klub-
ban folyó kiváló utánpót-
lás-nevelés szinte ontja a
tehetségeket, inkább a mi-
nõség gyengülése okozott
fejtörést. A szakmai stáb
azonban nem esett kétség-
be, Jókay Zoltán és segítõ-
je, Kõnig Gábor tudomá-
sul vették, hogy ebbõl a
gárdából kell kihozni a
maximumot. Szerencsére
a fiatalok és az idõsebb já-
tékosok partnernek bizo-
nyultak és szó nélkül elfo-
gadták a csapatépítéssel
járó fokozott szellemi és

fizikai terhelést, minden-
kin látszott, a többre-jobb-
ra törekvés szándéka.
Jókay fiatal kora ellenére
már tapasztalt edzõ, tudta,
hogy elõször a csapat egy-
ségét kell kialakítani,
olyan alkotó légkört te-
remtve, ahol a játékosok a
pályán és a civil életben is
összhangban vannak. 

Jelszó: gyorsabban,
pontosabban!  

A felkészülés során már
látni lehetett a lélektani
felkészítés eredményét, a
mérkõzéseken érzõdött a
nyerõ hozzáállás, a takti-
kai fegyelem betartása.
Ez jó alapot teremtett a
tudatosan felépített, lé-
pésrõl-lépésre megterve-
zett szakmai munkának,
melynek fõ pillérét a
gyorsabb, pontosabb csa-
patjáték elsajátítása, a  je-
lentõs hullámvölgyek nél-

küli stabil játék megte-
remtése volt. 

Jókay Zoltán elégedet-
ten értékelte a 2012-2013-
as szezont. - Akülföldi csa-
patok elleni fellépéseinken
a lányok is, én is láthattuk,
merre fejlõdik a röplabda.
Lemaradásunk érezhetõ,
ez motivált bennünket,
hogy együttes erõvel foko-
zatosan ledolgozzuk a hát-
rányt. Büszke vagyok játé-
kosaimra, akik partnernek
bizonyultak az új edzés-
módszer elfogadásában és
most bizonyítva látják a
sok fáradtsággal, lemon-
dással járó munka eredmé-
nyét. Ez az év volt pályafu-
tásom legsikeresebb sze-
zonja, hiszen a sokkal esé-
lyesebbnek tartott Gödöllõ
ellen tudtunk gyõzni a baj-
noki és Magyar Kupa dön-
tõben. Ebben a nagyszerû
menetelésben szurkolóink
is kivették részüket, szen-

zációs légkört teremtettek
minden mérkõzésünkön.

Kellene némi
erõsítés

- A jövõt illetõen úgy tû-
nik, együtt marad a csapat,
ezzel a játékoskerettel
megismételhetõ lenne a
mostani teljesítményünk,
de ha a nemzetközi poron-
don is nyomot kívánunk
hagyni, egy-két rutinos já-
tékost kellene igazolni. En-
nek megvalósítása attól
függ, tudunk-e újabb anya-
gi forrást találni. Én min-
denesetre bízom a lányok-
ban, a nagy Vasas család
összetartó erejében. Sze-
rencsések vagyunk, mert a
klub vezetõsége Bús Ba-
lázs polgármester és
Fördõs Laci bácsi szemé-
lyében mindent elkövet-
nek a szakosztály stabil
hátterének megteremtésé-
ért. Ez biztosíték lehet arra,
hogy a jövõben tovább
íródjon a sikeres Vasas-
Óbuda röplabda történe-
lem. Kép és szöveg: 

Lovas Albert

Jókay Zoltánnal szárnyal a Vasas-Óbuda

Négyszer volt az év edzõje
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Bóta Botond a hazai mûu-
grósport nagy ígérete. Az if-
júsági korosztályban verhe-
tetlen, jövõre egyeduralko-
dó lehet a felnõttek között
is. Nemzetközi szinten már
nem ennyire kedvezõ a
helyzete, hiszen ellenfelei
nagyságrendekkel jobb fel-
tételek mellett készülnek,
ennek köszönhetõen elõ-
rébb is tartanak a fejlõdés-
ben. Botond azonban tehet-
sége révén évrõl évre csök-
kentheti a lemaradást.

Így emlékezik a kez-
deti idõkre: - Nyolc-

éves koromban ismer-
tem meg a mûugrást.
Addig az úszás jelentet-
te számomra a sportot,
de a faltól falig való
tempózást nagyon mo-
notonnak találtam. Egy
szüneti játszadozás so-
rán három méter magas-
ról ugrott, jól sikerült fe-
jesem megtetszett egy
edzõnek és átcsábított a
mûugrók közé. Ez a vál-

tás eldöntötte sportpá-
lyafutásomat. 

Repülés ég 
és víz között
- Hogy mi tetszik a mû-

ugrásban? Csodálatos ér-
zés, hogy ugrás közben
uralni és irányítani tudom
az ég és víz közötti szabad
repülést. A jól végrehajtott
ugrást követõ  vízbeérke-
zés megnyugtat, ha elron-
tok egy mozdulatot, azon-
nal a hiba okát keresem.
Apámtól tanultam, hogy
csak az igényesség, a töké-
letesre való törekvés hozza
meg a kívánt eredményt.
Ennek szellemében készü-
lök minden alkalommal,
edzéseken nem ismerem a
lazítást.  Ezt a mentalitást
erõsítették bennem eddigi
edzõim is: Ligárt Balázs,
Kárpáti Éva és Cserba
Brigitta. Sajnos, hazánk-
ban a mûugrás a sportágak
perifériáján helyezkedik el,
ennek megfelelõen az
edzési és versenyzési felté-

telek is meglehetõsen sze-
rények. Engem motivál,
hogy ilyen hátrányos hely-
zetben, kevés edzésszám
mellett is lehet színvonalas
szakmai munkát végezni,
jó eredményeket elérni.
Az itthoni és a külföldi le-
hetõségek között nagy a
különbség, ezért minden
nemzetközi versenyen el-
ért jó helyezésemet érté-
kesnek tartom.

Beszédes 
statisztikai adatok 

Bóta Botond eddigi pá-
lyafutása sikerekkel van
kikövezve. Nézzük a
2004-tõl mostanáig elért
eredménylistáját: 50 verse-
nyen 93 versenyszámban
indult, ebbõl 72 alkalom-
mal állhatott fel a dobogó-
ra. Az érmek: 44 arany-, 14
ezüst- és 14 bronzérem. A
további éremgyûjtemény
valószínûleg nem lesz
ilyen gazdag, mert a követ-
kezõ verseny idõszakban
már a felnõttek mezõnyé-

ben indul. A közeljövõben
két Európa-bajnoki fellé-
pés vár rá. Elõször Ros-
tockban a felnõttekkel, utá-
na pedig Poznanban az
ifikkel versenyez. A jövõt
illetõen bizakodó, várja a
nagy kihívást és reméli, a
sok gyakorlás, a kemény
edzések erõssé teszik és a
felnõttek között is eredmé-
nyes tud lenni. 

Kézfogás a 
polgármesterrel

Bóta Botond eddigi
sporteredményeit Óbu-

da-Békásmegyer Ön-
kormányzata is elismer-
te és Óbuda Sportolója-
díjjal jutalmazta. 

- Korábban már kap-
tam egy „Jó tanuló- jó
sportoló” oklevelet, de a
mostani elismerés sokkal
magasabb kategória -
mondta Botond. - Kicsit
izgultam a Fõ téren ren-
dezett ünnepélyen, meg-
hatott a körülvevõ ünnepi
hangulat. Nagy élmény
volt kezet fogni Bús Ba-
lázs polgármester úrral,
aki sokat segített, hogy
részt vehessek nemzetkö-
zi versenyeken. Ez az el-
ismerés nagy motivációs
hatást váltott ki bennem,
további szorgalmas edzé-
sekre sarkall. Szeretném,
ha a jövõben újabb sike-
reimmel növelhetném a
hazai mûugrás nemzetkö-
zi hírnevét és örömet sze-
rezhetnék Óbuda sport-
szeretõ embereinek.

Kép és szöveg: 
L. A.

Óbuda Sportolója-díj: Bóta Botond mûugró  

A felnõttek között is szeretne bizonyítani

Ö t arany-, három
ezüst- és két bronz-

érmet szereztek az Óbu-
dai WDSE aerobikosai a
június elején rendezett
Aerobik Magyar Baj-
nokságon. A verseny
egyben az elsõ válogató
is volt a novemberi fran-

ciaországi Európa-baj-
nokságra, több egysé-
gük is kijutó pozícióban
várja az õszi folytatást.

Sinkó Andrea, Szirtes-
Sipos Mónika és Huba-
csek László edzõk a nya-
rat többek között a ko-
lumbiai World Games-re

történõ felkészítéssel töl-
ti, ahol három óbudai ver-
senyzõ képviseli a ma-
gyar válogatott tagjaként
hazánkat. Az Óbudai
WDSE Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
kiemelt támogatottjaként
végzi tevékenységét.

Öt magyar bajnoki címet nyert
az Óbudai WDSE

Pest visszahódította Budától 
a sportosabb városrész címét 

A fõvárosi lakosok ismét bizonyították, hogy fontos
számukra a sport és a mozgás. A Borkai Zsolt, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Szekeres Pál
sportért felelõs helyettes államtitkár által védnökölt
III. Pest-Buda Sportfesztiválon több száz sportsze-
retõ ember mérte össze erejét labdarúgásban, asz-
taliteniszben és tollaslabdában június 9-én és 10-
én. A XII. kerületben található Arany János Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban rendezett eseményen
a szombati nap végén még Buda vezetett, de va-
sárnap óriási küzdelemben Pest fordított, és
123:110 arányban nyerte a városrészek csatáját.

J únius 17-tõl, minden
héten hétfõtõl péntekig

17-tõl 18 óráig gyerek
úszótanfolyam indul a
Laborc utcai óbudai
strandon. Cél az összes
úszásnem megtanítása,
maximális vízbiztonság
kialakítása mellett. Fej-
lessze gyermeke úszástu-
dását! Helyszín: 1037 Bu-
dapest, Laborc utca 2. A
tanfolyam díja: 7500 Ft/5

alkalom (H-P.). Kísérõ
belépõ: 200 Ft/fõ (meden-
ce használatra nem jogo-
sít.) Korosztály: 6 éves
kortól 14 éves korig félha-
ladók (siklás, kartempók),
haladók (1 úszásnem tu-
dása). Jelentkezés: Gye-
pes Lajos 06-30-293-
7302; Gyepes Ádám 06-
30-284-6823. A részlete-
ket személyesen beszélik
meg a szülõkkel. 

Nyári úszótanfolyam
gyerekeknek
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• Dr. Tósoky Balázs ügyvéd júliusban és augusztusban szünetel-

teti a jogsegélyt, mely szeptemberben folytatódik. • Dr. Gáthy

Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén 16-tól

19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

tart ingyenes jogsegélyt. • Varga Mihály miniszter, a Fidesz 4-es

választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd

ingyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén 18-

tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelent-

kezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerüle-

tének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as te-

lefonszámon 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 ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dá-

niel (Jobbik Magyarországért Moz-

galom) országgyûlési képviselõ fo-

gadóóráját minden hónap elsõ pén-

tekén 16 órától tartja a Kabar utca

11. szám alatti Jobbik irodában, il-

letve külön idõpont egyeztetésére

is mód van a z.karpat.daniel @job-

bik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh

Lajos országgyûlési kép-

viselõ fogadóórát tart. Az

érdeklõdõk a +36-20-

770-6593-as telefonszá-

mon vagy a lajos.olah@

parlament.hu e-mail cí-

men jelentkezhetnek idõ-

pont-egyeztetés céljából.
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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: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com

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

Óbudai Strand
Az Óbudai Sport Kft. nyáron saját fenntartású strandot üzemeltet
a Laborc utca 2. szám alatt, és nyitási akcióval várja az elsõ két
hétben vendégeit. A felnõtt belépõ ára 990 forint, a gyerek (14 év
alatti) belépõ ára 490 forint, 6 éves kor alatt a belépés díjtalan. Az
akció június 17-tõl 30-ig érvényes. Nyitás: június 17-én hétfõn.
Nyitva tartás az elsõ két hétben: hétköznapokon 10-tõl 20 óráig,
hétvégén pedig 9-tõl 19 óráig.

Strandröplabda pályák bérelhetõk
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. két finom homokos
strandröplabda pályáját három éve változatlan áron adja bérbe a
hozzátartozó háló és pályaszegélyezõ vonallal. Az Óbudai Sza-
badidõpark zöldövezetében fekvõ pályák áprilistól szeptemberig,
hétköznapokon 8-tól 20 óráig foglalhatók. Ár: 2700 Ft/h/pálya. Pá-
lyafoglalás: Óbudai Tenisz Klub; 70/702-3719. Helyszín: 1037 Bu-
dapest, Laborc utca 2.
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Hahota
- Miért kaptad a kitünte-
tést? - kérdezi az egyik
baka a másiktól.
- Mert megmentettem
egy egész ezred életét.
- Nocsak, hogy csináltad?
- Kinyírtam a fõszaká-
csot.

* * * 
Két homokszem száll a
sivatag fölött. Az egyik
megszólal:
- Leszálljunk?
Mire a másik:
- Megõrültél? Ilyen
csúcsforgalomban? 

* * * 
A feleség macerálni
kezdi a férjét.
- Igazán példát vehetnél
a szomszédunkról. Mie-
lõtt reggelente elindulna
otthonról, ad egy csókot
a nejének. Te miért nem
csinálod ugyanezt?
- Ugyan már édesem,
hiszen alig ismerem azt
a nõt!

* * * 
Biológiaórán a tanár így
szól az egyik nebulóhoz:
- Sorolj fel kisfiam, öt
olyan dolgot, amely te-
jet tartalmaz!
- Vaj, sajt … meg három
tehén.

* * * 
A fiatalasszony életében
elõször fõz a férjének.
Evés közben így szól:
- A mamám szerint két
dolgot tudok igazán ízle-
tesen elkészíteni a kony-
hában. A tökfõzeléket és
a bundás kenyeret.
- Igen? És ez most me-
lyik, drágám?

* * * 
Baleseti sebészeten:
- Hölgyem, itt van az a ta-
xis, aki tegnap elütötte a
zebrán - súgta a beteg-
ápoló a nyakig begipszelt
nõ fülébe. - Hozott egy
csokor virágot. Bejöhet?
- Igen, de csak ha gya-
log van!

* * * 
A sündisznó egy lyukas
autógumit talál az út
szélén. Oldalba löki a
barátját és mondja:
- Végre, egyszer mi
gyõztünk!

ALengyel-Magyar
Barátság Napján,

március 23-án másod-
szor rendezték Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata és a helyi Len-
gyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat által, a III. kerü-
leti Pedagógiai Szolgál-
tató Intézet bevonásával
szervezett „Ezeréves len-
gyel történelem” temati-
kájú versenyt. Idén a bu-
dapesti középiskolákból
jelentkezett öt tagú csa-
patok mérték össze tudá-
sukat. 

Az elsõ helyezett a
Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium
lett. A csapat tagjai Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata jóvoltából a
nyáron két hetet tölthet-
nek el Lengyelország-
ban. A 2-6. he-
lyezett csapa-
tok, a Károlyi
Mihály Magyar-
Spanyol Tan-
nyelvû Gimná-
zium, a József
Attila Gimnázi-
um, a Veres Pé-
ter Gimnázium,
a Weöres Sán-
dor Gimnázi-
um, a Jedlik
Ányos Gimná-
zium, valamint
a Klebelsberg
Kuno Általános

Iskola és Gimnázium
csapatai május 1-tõl 4-
ig kiránduláson vettek
részt Krakkóban és kör-
nyékén Óbuda-Békás-
megyer Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzata

szervezésében. A fiata-
lok és tanáraik megte-
kintették az auschwitzi
múzeumot, majd Krak-
kó nevezetességeit, vé-
gül a wieliczkai sóbá-
nyát.

Krakkói kirándulás

Kereskedelem történet
„A jó kalmár a világ jótevõje; Két évszázad a magyar
kereskedelem történelmébõl” címmel nyílt állandó kiállítás a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. (Cím:
Korona tér 1.; volt Dugovits Títusz tér.) Az Aquincumi Múzeum nyári tábort hirdet

a történelem, a régészet és az antik mû-
vészetek iránt érdeklõdõ gyermekeknek.

A június 24-tõl 28-ig tartó táborba
minden 10-14 éves gyermeket

várnak, aki kedvet érez hozzá, hogy
megismerkedjen az ókori polgárváros
lakóinak mindennapjaival. Kipróbálja
hogyan dolgoztak, milyen tárgyakat
készítettek az ókori kézmûvesek, és a
saját maga által készített római vise-
letben részese legyen egy római lako-
mának. A tábor résztvevõi azt is meg-
tudhatják, hogyan kerülnek elõ a tár-
gyak a földbõl, és maguk is kipróbál-
hatják a régészek munkáját. (További
információ: http://www.aquincum.hu/
muzeumpedagogia/okori-tabor Cím:
Szentendrei út 135. Tel.: 250-1650. E-
mail cím: aquincum@aquincum.hu;
Honlap: www.aquincum.hu)

Ókori tábor
Aquincumban 
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